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a) Základné údaje: 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15,   Trnava 

Adresa školy: Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 

Telefón: 033/ 3236930, 931, 932, 933, 934 

Internetová adresa: skola@zssuttt.edu.sk 

Zriaďovateľ školy: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 

 

Vedenie školy: 

Riaditeľ školy: Mgr. Ţofia  Halásová 

Zástupcovia riaditeľa: Mgr. Viera Andrisová – štatutárny zástupca, zástupca pre 2. stupeň 

                                    Mgr. Janette Omastová Novotná – zástupca  pre 1. stupeň 

                                    Mgr. Margita Dubošová – zástupca pre MŠ Ľudová 

                                    Mgr. Petra Mrazíková Nagyová – zástupca pre MŠ Murgašova         

 

Ďalší vedúci zamestnanci školy: 

Vedúca školskej jedálne ZŠ: Viera Mešťaníková 

Vedúca školskej jedálne MŠ Ľudová: Mgr. Sylvia Anettová 

Vedúca školskej jedálne MŠ Murgašova: Mgr. Sylvia Anettová 

 

Rada školy:      

Predseda rady školy: PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD. 

Členovia: Lucia Višňovská, Michaela Pekárková, Ing. Martin Turčan, Doc. MUDr. Eva 

Durdjaková – Kukučková, PhD., Ing. Juraj Mikulčík, Katarína Novosadová, Zuzana 

Jedličková, MUDr. Branislav Kramár, Mgr. Ľuboš Kollár, Juraj Fuzák 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  v šk. roku 2020/2021 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava  
 

Rodičovská rada:  

 

Predseda: Martina Poliačiková 

Členovia :  jeden rodič z kaţdej triedy  

Boli to: Mgr. Renáta Mečírová, PharmDr. Ivana Šupolová, JUDr. Lucia Sukopová, Mgr. 

Milada Naňová, Kristan Kolev, Miriam Čapošová, Ţaneta Šarkozyová, Monika Slováková, 

Vladimíra Liptáková, Martina Pontésová, Jana Vachanová, Alexandra Krchnáková, Mária 

Cantero, Monika Ţitňanská, Jana Štrbová, Lenka Levčíková, Silvia Mokošáková, Rozália 

Paldanová, Martina Čavajdová, Jana Vachanová, Natália Jakubcová, Darina Bodišová, Lucia 

Galová, Erik Lovás, Ivana Slaninová, Dušan Fiffik, Ţelmíra Solčányová, Marcela Krupanová, 

Bohuslava Juhásová, Ing. Ľudovít Císar, Ing. Miroslav Sersen, Ivan Lukáč 

Pedagogická rada: 

Všetci pedagogickí zamestnanci školy 

 

Výchovný poradca:     Mgr. Alica Baranová 

Školský psychológ:     Mgr. Andrea Lehenová, PhD. 

 

Metodické orgány – metodické združenia a predmetové komisie: Sú v nich zaradení všetci 

učitelia podľa aprobácie a predmetu, ktorý vyučujú. 

 

Metodické zdruţenie 1. stupňa – patria sem všetci učitelia 1.stupňa 

Metodické zdruţenie školského klubu detí – patria  sem vychovávatelia ŠKD 

Predmetová komisia jazykov-  učitelia slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého 

jazyka 

Predmetová komisia  prírodovedných predmetov- učitelia matematiky, informatiky, fyziky, 

chémie, biológie, telesnej výchovy 

Predmetová komisia  spoločensko-vedných predmetov – učitelia dejepisu, geografie, 

občianskej náuky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy 

 

b) Počet žiakov, stav prospechu k 31. 08. 2020 

ročník Počet 

tried 

Počet 

ţiakov/prospievajúci/neprospievajúci/neklasifikovaní  

Počet oddelení škol. 

klubu / počet ţiakov 

1. 4 88/87/0/1 4/81 

2. 4 86/85/0/1 4/80 

3. 4 99/98/0/1 2/78 

4. 4 97/94/1/2 1/73 

5. 4 93/90/1/2  

6. 3 83/80/1/2  

7. 3 70/67/2/1  

8. 3 69/65/0/4  

9. 3 70/65/0/5  

spolu 32 755/731/5/19 11/312 
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c) Počet žiakov k 15. 09. 2021 

Ročník 

 

Počet tried Počet ţiakov Počet oddelení v ŠK / počet 

ţiakov 

1. 4 85 4/80 

2. 4 87 3/81 

3. 4 87 3/82 

4. 4 100 1/64 

5. 4 94  

6. 4 82  

7. 3 85  

8. 3 68  

9. 3 63  

Spolu 33 751 11/307 

 

d) Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 119 ţiakov, 85 prijatých ţiakov (4 triedy), 16 

má odklad školskej dochádzky, 18 neprijatých ţiakov. 

 

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov : 

 

Škola Varianty učebných plánov 

ZŠ Nám. SUT 15 1.- 4. ročník – Inovovaný Rámcový učebný plán pre ISCED 1 

 5.- 9. ročník – Inovovaný Rámcový učebný plán pre ISCED 2 

 

Inovovaný Školský vzdelávací program pre 1. – 9. ročník – Príloha č. 1 

 

f) Odbornosť vyučovania v minulom školskom roku: 

Na prvom stupni boli všetky vyučovacie hodiny odučené odborne. Na druhom stupni boli 

neodborne odučené hodiny nasledovne: 

 

 informatika   23 hodín 

 etická výchova     4 hodiny  

 geografia     2 hodiny 

 občianska náuka     7 hodín 

 telesná a športová výchova     2 hodiny 

 hudobná výchova   13 hodín 

 technická výchova   28 hodín 

 výtvarná výchova     3 hodiny 

  

g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

V uplynulom školskom roku všetci naši učitelia pravidelne sledovali aktuálne informácie 

o novinkách v školstve a diskutovali o nich na zasadnutiach metodických zdruţení 

a predmetových komisií. Zúčastňovali sa tieţ všetkých dostupných online školení týkajúcich 

sa jednotlivých  predmetov a  aktivít školy organizovaných metodickými centrami, rôznymi 

vysokými školami a ďalšími inštitúciami. (napr. CPPPaP, Výskumný ústav psychológie 

a patopsychológie, Mestská polícia v Trnava, Policajný zbor SR atď.) 
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h) Výsledky koncoročnej klasifikácie: 

 

Celkove na škole zo 755 ţiakov na konci roka po opravných skúškach neprospelo 5 ţiakov, 

z toho 1 z jedného predmetu a 4 z viac ako troch predmetov. 

 

Prospech v jednotlivých predmetoch a ročníkoch: (Prílohy č. 2 a č. 3)  

 

i) Výsledky testovaní: 

 

Vyučujúci 5. a 9. ročníkov síce ţiakov pripravovali na plánované testovania T 5-2020 a T 9-

2021, tieto sa však nekonali (boli zrušené). Overovanie vedomostí ţiakov 9. ročníka ZŠ 

z matematiky prebehlo iba na reprezentatívnej vzorke. Ţiaci piateho a deviateho ročníka našej 

školy písali nácvičné monitory z matematiky a „jarný monitor“ zo slovenského jazyka.   

 

j) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia sa žiakov na 

pracovnom trhu 

                                                   

Naši ţiaci po skončení ZŠ pokračujú v štúdiu, pre ktoré mali predpoklady a pre ktoré sa po 

porade s rodičmi a výchovným poradcom školy rozhodli. 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ 

 

Ţiaci 5. ročníka:  

 

Gymnáziá                        spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      621025 Gymn. ako o.z. SŠ, Jána Bottu 31, Trnava                                      2 2 

      621015 
Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, 

Trnava                               
5 3 

      621016 
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 

Trnava                            
1 0 

 S p o l u   Gymnáziá                       8 5 

    

                              Počet ţiakov končiacich ZŠ 8 5 

 

 

Ţiaci 8. a 9. ročníka: 

 

Gymnáziá                        spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      621025 Gymn. ako o.z. SŠ, Jána Bottu 31, Trnava                                        2 1 

      621015 
Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, 

Trnava                                 
11 4 

      621016 
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 

Trnava                              
5 5 

      621020 
Arcibiskupské gymnázium, Jána Hollého 9, 

Trnava                                 
1 0 
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mimo okres Trnava                      

      631005 
Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 41, Nové 

Mesto nad Váhom                      
1 0 

 S p o l u   Gymnáziá                       20 10 

    

Umelecké školy                  spolu dievč. 

mimo okres Trnava                      

      622501 ŠUP, Nerudova 13, Hlohovec                                                      1 0 

      612504 Súkr. ŠUP B.Baču, Ivanská cesta 21, Bratislava                                  1 1 

 S p o l u   Umelecké školy                 2 1 

    

Zdravotnícke školy              spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      621503 Str. zdravot. škola, Daxnerova 6, Trnava                                        7 7 

 S p o l u   Zdravotnícke školy             7 7 

    

Stredné športové 

školy         
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      621203 Stredná šport.šk.J.Herdu, Jána Bottu 31, Trnava                                 2 1 

mimo okres Trnava                      

      631201 Stredná športová škola, Koţušnícka 2, Trenčín                                   1 0 

 S p o l u   Stredné športové školy         3 1 

    

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ 
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      625101 SOŠ poľn. a sluţ. na v., Zavarská 9, Trnava                                     1 1 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ 1 1 

    

Ekonomické, 

obchodné SOŠ       
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      626105 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava                                         11 7 

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ       11 7 

    

Pedagogické školy               spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      
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      627201 SOŠ ped. bl.Laury, Jána Hollého 9, Trnava                                       3 3 

mimo okres Trnava                      

      617101 SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra                                              3 3 

 S p o l u   Pedagogické školy              6 6 

    

Technické, dopravné 

SOŠ        
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      628801 SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava                                     3 0 

      628401 SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava                                             4 1 

      628305 SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava                                        3 0 

mimo okres Trnava                      

      628301 SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany                                       1 0 

      618303 SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava                                     1 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ        12 1 

    

SOŠ ostatné                     spolu dievč. 

v  o k r e s e Trnava                      

      623013 Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava                                      1 1 

      624001 SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava                                            3 0 

      624501 SPŠ technická, Komenského 1, Trnava                                             7 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné                    11 1 

    

mimo Slovenska  spolu dievč. 

mimo okres Trnava                      

      629600 Mimo Slovenska                                                                  2 1 

 S p o l u   mimo Slovenska 2 1 

    

                              Počet ţiakov končiacich ZŠ 75 36 

 

k) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

  

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Dopravné ihrisko (2.,3.,4.ročník) Kalokagatia – literárne súťaţe: Keď si 

vymýšľam, Strašidelný príbeh 

Digitálne technológie Kalokagatia – výtvarné súťaţe 

Ľudské práva – rôzne aktivity Matematický klokan (Talentída) 

Vydávanie šk. časopisu Šikulko (internetové 

číslo) 

Online návšteva divadelného predstavenia 

„The Egg on the trip“ 
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Mikuláš Hollého pamätník (Trnavské osvetové 

stredisko) 

Triedne vianočné akadémie Účasť na matematickej olympiáde 

Čitateľská gramotnosť – Projekt Kopánka Účasť v dejepisnej olympiáde 

Cudzie jazyky – Európsky týţdeň jazykov Účasť na TIRNAVIA TROPHY 2021 

Environmentálna výchova – Deň zeme – 

rôzne aktivity 

Účasť na geografickej olympiáde 

Súťaţ „Krokovačka“ (motivácia detí 

k pohybu) 

Účasť v matematickej súťaţi Matematický 

klokan 

Zber druhotných surovín (zber papiera) Účasť v informatickej súťaţi iBobor 

Medzinárodný deň detí 

Týţdeň dopravnej výchovy sa organizuje vţdy v októbri pod záštitou profesionálnej  

autoškoly. V rámci tejto aktivity sa naši ţiaci 1. st. zúčastňujú besied, prednášok 

o dopravných situáciách, o prvej pomoci, o pravidlách cestnej premávky a kaţdá trieda sa 

povinne zúčastňuje aktívnej činnosti na dopravnom ihrisku. 

Vianočné aranţmány – pod vedením učiteľov ţiaci vytvorili vianočné ozdoby. 

Deň zdravej školy – je to deň venovaný športu, zdravej strave a rôznym aktivitám 

prospievajúcim fyzickému i psychickému zdraviu detí. 

 

Ţiaci prvého stupňa absolvovali s triednymi učiteľmi zaujímavé výlety – navštívili Golfový 

areál v Trnave, Madonan v Bojničkách, Hornú Dolnú v Novej Lehote a centrum Trnavy 

(absolvovali prechádzky centrom).  

 

Triedni učitelia v spolupráci s rodičovským zdruţením zorganizovali pre deti Júnový festival, 

v rámci ktorého sa konalo viacero akcií: 

- Kurz prvej pomoci 

- Aktivity s Tvorsadom 

- Kras a jaskyne Malých Karpát 

- Fit telocvik s fyzioterapeutom 

- Divadelné predstavenie Kapitán Kotvička 

- Zdravá výţiva alebo ako jesť zdravo a nenudiť sa? 

- Prírodná kozmetika a liečivé bylinky 

 

Školský klub detí absolvoval so ţiakmi tieţ mnoţstvo zaujímavých akcií a podujatí:  

- Vyrezávanie tekvíc  

- Jesenné šantenie (podpora pohybových aktivít detí) 

- Vianočné tvorivé dielne  

- Deň Zeme (vedomostný kvíz) 

- Deň rodiny (rozhovory o význame rodiny a výtvarné spracovanie obrazu svojich rodín 

a rodostromu deťmi)  

Vychovávatelia zabezpečovali organizáciu a vzájomne spolupracovali na priebehu 

jednotlivých akcíí a podujatí, zúčastňovali sa na školských aj mimoškolských aktivitách pri 

rôznych príleţitostiach, spolupracovali s triednymi učiteľmi. V priebehu roka zrealizovali 

tematickú výzdobu školy, školskej jedálne a priestorov jednotlivých oddelení. 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 a v záujme predchádzania jeho 

šíreniu bol výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 na niekoľko mesiacov 
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prerušený. Vzhľadom na to sa aj mnohé naplánované akcie, súťaţe, exkurzie a výlety 

neuskutočnili. Taktieţ objednané Školy v prírode boli zrušené. 

Napriek sťaţenej situácii sme ţiakov našej školy pripravovali na všetky druhy súťaţí 

a olympiád, v ktorých následne dosiahli veľmi pekné umiestnenia. 

Umiestnenie  našich ţiakov: 

 

PREDMET NÁZOV  OKRES KRAJ SR 

Slovenský 

jazyk 

Hollého pamätník 

 

Próza 

Poézia 

3. miesto 

1. miesto 

  

 Sci-fi a fantasy 

poviedka (Keď si 

vymýšľam) 

I. a kategória 2. miesto   

 Sci-fi a fantasy 

poviedka (Keď si 

vymýšľam) 

I. b kategória 3. miesto   

 Strašidelný príbeh Kalokagatia 

II.kategória 

2. miesto   

 Strašidelný príbeh Kalokagatia 

III.kategória 

1. a 2.miesto   

      

Dejepis Olympiáda Kategória E 1. miesto   

      

Biológia Olympiáda Kategória D 3. miesto   

      

Informatika Bobríci 4.-5.ročník 3 ţiaci 

3 ţiaci 

  1.-1320.miesto 

úspešní riešitelia 

 Benjamíni  

6.-7. ročník 

3 ţiaci   úspešní riešitelia 

 Kadeti 8. -9.ročník 1 ţiak 

2 ţiaci 

  1.-55.miesto 

úspešní riešitelia 

      

Matematika Olympiáda Kategória Z5 1. miesto   

 Olympiáda Kategória Z6 1. miesto   

 Olympiáda Kategória Z7 2. miesto   

 Pytagoriáda Kategória P5 3. miesto   

      

Chémia Olympiáda Kategória D 3. miesto   

      

Geografia Olympiáda Kategória G 1. a 3. 

miesto 

 

 

 

      

Výtvarná 

výchova 

Kalokagatia Maľovaný sen 

Vianoc 

1. miesto   

  Moja Trnava 1. miesto   
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l) Projekty, ktoré realizujeme na škole: 

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka 

Tento projekt pokračoval na našej škole už druhým rokom. Realizuje sa vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje. 

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR ,,Čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť na ZŠ“ a bola 

úspešná. Projekt  je zameraný na zvýšenie existujúcej úrovne najmä čitateľskej gramotnosti 

ţiakov základnej školy prostredníctvom extra hodín a mimoškolskej činnosti,  v nadväznosti 

na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností pedagogických zamestnancov ţiadateľa. 

Doba realizácie projektu: september 2019 - august 2021 

Získali sme nenávratný finančný príspevok na nákup počítačovej techniky, na nákup nábytku 

do čitateľskej dielne - kniţného kútika a detskej literatúry. Na pedagogickej rade sme si 

odsúhlasili navýšenie hodín slovenského jazyka a literatúry o 1 extra hodinu týţdenne v 2. – 

4. ročníku s podtitulom: 

- 2. ročník: „Spoznávajme rozprávky“ 

- 3. ročník: ,,Čítajme spolu“ 

- 4. ročník: ,,Bavme sa čítaním“ 

Vyučujúci do extra hodín slovenského jazyka a literatúry zahrnuli ukáţky a literárne diela 

novších ale aj starých spisovateľov. Ţiaci na hodinách pracujú v dvojiciach, v skupinách, 

prípadne aj individuálne. Všetko podľa zváţenia vyučujúcich a podľa zloţenia triedy. Ku 

kaţdej téme stanovenej celoročným plánom vyberá učiteľ metódu, ktorá u ţiakov vzbudzuje 

záujem o predkladané literárne dielo, ţiakov motivuje k čítaniu a získavaniu 

nových informácií z textov a médií. Ţiaci si môţu pomáhať hľadaním či overovaním 

informácií v knihách alebo na internete. K jednotlivým témam ţiaci vytvárajú pojmové 

mapy, krátke príbehy, vizitky, obrázkové osnovy, vytvárajú ilustrácie, tvoria básničky, 

krátke rozprávania a o jednotlivých témach vzájomne komunikujú a diskutujú. 

V rámci projektu sa pedagógovia zúčastňujú na stretnutiach pedagogických klubov, kde sa 

vzájomne informujú o nových vyučovacích metódach a vymieňajú si skúsenosti 

s inovatívnym vyučovaním extra hodín na 1. stupni ZŠ. 

 

V rámci dvojročnej realizácie projektu okrem vyučovania extra hodín slovenského jazyka a 

literatúry sa majú ţiaci zapájať aj do mimoškolských aktivít v rámci záujmových útvarov, 

ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a ţiaci 1. ročníka priebeţne vyrábajú 

záloţky do kníh pre kamarátov, pre ţiakov z iných tried, pre deti z materských škôl a pre deti 

k zápisu do 1. ročníka. Ţiaľ, pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila v šk. roku 2020/2021 

aj náš projekt - keďţe krúţková činnosť bola zakázaná, nemohli sme ho v tejto časti napĺňať.  

 

Klub pedagógov - PISA 

Akýkoľvek projekt, pri ktorom sa vyţaduje jeho udrţateľnosť, si vyţaduje zohratý a 

kooperujúci pracovný kolektív, ktorý má snahu sa ďalej vzdelávať. Škola je miesto, ktoré 

pripravuje mladých ľudí na vstup do ţivota, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo mení a 

nastupujúca generácia by mala byť pripravená flexibilne na tieto zmeny reagovať, to znamená 

pracovať s informáciami, porozumieť kľúčovým pojmom, zvládnuť konkrétne postupy a 

uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v reálnych situáciách. Uvedené kompetencie majú 

ţiakov naučiť pedagógovia. Preto je nevyhnutné, aby sa nielen ďalej vzdelávali, ale aj sami 
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pruţne reagovali na meniacu sa situáciu v spoločnosti a v školstve. Toto môţu 

dosiahnuť pedagogickí zamestnanci školy v rámci pedagogického klubu, v ktorom si majú 

moţnosť rozširovať si svoje profesionálne obzory, venovať sa rôznym témam, diskutovať o 

aktuálnych problémoch s cieľom navzájom sa inšpirovať a skvalitňovať tak edukačný proces. 

Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci, ktorí si vymieňajú skúsenosti a best practice 

z vlastnej pedagogickej činnosti, vymieňajú si skúsenosti v oblasti medzipredmetových 

vzťahov, vyuţívajú moderné vyučovacie postupy a metódy podporujúce inovácie vo 

vzdelávaní ţiakov. Sekundárnym benefitom týchto aktivít sú ţiaci základnej školy, ktorí sú 

aktivizovaní a motivovaní k záujmu o detskú ale aj o odbornú literatúru. Činnosť klubu sa 

zameriava na témy ako aj na výsledky medzinárodných meraní PISA a moţné cesty pre ich 

zlepšenie, identifikovanie problémov vo výchovno-vzdelávacom procese a moţné spôsoby 

ich riešenia, výmenou skúseností s aplikovaním nových postupov a metód orientovaných na 

rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov, výmena skúseností s vyuţitím nových progresívnych 

a moderných nástrojov a didaktických techník ako je IKT a podobne, ktoré pozitívne 

ovplyvňujú a zvyšujú čitateľskú gramotnosť ţiakov 

Prírodná lekáreň v zelenom raji našej  školy  

 

Od apríla 2013 naša základná škola pracuje na projekte „Prírodná lekáreň v zelenom raji našej 

školy“, projekt podporuje a finančný grant poskytuje NADAČNÝ FOND TESCO PRE NAŠE 

ZDRAVŠIE MESTÁ - PONTIS). 

Cieľom nášho „zeleného raja“ v areáli našej škole je rozšíriť pestovanie liečivých rastlín, aby 

sa deti učili poznávať a vyuţívať liečivé rastliny vo svoj prospech. Vyhľadávajú o nich 

mnoţstvo informácií, vytvárajú tabuľky, zakladajú záhony a starajú sa o ne. Deti sa tieţ učia 

triediť a vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, pestovať rastliny, váţiť si ţivotné 

prostredie a hlavne chápať vzťah medzi človekom a jeho ţivotným prostredím. 

Projekt ďalej na škole pokračuje, snaţíme sa získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. 

Do projektu sú zapojení nielen ţiaci, ale aj učitelia pestovateľských prác, informatickej 

výchovy, slovenského jazyka a prírodopisu. Ţiaci pracujú v skupinách v areáli školy na 

pozemku, v skleníku, v počítačovej učebni a v školskej kuchynke. Na Deň zdravia ţiaci 

pripravujú zeleninové šaláty ochutené liečivými rastlinami a bylinkové čaje. Pri jednotlivých 

aktivitách  pomáhajú rodičia a priatelia školy.  

 

Inovácia vyučovania v 9. ročníku komplexným zapojením informačných a komunikačných 

technológií do vyučovacieho procesu 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť vhodné komplexné prostredie pre prípravu 

nadaných ţiakov na štúdium na stredných školách, najmä odborných, v súčasných 

podmienkach, v ktorých sa presadzuje v širokej miere informatizácia výuky a samostatný 

tvorivý prístup ţiakov k štúdiu i samoštúdiu. Vyuţiť všetky moţnosti, ktoré pre pedagogicko-

výchovný proces poskytuje takéto prostredie, na realizáciu vyučovania s maximálne moţným 

zapojením informačných a komunikačných technológií (IKT) a adekvátnych organizačných 

foriem a vyučovacích metód. V rámci tohto projektu učitelia na všetkých vyučovacích 

hodinách vyuţívajú informačno-komunikačné technológie, výukové programy pomáhajú 

jednotlivé tematické celky učiva robiť príťaţlivejšími a názornejšími pre všetkých ţiakov. 

Financovanie projektu z EÚ uţ skončilo, ale my v ňom, pre jeho veľký prínos pre ţiakov, 

pokračujeme. 
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Ďalšie projekty: 

 

Celý svet ako na dlani – projekt, ktorým sa nám podarilo uspieť aj v rámci Participatívneho 

rozpočtu pre Trnavu 2019. V areáli školy sú umiestnené slnečné hodiny, otočný model Zeme 

a mapa sveta s farebne rozlíšenými svetadielmi. Ide o trvalý projekt určený pre všetky vekové 

kategórie, ktorý informuje, vzdeláva, zlepšuje predstavivosť a motivuje k získavaniu nových 

vedomostí a zároveň skrášľuje a modernizuje areál našej školy. 

 

Nech sa nám netúlajú – cieľom projektu je reagovať na spoločenský problém, v rámci 

ktorého chcú subjekty vytvoriť pre deti alternatívu trávenia voľného času so zameraním na 

kultúru a umenie, pričom projekt sleduje aj cieľ dať šancu mladým talentom. 

 

Otvorená škola – cieľom tohto projektu je, aby škola bola otvorená a prístupná rôznym 

aktivitám  vo svojom okolí, meste, štáte i vo svete. Hlavným cieľom  je zabezpečiť pre ţiakov 

také moţnosti vyuţitia ich voľného času, aby sa ţivot v škole nekončil posledným zvonením, 

ale aby boli v priestoroch školy  pre ţiakov vytvorené podmienky pre rozvoj ich talentu, 

záujmov a záľub. 

 

Cesta emocionálnej zrelosti – robíme ho v spolupráci s Výskumným ústavom detskej 

psychológie a patopsychológie. Projekt sa zaoberá  rôznymi vplyvmi na psychický vývoj detí.  

 

Protidrogový PEER program – má na našej škole veľmi dobrú úroveň. Je to projekt 

organizovaný v spolupráci s CPPPaP v Trnave. Zaloţený je na vzájomnom pôsobení starších 

spoluţiakov na mladších, robia spolu mnoţstvo aktivít, ktoré majú za cieľ odpútať detí od 

rôznych negatívnych javov, ktoré na ne číhajú v kaţdodennom ţivote. 

 

Zdravá škola – tento projekt je zameraný na zdravý fyzický a psychický vývoj našich detí. 

Projekt podporuje aktivity a programy  výchovy ku zdraviu, prevencii civilizačných chorôb,  

závislostí, šikanovania a násilia. 

 

Vzdelávacie poukazy – majú za cieľ zapojiť čo najväčšie mnoţstvo našich ţiakov do rôznych 

krúţkov podľa individuálneho záujmu. 

 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je 

jedinečný projekt pre deti  mladšieho školského veku. Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť 

deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná 

na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej 

prípravy. Pohybový program ponúkal voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných 

športových krúţkov.  

 

Moja prvá škola - projekt začal v máji 2016 a je zameraný na prvý stupeň. Je organizovaný 

spoločnosťou EDULAB, ktorá je známa projektom „Digitálne vyučovanie v školách“. 

Základom je pouţívanie portálu Kozmix, ktorý prináša moderný a efektívny spôsob výučby 

zábavnou formou a ponúka stovky lekcií, animácií, digitálnych cvičení aj pracovných listov.  

Škola môţe kaţdý mesiac súťaţiť o ceny od partnerov Edulabu.  

 

Vedomostné ostrovy – vďaka Nadácii Volkswagen sme v školskom roku 2017/2018 dostali 

do našej základnej školy kiosk - Vedomostný ostrov. Po umiestnení do hlavnej chodby ihneď 

pritiahol pozornosť ţiakov. Najviac ich zaujali úlohy z fyziky a nemeckého jazyka. Mladších 

ţiakov oslovila hlavne dopravná výchova. Vypracovávaním úloh ţiaci získavajú hravou 

formou nové poznatky. Počas hodín informatiky sa ţiaci oboznamujú s témami vo 
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vedomostnom ostrove a taktieţ si pomocou programu skúšajú svoje silné a slabé stránky, u 

starších ţiakov je záujem aj o virtuálneho kariérneho poradcu. Ţiaci sa zapájajú do súťaţí 

v riešení vedomostných kvízov, niektorí sa zapájajú priamo pomocou kiosku a iní online 

doma alebo priamo v škole. 

 

m) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

V šk. roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná ţiadna inšpekcia.  

 

n) Údaje o priestorových a materiálno – technických  podmienkach školy 

 

Klasické triedy beţné 29 

Odborné učebne 14     

Telocvičňa 1 + 1 malá (prístavba) 

Ihriská hádzanárske 

 basketbalové 

 futbalové 

Detské preliezky pre ŠKD 

Sociálne zariadenia 11 

Jedáleň 1 

Kabinety 21 

Sklad učebníc 1 

Školská kniţnica 1 

Dielňa 1 

Skleníky 2 

Registratúrne stredisko 1 

 

Škola bola kapacitne stavaná pre 500 ţiakov a keďţe školu stále navštevuje viac ţiakov ako je 

kapacita, škola dlhé roky bojuje s priestorovými problémami. Prestavaním podkrovia 

v pavilóne A sme zriadili ďalšie špeciálne triedy, kabinety a registratúrne stredisko. Počas šk. 

roka 2020/2021 sme zrealizovali prestavbu podkrovia aj v pavilóne B, čím sme získali ďalšie 

učebne a kabinety. Telocvičňa  kapacitne nepostačuje na všetky hodiny telesnej výchovy, ale 

v areáli sa nachádzajú ihriská, takţe ţiaci maximálne mnoţstvo hodín cvičia vonku. Školu 

sme zásobili ďalšími novými učebnými pomôckami, nakúpili sme počítače, projektory, nový 

nábytok do tried, stoly, stoličky do špeciálnych učební, z čoho vyplýva, ţe materiálne 

vybavenie sa z roka na rok zlepšuje. 

 

o)  Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  

 

Použitie bežných a kapitálových transferov k 31.12.2020 

v celých € 

  

   Bežné transfery: 

  

  

Rozpočet na rok 

2020 

Čerpanie 

rozpočtu k 

31.12.2020 

 

1. Beţný transfer z KŠÚ na prenesené 

kompetencie 1 586 582,00 1 586 582,00 

a) normatívne finančné prostriedky 1 501 685,00 1 501 685,00 

b) nenormatívne finančné prostriedky 84 897,00 84 897,00 
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na asistenta učiteľa 24 384,00 24 384,00 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ 6  679,00 6 679,00 

Príspevok na odchodné 3 669,00 3 669,00 

na vzdelávacie poukazy 20 365,00 20 365,00 

na ţiakov z soc. znevýhodneného prostredia 200,00 200,00 

na mimoriadne výsledky ţiakov 0,00 0,00 

príspevok na nákup učebníc 20 900,00 20 900,00 

príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 

príspevok na lyţiarske kurzy 8 700,00 8 700,00 

príspevok na učebnice Prvouky 0,00 0,00 

2. Beţný transfer na originálne kompetencie 872 410,00 872 410,00 

3. Beţný transfer z ÚPSVaR na deti v 

hmotnej núdzi, na stravovacie návyky 75 613,00 75 613,00 

4. Beţný transfer z vlastných príjmov 114 214,00 113 480,00 

6. Beţný transfer z príjmov – Granty a transfery 64 552,00 64 552,00 

7. Ostatné beţné transfery (projekty mesta, 

dotácie na opravy budov, projekty z ESF, ...) 71 867,00 71 867,00 

SPOLU: 2 785 238,00 2 784 504,00 

   Kapitálové transfery: 

  

  

Rozpočet na rok 

2020 

Čerpanie 

rozpočtu k 

31.12.2020 

1. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 0,00 0,00 

 

 

PRÍJMY 

 

1. Dotácia na prenesené kompetencie 

 

a. Normatívne finančné prostriedky – dotácia na mzdy, poistné odvody, náhrady,    

                                                            beţné výdavky celkom. 

b. Nenormatívne finančné prostriedky – bola pridelená dotácia na vzdelávacie poukazy, na 

asistentov,  

odchodné, na nákup učebníc, ŠvP (nerealizovaná škola 

v prírode z dôvodu protipandemických opatrení), 

Lyţiarsky výcvik,  transfer na predškolákov, na ţiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia.                               

 

2. Dotácia na originálne kompetencie 

Dotácia bola pridelená na mzdy, poistné odvody, náhrady a beţné výdavky v Materských 

školách („MŠ“)  na Ľudovej 27 a na Murgašovej 13, Školský klub detí („SKD“) a Školskú 

jedáleň(„ŠJ“) v Materských školách („MŠ) a v Základnej škole („ZŠ“). 
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3. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi a na podporu výchovy k stravovacím 

návykom 

Pridelené finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti 

predškolského veku v MŠ a deti Základnej školy a na nákup školských potrieb detí 

nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. 

 

4. Beţné príjmy (vlastné príjmy) 

 

1. Príjmy z vlastníctva – prenájmu telocvične – v celkovej hodnote 2.516,00€ 

   

2. Poplatky za školy a školské zariadenia – príjmy z poplatkov rodičov za MŠ a ŠKD 

 MŠ   =   12 798,66 € (Materská škola Ľudová 27 a Murgašova 13) 

 ŠKD =   33 957,52 € (Školský klub detí v Základnej škole) 

 

3. Poplatky a platby z predaja a služieb – príjmy odpadový papier a za réţiu ŠJ 

 FCC Trnava – zber papiera  - týkajúci sa roku 2020     ........................       467,60 € 

Trnavská univerzita a Univ. Cyr. a Metoda – Absolventská prax ...........         59,22 €  

 Za réţiu ŠJ MŠ a ZŠ  ...............................................................................   28 945,00 € 

 Poplatky od rodičov za stravu  ................................................................   30 899,47 € 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SPOLU:                                                                                      60 371,29 € 

 

4. Úroky z vkladov – príjmy z úrokov na bankových účtoch vedených v Prima banke za 

obdobie roku 2020 boli v celkovej hodnote 47,07 €.  

 

5. Vratky za minulé obdobie /z dobropisov/ -  vratka preplatku z vyúčtovania spotreby tepla 

a plynu za rok 2019 

      Trnavská teplárenská teplo ........   1 040,88 € 

  MET Slovakia................................1 458,28 € 

 

6. Vratky z RZ ZP 2019 

Všeobecná zdravotná poisťovňa – vratky preplatkov na poistnom za zamestnancov 

z predchádzajúcich rokov v hodnote..................142,00 € 

 

7. Z náhrad z poistného plnenia 

 Z dôvodu poistnej udalosti z roku 2018 nám poisťovňa KOOPERATÍVA bolo preplatené 

poistné plnenie v sume 1 877,99€. 

 

8. Projekty:  

- Refundácia miezd z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny počas prebiehajúcej 

pandémie – príjem v hodnote 49.421,76 €. 

- Grant Nadácie Jána Korca – finančné prostriedky v sume 15.000,00 € určené na 

nákup nábytku do novo vybudovaných priestorov v podkroví pavilónu B v objekte 

Základnej školy.  

- Grant Nadácie TESCO – finančné prostriedky v hodnote 130,00 € boli určené na 

drobný nákup pre našu MŠ na Ľudovej 27 v Trnave. 
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VÝDAVKY 

 

1. Bežné transfery na normatívne výdavky  

 

Mzdy a poistné odvody – tarifné platy, osobné príplatky, príplatky za riadenie, príplatky za 

prácu za nadčas,  za triednictvo, príplatok za uvádzacieho pedagóga, kreditový príplatok, 

príplatok začínajúcemu pedagógovi, odmeny ostatné – za vzdelávacie poukazy, odmeny, 

jubilejné odmeny, náhrady príjmu pri PN a odchodné, odvody do poisťovní. Výplaty boli 

realizované za obdobie január aţ december 2020. 

 

Prevádzka - Na prevádzku školy bol zakúpený materiál na údrţbu – klince, šróby, zámky,  

vodoinštalačný materiál, maliarske potreby, obkladový materiál, papierové utierky, čistiace a  

hygienické potreby, kancelárske tlačivá a potreby, školské tlačivá, učebnice, kancelársky 

materiál – diskety, CD, xeroxový papier, tonery do tlačiarní, DHM – notebooky, interaktívne 

tabuľa a projektory, rádioprehrávače, pc myšky, usb kľúče,  učebné pomôcky do kabinetov, 

lavice a stoličky, katedry a stoličky do tried, skrinky, predplatné časopisov. Taktieţ bolo 

zakúpené drobné vybavenie do ŠJ (taniere, príbory, hrnce, noţe, varechy, poháre, misky 

a atď...). 

  

Údrţba – V rámci rutinnej a štandardnej údrţby bola urobená oprava kopírovacích strojov, 

oprava školských stoličiek, oprava kuchynského robota, kotlov v školskej jedálni, 

signalizačného zabezpečovacieho zariadenia, počítačových sietí, maliarske a údrţbárske práce 

v ZŠ a MŠ, oprava kúrenia, elektroinštalácie, oprava ţalúzií, okien, osvetlenia, výmena dverí, 

oprava ústredného kúrenia, vodoinštalácie a kanalizácie, odstránenie havarijného stavu 

kanalizácie na objekte ZŠ – pavilón A, B, krtkovanie kanalizácií ZŠ, MŠ a ŠJ, oprava 

havarijného stavu na rozvodoch UK, stavebné a maliarske práce na objektoch ZŠ a MŠ, 

kompletná oprava kuchyne MŠ na Ľudovej 27. 

 

Sluţby - odvoz odpadu, ochrana objektov MŠ a ZŠ Ministerstvom vnútra (PZ SR), revízia 

bezpečnostnej signalizácie, revízia el. prenosných spotrebičov a náradia, revízia komínov, 

revízie elektrických zariadení, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie tlakových 

nádob a plynových zariadení, revízie telocvičného náradia a vonkajších ihrísk, revízie 

bleskozvodov, nastavenie snímačov úniku plynu. Pravidelné pranie posteľného prádla 

a uterákov Materským školám, prenájom a pranie rohoţí realizované firmou Lindstrom, 

Jednotný prídel do SF, poistenie výpočtovej techniky, poplatky za vedenie účtov, stravné, 

poistenie budov, pranie kobercov, sluţby Virtuálnej kniţnice, ochrana objektu, ubytovanie 

a strava z titulu organizovania Lyţiarskeho výcviku a Školy v prírode ţiakov, príspevky na 

rekreácie zamestnancov. 

 

Beţné transfery – náhrada príjmu počas PN, náklady na odchodné. 

  

2. Dotácia na vzdelávacie poukazy 

 

Finančné prostriedky boli pouţité na hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, nákup 

výpočtovej techniky potrebnej počas dištančnej výučby počas pandémie COVID-19. 

 

3. Kapitálové výdavky 

 

V roku 2020 neboli realizované kapitálové výdavky. 
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4. Čerpanie z fondu rodičov  

       Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2020/2021 z účtu  

 

      Rodičovského združenia, ZŠ Nám. slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Začiatočný stav – prenos zo školského roku 2019/2020: 

Suma v EUR 

0,00 € 

PRÍJMY:    

Príspevky od rodičov v šk. roku 2020/2021 

Príspevky od rodičov na Júnový festival 

Bankové poplatky - vrátenie 

8 448,00 € 

681,50 € 

0,70 € 

PRÍJMY SPOLU:       9 130,20 € 

       

VÝDAVKY:  

Kancelárske potreby 0,00 € 

Učebné a pracovné pomôcky 5 110,78 € 

Pomôcky pre ŠKD 533,10 € 

Projekty a krúţky 0 € 

Príspevok na: Mikuláš, MDD, Júnový festival, rozlúčka deviatakov 1 618,23 € 

Odmeny ţiakom (olympiády, súťaţe, koniec šk. roka) 1 093,58 € 

Vybavenie školy (kniţnica, kuchynka, triedy) 19,85 € 

Opravy a údrţba 0,00 € 

Výzdoba školy, výsadba areálu 230,90 € 

Vstupné, účastnícke poplatky 0,00 € 

Cestovné – reprezentovanie školy 0,00 € 

Vybavenie lekárničky, hygienické potreby 49,69 € 

Bankové  a iné poplatky 192,97 € 

VÝDAVKY CELKOM: 8 849,10 € 

Zostatok na účte RZ   281,10 € 

 

5. Čerpanie z neinvestičného fondu za kalendárny rok 2020: 

 

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Neinvestičný 

fond Pre naše deti n. f.  so sídlom v Trnave, Nám. SUT 15, 917 01 Trnava, IČO: 36083801 

zverejňuje podľa §50 ods. 14 zákona č.595/2003 o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii 

pouţitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických  osôb za 

rok 2019 prijatého v roku 2020. 

 

V roku 2020 celkový príjem:  3692,57 EUR  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 Účel pouţitia podielu 

zaplatenej dane 

Výška pouţitého podielu 

zaplatenej dane na tento 

účel v EUR 

Spôsob pouţitia podielu zaplatenej 

dane 

1. Vybavenie tried 534,94 Nákup tabule 

2. Záujmová činnosť 165,00 Poplatok za tlač školského časopisu 
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3. Záujmová činnosť      132,00 Poplatok za tlač školského časopisu 

4. Učebné pomôcky 124,80 Nákup učebných pomôcok pre 1.stupeň 

5. Učebné pomôcky 274,70 Nákup učebných pomôcok pre 1.stupeň 

6. Učebné pomôcky 146,00 Nákup učebných pomôcok pre 1.stupeň 

7. Učebné pomôcky 284,80 Nákup učebných pomôcok pre 2.stupeň 

8. Vybavenie tried 1128,00 Nákup tabúľ 

9. Učebné pomôcky 379,90 Nákup učebných pomôcok pre 2.stupeň 

10. Učebné pomôcky     103,50 Nákup učebných pomôcok pre 2.stupeň 

11. Učebné pomôcky     279,53 Nákup učebných pomôcok pre 2.stupeň 

12. Bankové a iné poplatky 139,40  

                                        

6. Iné  zdroje podľa osobitného predpisu 

 

Prostriedky z vlastných príjmov - úrokov, z odpadového papiera, z prenájmu priestorov, zo 

zrealizovaní absolventskej praxe, z dobropisov, z vratiek RZZP za rok 2019 a z poistného 

plnenia. Zriaďovateľ nám prostriedky vrátil na pouţitie. Prostriedky boli vyčerpané na údrţbu 

budov, odmeny zamestnancom a odvody do poisťovní, nákup prevádzkového materiálu, 

všeobecné sluţby, poplatky banke. 

Príjmy z reţijných nákladov ŠJ za rok 2020 nám zriaďovateľ vrátil. Finančné prostriedky boli 

pouţité na opravy a údrţbu priestorov školskej jedálne a kuchyne, na nákup pracovných 

odevov, interiérového vybavenia a na odmeny zamestnancov ŠJ ZŠ a MŠ.  

Prostriedky z príjmov rodičov za ŠKD a MŠ - Uvedené finančné prostriedky boli pouţité na 

dofinancovanie výdavkov na energie, telekomunikačné sluţby, učebné a kancelárske potreby, 

na nákup výpočtovej techniky, predplatné časopisov, výučbový materiál a na drobné opravy 

priestorov a výpočtovej techniky. 

 

Príjmy z projektov ÚPSVaR boli určené na dofinancovanie miezd zamestnancov počas 

pandémie COVID-19.  

 

Príjmy z projektu Jána Korca – z poskytnutých finančných prostriedkov bol pre Základnú 

školu zakúpený školský nábytok určený na zariadenie novovybudovaného podkrovia 

v pavilóne B Základnej školy 

                 

p) Hlavný cieľ školy na príslušný školský rok 

 

Strategickým cieľom školy je vychovať ţiaka, ktorý vie tvorivo myslieť, má rozvinuté 

kľúčové schopnosti, vie riešiť problémy, zadané úlohy. Vie sa zorientovať v priestore 

a čase, dokáţe si zohnať a vyhľadať  potrebné informácie z iných zdrojov a tie uplatniť 

vo svojom ţivote. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s 

IKT,  dobre sa  orientuje v spoločenskom systéme a v systéme hodnôt .  Vie sa 

demokraticky správať, konať a rozhodovať. Tento cieľ napĺňame podľa individuálnych 

schopností a moţností  detí.  
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Ďalším  cieľom našej školy je zavádzanie  informačných technológií do vyučovacieho 

procesu, pouţívanie moderných vyučovacích foriem a metód práce s vyuţitím výpočtovej 

techniky a Internetu, maximálne vyuţívanie počítačovej učebne na všetky vyučovacie 

predmety. 

Tento cieľ sa nám darí napĺňať veľmi dobre, nakoľko výpočtová technika  sa stála  

neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. 

Hlavným cieľom vo vyučovacom procese  bolo pouţívať moderné formy a metódy práce, 

vyuţívanie  didaktickej techniky  vo vyučovaní, zavádzanie nových programov do 

vyučovania. Cieľ i napriek sťaţeným podmienkam počas obdobia pandémie sa nám podarilo 

naplniť.  

Ďalší cieľ, ktorým bolo zvýšenie vzdelanosti učiteľov v oblasti IKT  bol splnený – skoro 

všetci učitelia absolvovali počítačový kurz – Microsoft Teams  a tým sa zdokonalili 

v ovládaní moderných informačno – komunikačných technológií. Tento program bol  

pouţívaný hlavne pre domáce vyučovanie.   Naši učitelia absolvovali i ďalšie stupne 

vzdelania v IKT a stále sa v tejto oblasti zdokonaľujú. 

V plnej miere sa nám podarilo splniť i cieľ, ktorý spočíva v posilnení európskej spolupráce –  

vďaka spomínaným projektom  EÚ má naša škola veľké moţnosti spolupracovať s rôznymi 

štátmi EÚ, vymieňať si skúsenosti v oblasti školstva, absolvovať pobyty v zahraničí, 

komunikovať v cudzích jazykoch. 

Podarilo sa nám naplniť i ďalšie ciele, ktoré sme si dali ako aktivity v mimo vyučovacom čase 

/rôzne záujmové útvary/, v  spolupráci s miestnou komunitou /obyvateľmi Kopánky 

a mládeţníkmi/ sa snaţíme vypĺňať deťom voľné chvíle, poskytujeme si navzájom priestory, 

organizujeme besedy, miestne turnaje.  

V mimoškolskej činnosti podávame rôzne regionálne i celoslovenské projekty, vedieme 

neinvestičný fond pri našej škole a financujeme z neho potreby pre ţiakov, tieţ realizujeme 

zber druhotných surovín. 

V materiálnej oblasti sa nám podarilo doplniť výpočtovú techniku, vymeniť nábytok vo 

viacerých triedach, opraviť podlahy, doplniť kabinety učebnými pomôckami. V rámci enviro 

projektu   sme pokračovali v budovaní   školského areálu. 

 

r) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

 

Škola dosahuje vo výchovno – vyučovacom procese  dobré výsledky, ţiaci získali veľa 

umiestnení v okresných olympiádach do 10. miesta, úspešní sme boli i v umiestneniach na 

krajských olympiádach. Hoci nie sme športovo zameraná škola, zaznamenali sme v minulom 

roku výrazné úspechy v športovej oblasti. Veľmi pekné výsledky dosiahli naši ţiaci vo 

výtvarných súťaţiach, kde mávame dlhoročne popredné umiestnenia. Hlavným nedostatkom 

našej školy v minulom roku boli vysoké počty ţiakov v niektorých triedach, ale tento stav sa 

od niţších ročníkov uţ upravuje.  

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky školy:                                                          

 

- dobrá poloha školy, tiché prostredie 

- plne kvalifikovaný kolektív učiteľov, vysoká odbornosť pedagogického zboru 

- stabilný pedagogický zbor 

- tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť pedagogických zamestnancov 

- veľmi dobré podmienky na vyuţívanie IKT vo vyučovacom procese 

- stále dostatok detí 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy, radou rodičov a organizáciami v 

meste 
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- krásny areál s vybudovanými športoviskami, zdravé prostredie 

- vybudované špeciálne učebne, dobré materiálne vybavenie školy 

- účasť v mnohých projektoch, čerpanie z fondov EÚ 

- fungujúci protidrogový program 

- bohatá záujmová mimoškolská činnosť 

- podpora zo strany rodičov a verejnosti 

- moţnosť poskytovať športové priestory školy rodičom a verejnosti 

- mnoţstvo aktivít organizovaných školou 

- podpora verejnosti 

 

Vychádzajúc zo silných stránok školy vyplýva, ţe škola má všetky predpoklady, aby 

dosahovala vysokú úroveň výchovno-vyučovacieho procesu. Škola robí všetko pre to, aby 

z nej vychádzali   zodpovední a charakterní mladí ľudia, ktorí budú ochotní sa ďalej vzdelávať 

a tvorivo pracovať, aby vedomosti a schopnosti získané na našej škole dokázali uplatniť 

v ďalšom ţivote. 

 

Slabé stránky školy: 

- priestorové problémy 

- pretrvávajúce finančné problémy 

- po pracovnej dobe areál nestráţený, vystavený vandalom 

- pavilónový typ, treba prechádzať po vonku v kaţdom počasí 

Slabé stránky školy sa dajú prekonať, ak je u ľudí chuť pracovať a prekonávať prekáţky. 

Priestorové problémy sa nám čiastočne podarilo vyriešiť, dúfame, ţe  finančná situácia sa 

zlepšuje a pustošenie areálu  sme riešili  kamerovým systémom, tak dúfame v zlepšenie aj 

v tejto oblasti. 

 

Príležitosti:  

- viesť ţiakov ku vzťahu k technickým predmetom 

-  moţnosť orientácie na prácu v automobilovom priemysle 

- veľmi dobré podmienky na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu 

- moţnosť nadobudnutia dobrých jazykových znalostí 

 

Riziká: 

- klesajúca populačná krivka 

- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie práce učiteľov /odchod mladých 

na lepšie platené miesta/ 

 

s) Ďalšie informácie: 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Naša škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie v SR od roku 2001. Všetci 

zamestnanci školy spolu so ţiakmi plnia úlohy vyplývajúce z tohto projektu. Chceme 

dosiahnuť, aby z našej školy odchádzali zodpovední a charakterní mladí ľudia, ktorí vedia  

tvorivo pracovať a zdravo  ţiť. Rôznymi aktivitami sa snaţíme predchádzať negatívnym 

vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror, násilie, šikanovanie a nenávisť. Sústavne 

a cieľavedome sa snaţíme vytvárať zdravé, ekologické a estetické prostredie školy, zapájame 

sa do programov podporujúcich zdravie a zdravú školu. Učíme ţiakov zdravému spôsobu 

ţivota, správnemu stravovaniu a  starostlivosti o svoje psychické i fyzické zdravie. Zapojili 

sme sa do projektov zdravej výţivy s dotáciou mlieka a ovocia. 
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Voľno-časové aktivity školy 

 

V uplynulom školskom roku  nemohli ţiaľ ţiaci v rámci záujmovej činnosti navštevovať 

ţiadne záujmové  krúţky (kvôli epidemiologickej situácii s COVID-19). 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Rodičovská rada  pracuje pri ZŠ pri riešení rôznych problémov, ktoré súvisia s výchovno-

vyučovacím procesom ako i mimo neho. Má vytvorené komisie, ktoré majú dohľad nad  

jednotlivými úsekmi školy. Vyskytnuté problémy sa ihneď riešia s vedením školy. 

Rodičovská rada tieţ zo svojich príspevkov veľmi škole finančne pomáha. Oceňujeme pomoc 

a spoluprácu zástupcov rodičov i pri rôznych školských akciách ako je škola v prírode, 

lyţiarsky výcvik, školské výlety a exkurzie, Deň detí, Deň zdravia, Deň učiteľov, zber papiera 

atď. 

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy a Rodičovskej rady za školský rok 2020/2021: 

Činnosť Rady školy bola v minulom školskom roku realizovaná  v online režime, nakoľko 

epidemiologická situácia nepovoľovala osobné skupinové sedenia.  

 

Rada školy je úzko prepojená s Rodičovskou radou, takţe sa spoločné aktivity  prelínajú. 

Rodičovská rada ako i Rada školy sa riadia podľa vypracovaného  a schváleného štatútu Rady 

školy a Plánu práce. Vyjadrovali sa k nastoleným problémom a presadzovali záujmy rodičov, 

ţiakov, pedagógov, zriaďovateľa a iných predstaviteľov z oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnili funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov podľa prerokovaných tém. 

V súlade s plánom zasadaní riaditeľka školy predkladala Rade školy i Rade rodičov príslušné 

materiály ústne a písomne. Zasadnutí  RR a RŠ sa podľa potreby zúčastňovali aj ostatní 

členovia manaţmentu. Rada školy sa vyjadrovala ku koncepčným zámerom školy, k návrhu 

na počty ţiakov v triedach, k návrhu zavedenia nových predmetov, k skladbe nepovinných 

predmetov, k mimoškolskej činnosti školy, k materiálno-technickému zabezpečeniu školy, 

k tvorbe a realizácií projektov z EF, k personálnym zmenám a i. Členovia RR i RŠ boli vţdy 

nápomocní vedeniu školy aj pri riešení iných beţných problémov školy a to aj v čase mimo 

svojho zasadnutia.  Činnosť RR a RŠ nie je len formálnou záleţitosťou, ale je to skutočne aj 

poradný a kontrolný orgán, ktorý škole uţ v mnohých prípadoch veľmi pomohol. Spolupráca 

s vedením školy je veľmi dobrá, pruţná a vţdy v prospech ţiakov školy.  

Rada školy nám ako škole často pomáha riešiť problémy, ktoré sú uţ v kompetencii mesta a 

ktoré môţeme vyriešiť za pomoci poslancov, ktorí sú v rade zastúpení. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími osobami, ktoré sa na výchove 

v škole podieľajú. 

 

V rámci krúţkovej činnosti vypomáhajú pri ich vedení na škole  i rodičia a starí rodičia detí, 

ako i iní spolupracovníci školy. So školou spolupracujú i podnikateľské subjekty, ktoré 

v rámci svojej činnosti školu podporujú materiálnym vybavením, 2% z daní, pomáhajú pri 

úprave areálu a školských ihrísk. 

 

t) Vzdelávanie počas obdobia KORONAKRÍZY  

 

Aj v školskom roku 2020/2021 sme boli nútení zabezpečovať vzdelávanie našich ţiakov 

nielen prezenčnou, ale aj dištančnou formou.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie 

vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 mimoriadne prerušil školské 
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vyučovanie v základných školách pre ţiakov v piatom aţ deviatom ročníku, a to 

s účinnosťou od 26. októbra 2020.  

Zároveň vyšlo rozhodnutie, ţe v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských 

zariadeniach nemoţno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 

12 školského zákona, najmä: 

a) výlety a exkurzie,  

b)  športové výcviky a školské športové súťaţe, 

c)  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 

d)  kurzy na ochranu ţivota a zdravia, 

e)  kurzy pohybových aktivít v prírode, 

f)  saunovanie, 

g)  dni otvorených dverí 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom portálov „bez kriedy.sk“, MS 

Teams a Skype, a to v 8. a 9. ročníku do 19. 4. 2021 a v 5., 6. a 7. ročníku do 26. 4. 2021.  

Škola vyuţila v tom období moţnosť vzdelávať v malých skupinách takých ţiakov, ktorí 

nemali moţnosť vzdelávať sa dištančne, napríklad z dôvodu absencie internetového 

pripojenia. Pre týchto ţiakov škola zriadila učebne, kde sa mohli zapojiť do vzdelávacieho 

procesu s vyuţitím školských počítačov. Časť dotknutých ţiakov túto moţnosť vyuţila.  

Nakoľko dištančné vzdelávanie v uplynulom školskom roku bol dlhotrvajúci proces, musela 

kaţdá trieda 5. – 9. ročníka prejsť po návrate do školy dvojtýţdňovým adaptačným obdobím. 

Adaptačné prvky vzdelávania sa realizovali aţ do ukončenia školského roka. 

Na základe vývoja epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 

2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 11. januára 2021 

rozhodnutím mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských 

zariadení okrem materských škôl a školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov 

pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce 

neumoţňovala vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umoţňovali 

a rozhodol tak zriaďovateľ. 

Riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušilo školské vyučovanie, zabezpečili pre ţiakov 

dištančné vzdelávanie. Toto prerušenie prezenčného vzdelávania (na 1. stupni ZŠ) trvalo do 6. 

4. 2021. Keďţe ţiaci 2. – 4. ročníka sa s dištančným vzdelávaním stretli uţ 

v predchádzajúcom školskom roku, poznali túto formu vzdelávania. Veľmi dobre sa však 

začlenili aj prváčikovia (rodičia im pomáhali zvládnuť ich zručnosti), takţe vyučovanie 

prebiehalo bezproblémovo vo všetkých ročníkoch.   
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MATERSKÁ ŠKOLA Ľudová 27, Trnava – elokované pracovisko č. 1 
 

a)   Údaje o počte detí 

 

Štatistické údaje o škole 

Materská škola (ďalej len MŠ) v školskom roku 2020/2021 bola plne kapacitne vyťaţená 

s počtom otvorených tried 3. 

 

Počet zapísaných detí k 15.9.2020 : 59 

Počet chodiacich detí do MŠ bol 58 detí(1 dieťa prerušená dochádzka do MŠ – zdravotné 

dôvody 1/2020 do 6/2020 1 dieťa prerušená dochádzka do MŠ – zdravotné dôvody) 

Od 19.12.2020 do 08.03.2021 – prerušená dochádzka všetkých detí do MŠ – COVID 19 

Od  01.04.2021 obnovená prevádzka MŠ. Počet detí k 30.6.2020: 58 detí 

 

Rozdelenie tried:  Trieda 3-4 ročných detí: 16 

                                 Trieda 4-5 ročných detí: 21  

                                 Trieda 5-6 ročných detí: 22 (z toho 17 detí rok pred povinnou školskou      

dochádzkou + 5 detí s odloţenou povinnou školskou dochádzkou) 

                                Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou: 5 

 slabý grafomotorický prejav a celková nezrelosť dieťaťa, 

 sociálna nezrelosť, 

                                 Počet integrovaných detí v beţných triedach: 0 

                                 Počet detí v hmotnej núdzi: 0 

 

b)    Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1.ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021 

K 31.06.2020 bolo do 1. ročníka zapísaných z našej MŠ 22 predškolákov, z toho dvaja 

zákonní zástupcovvia detí  poţiadali o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok. 

 

c)    Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytnutého stupňa 

vzdelania 

 

Hodnotiacim kritériom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnutie výkonových 

štandardov a súboru kompetencií formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú 

predpokladom pre úspešné začlenenie detí do spoločnosti a na ďalšie vzdelávanie.  Absolvent 

predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam k úvodu do štúdia 

kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do 

primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny ţivot v spoločnosti. 

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v 

jednotlivých vekových skupinách je moţné skonštatovať, ţe úlohy Štátneho a Školského 

vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2020/2021 boli splnené a realizované  v poţadovanom 

rozsahu. 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percentuálno-

motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti. Plánovanie VVČ bolo uskutočňované v zmysle 

východísk plánovania uvedených v školskom vzdelávacom programe s akcentom na 

diferenciáciu cieľov a rešpektovanie rozdielnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí.  
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Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

V zmysle hlavného cieľa danej vzdelávacej oblasti si deti rozvíjali komunikačné kompetencie 

vo všetkých jazykových rovinách. Nadobúdali skúsenosti so sprostredkovanými 

informáciami, vrátane informácií štruktúrovaných ako písaná reč. Učiteľky vo vzdelávacích 

aktivitách vyuţívali rôzne texty ţánrovo rôznorodej detskej literatúry. V rámci rozvíjania 

hovorenej reči sme viedli deti k vyuţívaniu  

spisovnej formy reči a gramatickej správnosti prejavu. Deti aktívne nadväzujú rečový kontakt 

nielen s deťmi, ale aj s dospelými; vedia formulovať správne jednoduché vety a súvetia; 

vyuţívajú spisovnú formu jazyka. 

V oblasti rozvíjania písanej reči vedia deti vysvetliť dôleţitosť písanej reči; vlastnými 

slovami vysvetlia význam slov, odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu a nad rámec 

doslovného významu textu; reprodukujú počutý text; svoje záţitky z čítaného vedia vyjadriť 

rôznymi umeleckými prostriedkami. Pri rozvíjaní chápania formálnych charakteristík reči 

učiteľky viedli deti k tomu, aby si všímali súvislosti textu s ilustráciami, deti predvídali dej 

príbehu a na reprodukciu  vyuţívali ilustrácie. V súvislosti s konceptom tlače sa vedia deti 

orientovať v knihách (autor, ilustrátor, smerová orientácia, titulná strana knihy a pod.). 

U väčšiny detí je komunikácia na veľmi dobrej úrovni, komunikujú bez zábran s rovesníkmi 

či dospelými, majú veľmi bohatú slovnú zásobu. Pokračovali sme v spolupráci s CŠPPP 

Trnava, ktoré nám poskytlo logopedičku, ktorá prevzala  starostlivosť o deti našej MŠ. 

Pravidelnou internou logopedickou starostlivosťou, cvičením, sa podarilo u detí s odchýlkou v 

reči dospieť k náprave. Logopedička vo veľkej miere spolupracovala aj s rodičmi detí, čo 

viedlo k skoršiemu odstráneniu nedostatkov a chýb reči. Učiteľky vyuţívali rôzne jazykové 

cvičenia zamerané  na odstraňovanie jazykových chýb a na poznávanie a osvojovanie nových 

praktických jazykových poznatkov. 

Dobré výsledky deti dosiahli pri vyčleňovaní začiatočných hlások slova, slabičnej analýze 

a pri rýmovaní. Fonologické uvedomovanie je na veľmi dobrej úrovni.  

Nedostatky: 

 rečových porúch, viaceré deti potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda pri 

odstraňovaní 

 nedodrţiavanie pravidiel komunikácie (skákanie do reči, vzájomné prekrikovanie, hlasitosť 

prejavu a pod.), 

 počúvanie s porozumením, 

 vysvetľovanie rozdielov medi poéziou a prózou, 

 problémy v grafomotorickom prejave (pracovné návyky pri kreslení a písaní). 

Opatrenia, odporúčania: 

 naďalej intenzívne vyuţívať pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda, 

 vyuţívať rôzne jazykové cvičenia, 

 rozvíjať počúvanie s porozumením vhodným vyuţívaním metód, 

 uprednostňovať a uplatňovať metódy, formy práce, ktoré umoţňujú záţitkové učenie 

detí, 

 utvárať správne pracovné návyky pri kreslení a písaní vyuţitím motivačných cvičení. 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

V súvislosti s hlavným cieľom boli deťom poskytnuté základy matematických 

a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa u nich ďalej rozvíja 

matematické myslenie a matematické kompetencie. Všetky vzdelávacie aktivity učiteľky 

realizovali hravou formou, deti sa s jednoduchou matematikou stretávali denne v beţných 

činnostiach, riešili úlohy z beţného ţivota.  

V rámci rozvíjania podoblasti čísla a vzťahy vedia deti vymenovať čísla; poznajú 

jednotlivé číslice; vedia určiť počet objektov v skupine zrakom, hmatom a sluchom; vedia 

pridávať, odoberať skupinu s daným počtom; riešia kontextové úlohy s jednou operáciou; 



 25 

určujú viac, menej, rovnako. V podoblasti geometria a meranie vedia odmerať 

a porovnávať vzdialenosť a určený rozmer predmetu pomocou neštandardnej jednotky; 

usporadúvajú objekty podľa veľkosti; určujú objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení; pomenujú guľu, kocku a valec; identifikujú kruh, štvorec, obdĺţnik 

a trojuholník. V podoblasti logika vedia vytvoriť jednoduchú postupnosť objektov 

a pokračovať aj spätne; rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých tvrdení; naformulovať 

jednoduché tvrdenia; vybrať objekty s danou vlastnosťou; vytvoriť dvojice objektov na 

základe logickej súvislosti. V podoblasti práca s informáciami ovládajú základné práce 

s digitálnymi technológiami. 

Nedostatky: 

 problémy s meraním vzdialenosti a určeného rozmeru odhadom, 

 pohyb a plánovanie v štvorcovej sieti, 

 objaviť a opísať pravidlo postupnosti, 

 pravo-ľavá orientácia. 

 

Opatrenia, odporúčania: 

 vyuţívať rôznorodé aktivity, hry na precvičovanie P a Ľ strany, orientácie v čase 

a priestore, 

 vyuţívať štvorcové siete a úlohy na pohyb v štvorcovej sieti, 

 vytvárať rôzne situácie na odhad a následne meranie objektov a porovnávanie objektov, 

 iniciovať úlohy na kreslenie, obťahovanie rovných, krivých a uzavretých čiar rôznej 

hrúbky, 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Hlavným cieľom danej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. 

Učiteľky viedli deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o premetoch, javoch a situáciách tak, 

aby mali moţnosť vyjadrenia svojich predstáv a pomocou premyslených podnetov si ich 

menili a zdokonaľovali. Deti získavali skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami 

pri podnetných a stimulujúcich situáciách. 

V podoblasti vnímanie prírody  vedia odlíšiť ţivé od neţivých súčastí prírody; triedia 

prírodné reálie podľa identifikovaných znakov. V podoblasti rastliny identifikujú 

rôznorodosť rastlinnej ríše; porovnávajú jednotlivé časti rôznych rastlín; vedia uviesť ţivotné 

prejavy rastlín a ich potravinový a technický úţitok. V podoblasti ţivočíchy vedia 

porovnávať rôznych ţivočíchov podľa vonkajších znakov tiel, spôsobov pohybu, získavania 

potravy a pod.; identifikujú ţivotné prejavy ţivočíchov; vedia opísať spôsoby starostlivosti 

o ţivočíchov. V podoblasti človek deti vedia opísať ľudské telo a základné fyziologické 

funkcie; poznajú a uplatňujú prevenciu prenášania infekčných ochorení a vzniku zubného 

kazu. V podoblasti neţivá príroda vedia identifikovať význam vody a pôdy pre rastliny, 

ţivočíchy a človeka; uvádzajú príklady javov, v ktorých je moţné vnímať prítomnosť 

vzduchu; vedia opísať Zem ako súčasť vesmíru. V podoblasti prírodné javy deti opisovali 

vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania 

a skúmania.  

Nedostatky 

 vytváranie kritérií triedenia rastlín a ţivočíchov, 

 vedieť identifikovať základné prírodné zdroje vody,  

 prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch  

Opatrenia, odporúčania: 

 sústreďovať pozornosť na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov, 

 diskutovať o význame vody, daţďa, vetra o počasí, 

 vyuţívať diskusie na identifikáciu aktuálnych predstáv detí o procesoch, javoch a pod. 

 podporovať deti v bádateľských snahách, vytvárať bádateľské situácie, 
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 rozvíjať spôsobilosť tvoriť predpoklady. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

V súvislosti s plnením hlavného cieľa učiteľky viedli deti k základnej orientácii 

v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych 

a medziľudských vzťahoch (poznávanie spoločenského prostredia a prosociálna výchova). 

Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na prirodzenej detskej zvedavosti 

a deti sa s blízkym okolím zoznamovali najmä prostredníctvom pozorovania a následným 

zdieľaním ich záţitkov a skúseností. Hlavnými metódami poznávania boli didaktické hry, 

pozorovanie, záţitkové učenie a riadené rozhovory opierajúce sa o skúsenosti detí. 

V podoblasti reţim dňa a orientácia v čase vedia opísať jednotlivé časové úseky 

dňa; rozlišujú časové vzťahy týţdňa, mesiaca a roka; vedia popísať význam a funkciu merania 

času hodinami a kalendárom. V podoblasti orientácia v okolí vedia opísať interiér a exteriér 

známych budov; vedia sa orientovať prostredníctvom dominánt mesta , v ktorom ţijú; 

poznajú významné inštitúcie; svoju adresu bydliska. V podoblasti dopravná výchova 

poznávali pravidlá cestnej premávky; vedia vyuţívať dané pravidlá vo vzťahu k sebe 

(spolujazdec, cyklista, chodec); vedia vymenovať dopravné prostriedky a zdôvodniť ich 

význam. V podoblasti geografia a história okolia sa deti naučili pouţívať pojmy vrch, pole, 

les , lúka  apod.; prostredníctvom vychádzok sa zoznamovali s prírodnými krásami regiónu 

a regionálnou kultúrou. V podoblasti národné povedomie sa naučili rozpoznávať štátne 

symboly SR a symboly mesta Trnava, prostredníctvom vychádzok a exkurzií sme spoznávali 

historické budovy v našom meste. 

V rámci prosociálnej výchovy sme sa orientovali na rozvíjanie ţiaducich 

osobnostných charakteristík detí. V podoblasti ľudia v blízkom a širšom okolí sme kládli 

dôraz na uvedomovanie a poznávanie identity detí najmä na základe rodinných väzieb a na 

získavaní elementárnych sociálnych zručností dôleţitých pre sociálnu komunikáciu 

s rovesníkmi a dospelými. Deti vedia vymenovať členom svojej blízkej rodiny, vedia sa 

predstaviť a nadviazať primeraný sociálny kontakt. V podoblastiach  základy etikety, 

ľudské vlastnosti a emócie  sme deti viedli k osvojovaniu si kultivovaného správania 

s dodrţiavaním základných pravidiel slušnosti, sústreďovali sme sa na rozvíjanie vnímania 

a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností. Podoblasť prosociálna 

výchova bola denne integrovaná v rôznych pedagogických situáciách počas celého dňa 

pobytu detí v MŠ.  

Deti boli vedené k prejavu empatie, lásky a pozornosti najmä pri oslavách menín a 

narodenín, čo je výborná príleţitosť na vytváranie a upevňovanie týchto hodnôt. U niektorých 

detí sa aj vplyvom sledovania nevhodných televíznych programov a počítačových hier 

prejavuje agresivita, neprimerané reakcie, neprimeraná rivalita. V takýchto prípadoch 

vedieme deti k vzájomnej dohode, o probléme vedieme rozhovor, hľadáme s deťmi moţnosti 

riešenia, konzultujeme s rodičmi. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyuţívané najmä 

hry a úlohy z oblasti estetickej, dramatickej a prosocionálnej výchovy, čím si deti pestovali 

najmä dobrý vzťah k vrstovníkom, dospelým, naučili sa dobre spolupracovať. Učiteľky sa 

snaţili vytvárať pokojné prostredie, venovali sa vo zvýšenej miere deťom z málo podnetného 

alebo narušeného rodinného prostredia, čím sa do určitej miery podarilo eliminovať 

nepriaznivé účinky na  sociálno-emocionálny rozvoj detí. Vyuţívali prosociálnej hry 

a cvičenia zamerané na riešenie sporov, komunikáciu citov, skupinovú diskusiu, kde sa 

rozprávali o záţitkoch, deti riešili konkrétne spory a problémy, osvojovali si základné ľudské 

hodnoty. Individuálnym a pozitívnym prístupom k deťom rozvíjali ich sebadôveru, 

rešpektovali emocionálne potreby. 

Nedostatky 

 vytvoriť plán cesty, 

 rešpektovanie dohodnutých pravidiel, 

 presadzovať sa v hre a v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom, 
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 nenásilne riešiť konflikt, 

 podeliť sa o veci. 

Opatrenia, odporúčania: 

 vyuţívať pri výchovno-vzdelávacom procese atlasy, mapy a pod., 

 diskutovať o pravidlách triedy,  

 vyuţívať hry na riešenie problémových situácií, eliminovať neţiaduce javy v správaní a 

konaní detí, 

 rozvíjať sebareguláciu pri konfliktných situáciách, 

 venovať osobitnú pozornosť spolupráci s rodinou, zvlášť u detí s prejavmi nevhodného 

správania sa,  

 vzniknuté problémy konzultovať a riešiť s rodičmi detí, prípadne v spolupráci so 

psychológom. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

V súlade s hlavným cieľom sme u detí utvárali a rozvíjali základné zručnosti zvládať 

úkony beţného dňa a zručnosti pri pouţívaní nástrojov potrebných v beţnom ţivote. Vytvárali 

sme dostatočné materiálne zabezpečenie na rozvíjanie daných zručností v súvislosti 

s napĺňaním štandardov danej vzdelávacej oblasti.  

V podoblasti materiály a ich vlastnosti deti vedia vymenovať a pouţiť jednotlivé 

materiály pri činnostiach, vytváraní rôznych produktov. V podoblasti konštruovanie deti 

vedia zhotoviť predmety podľa návrhu; vedia čítať a chápať kreslený postup;, vytvárať 

jednoduché výrobky a zdôvodňovať ich účel vyuţitia. V podoblasti uţívateľské zručnosti 

a technológie výroby poznajú a vedia pouţívať náradie a nástroje (hrable, lopata, ihla 

a pod.); poznávali fungovanie a spôsob vyuţitia jednoduchých mechanizmov; poznajú 

suroviny na výrobu beţne pouţívaných výrobkov. V podoblasti remeslá a profesie deti 

poznajú tradičné remeslá a základnú náplň niektorých pracovných profesií. Pri napĺňaní 

daných štandardov sme vyuţívali najmä záţitkové učenie. 

Nedostatky 

 chápať technický náčrt na vytvorenie predmetu, 

 riešiť technické problémy, 

 

Opatrenia, odporúčania: 

 naďalej skvalitňovať materiálne zabezpečenie, 

 poskytovať deťom rôzne predlohy predmetov, zadávať kreslené technologické postupy 

s prihliadnutím na výkonovú úroveň, 

 predkladať deťom na riešenie jednoduché technické problémy, 

 rozvíjať elementárne technické premýšľanie, viesť deti k tvorbe vlastných postupov. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova  

Pri napĺňaní hlavného cieľa sme u detí rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, 

zručnosti a návyky. V podoblasti rytmické činnosti deti rytmizujú riekanky rôzneho druhu 

a realizujú rytmický sprievod k riekankám a piesňam. Vedia prenášať rytmizované slovo do 

podoby elementárneho pohybu a hry na telo. V podoblasti vokálne činnosti deti spievali 

rôzne druhy piesní; vytvárali si správne návyky (spevácke dýchanie); imitovali hlasom zvuky 

okolitého sveta. V podoblasti inštrumentálne činnosti učiteľky vytvárali pedagogické 

situácie, v ktorých umoţňovali deťom vyuţívať hudobné nástroje (HN) Orffovho 

inštrumentára alebo vlastnoručne zhotovené HN. Deti zvládajú jednoduché inštrumentálne 

sprievody  k riekankám a piesňam. V podoblasti percepčné činnosti sme sa venovali 

aktívnemu vnímaniu hudby, deti boli vedené k vyjadrovaniu pocitov z počúvanej hudby a ich 

pomenovaniu – verbalizovaniu, pohybovému a výtvarnému vyjadreniu. Deti vedia sluchom 

rozlišovať tóny, zvuky, identifikujú rôzne hudobné nástroje a nehudobné zvuky. V podoblasti 
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hudobno-pohybové činnosti si deti osvojili rôzne tanečné prvky; tvorili a realizovali 

jednoduché tanečné choreografie; naučili sa rôzne hudobno-pohybové hry (HPH), v ktorých 

imitovali pohyb. V podoblasti hudobno-dramatické činnosti deti realizovali rôzne hudobné 

rozprávky; vyjadrovali piesne a skladby prostriedkami hudobnej dramatiky. 

Nedostatky 

 spievať intonačne čisto, 

 vyjadruje záţitky z počúvanej hudby, 

 správne tanečné drţanie tela, 

 ostych deti pri improvizácii.  

Opatrenia, odporúčania: 

 pri speváckych činnostiach opierať spev o hudobné nahrávky alebo hudobný nástroj, 

 viac sa venovať inštrumentálnym činnostiam, 

 častejšie počúvať rôzne skladby pre deti, nabádať ich k vyjadrovaniu pocitov z počutého, 

 viesť deti k správnemu tanečnému drţaniu tela, vyberať vhodné HPH, dbať na 

dodrţiavanie pravidiel, 

vytvárať situácie na vyuţívanie prvkov hudobno-dramatickej improvizácie 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

       Prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými 

vyjadrovacími prostriedkami deti vyjadrovali svoji fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti 

a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej 

kultúry. V podoblastiach výtvarné činnosti s tvarom na ploche a v priestore deti strihali 

rôzne časti obrázkov, spájali ich lepením; vytvárali rôzne novotvary, dopĺňali novotvary 

kresbou; modelovali za pouţitia rôznych druhov modelovacích hmôt; skladali priestorové 

zostavy; spájali do rôznych celkov. V podoblasti výtvarné činnosti s farbou vedia 

pomenovať základné a zmiešané farby; naučili sa pouţívať viacero základných techník 

maľovania; prostredníctvom farieb vyjadrovali svoje pocity a experimentovali s farbami. 

V podoblasti spontánny výtvarný prejav  deti vyjadrovali prostredníctvom maľby svoje 

predstavy o svete; naučili sa kresliť postavu a vyjadriť jej hlavné časti pomocou kresby; 

porovnávali rôzne kvality kresebnej stopy. V podoblasti syntézia (medzizmyslové 

vnímanie) deti realizovali aktivity zamerané na snímanie rozmanitých povrchov technikou 

frotáţe; pomenúvali hmatové pocity; prostredníctvom maľby vyjadrovali svoje pocity 

z nálady hudobných skladieb. V podoblasti vnímanie umeleckých diel deti opisovali rôzne 

výtvarné diela; viedli rozhovory.  

Nedostatky 

 problémy s pomenovaním výsledných tvarov, produktov, výsledkov tvorby, 

 modelovanie jednoduchých figurálnych tvarov, 

 vyjadriť v kresbe pohyb (postava, zviera), 

 správny pouţívať techniku strihania, 

Opatrenia, odporúčania: 

 vytvárať podmienky na uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu, 

 rozšíriť moţnosti na modelovanie, 

 zamerať aktivity na kresbu zvieraťa a postavy v pohybe, 

 zamerať aktivity na vyuţívanie noţníc, 

 vyuţívať rôzne netradičné techniky i materiály na rozvoj grafomotorických zručností uţ v 

mladšej vekovej skupine, 

 naďalej vytvárať podnetné prostredie pre výtvarný a grafomotorický prejav dieťaťa, 

 zvýšiť pedagogické sprostredkovanie v zmysle vyššej osobnej zaangaţovanosti detí na 

grafomotorických činnostiach a činnostiach, pri ktorých sa rozvíja drobné svalstvo rúk. 
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Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Deťom sme poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne sme 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu 

pohybových schopností a zručností. V podoblasti zdravie a zdravý ţivotný štýl sme sa 

zameriavali najmä na pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia 

a pochopeniu významu pohybu pre zdravie. Deti vedia uviesť príklady zdravej a nezdravej 

výţivy; identifikujú typické znaky ochorenia a zdravia a zdravie ohrozujúce situácie. 

V podoblasti hygiena a sebaobsluţné činnosti sme sa venovali dodrţiavaniu hygienických 

zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov (kultúra stolovania, pouţívanie 

príboru, čistota pri stolovaní, obliekanie, vyzliekanie, obúvanie,  umývanie, pouţívanie 

toalety). Deti majú osvojené základné hygienické návyky, aktívne sa zúčastňovali na 

udrţiavaní poriadku vo svojom okolí. V podoblasti pohyb a telesná zdatnosť učiteľky 

poskytovali deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie, motivovali ich k osvojovaniu 

si nových pohybových zručností, dbali na správnu techniku jednotlivých cvičení. Deti na 

dostatočnej úrovni ovládajú základné lokomočné pohyby; majú osvojené základné polohy 

a postoje, rozumejú pouţívaniu terminológie; vedia manipulovať s rôznym náčiním; vedia 

imitovať tanečné kroky; absolvovali rôzne turistické vychádzky do okolia. V podoblasti 

sezónne aktivity a kurzy sa deti (1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) zúčastnili 

plaveckého kurzu, trieda 5 – 6 roč. detí.  

      Učiteľky rozvíjali a podporovali pohybové kompetencie u detí najmä pri ranných 

cvičeniach, pri plnení cieľov z oblasti telesnej výchovy a v rámci rôznych športových aktivít. 

Pozornosť sme venovali správnemu drţaniu tela, ktoré má vplyv aj na správne drţanie tela pri 

písaní. Otuţovanie sme uprednostňovali dostatočne dlhým kaţdodenným pobytom vonku. 

Deťom boli v čo najväčšej miere poskytované moţnosti na pohyb, prostredníctvom 

turistických vychádzok, realizovaním predplaveckej prípravy, športovými aktivitami. 

Výsledkom bola viditeľne zlepšená koordinácia pohybov pri rôznych pohybových 

činnostiach. Všetky aktivity prebiehali hravou formou, čím si deti získavali kladný vzťah 

k pohybu. Dôraz bol kladený na individuálny prístup k deťom, nakoľko ich pohybové 

dispozície sú ovplyvnené dedičnými vplyvmi i rodinnou výchovou k pohybu a športu. Pri 

samoobsluţných činnostiach boli deti vedené k samostatnosti a starostlivosti o seba a okolie. 

Nedostatky 

 úroveň sebaobsluţných činností u mladších detí, 

 problémy s hrubou motorikou u detí s vyššou hmotnosťou a detí pohybovo oslabených, 

 dodrţiavanie pravidiel v pohybových hrách a pri cvičeniach. 

 

Opatrenia, odporúčania: 

 v spolupráci s rodičmi viesť deti ku zdravému stravovaniu, 

 v spolupráci s rodičmi odstraňovať nedostatky pri sebaobsluţných návykoch, 

 naďalej dbať na správnu techniku cvičení, 

 upevňovať správne drţanie tela, koordináciu pohybov, celkovú fyzickú zdatnosť 

kaţdodennými pohybovými aktivitami realizovanými v prírodnom prostredí, 

 vyuţívať plný čas pobytov vonku, efektívne ho napĺňať činnosťami zameranými na 

rozvoj motorických a kondičných schopností detí, 

 zaraďovať pohybové hry s presným tematickým zámerom a cieľom, 

 

 

d)       Zoznam študijných odborov a učebných odborov, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie   

  Výchova a vzdelávanie v MŠ sa realizovali podľa školského vzdelávacieho programu (ďalej 

len Šk. VP) „Hráme sa a spoznávame svet“ vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho 

programu – predprimárne vzdelávanie. 
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e)    Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

Počet zamestnancov: Pedagogickí zamestnanci: 6 

Prevádzkoví zamestnanci: 2 

Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov: 

Učiteľ, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie: 6 

Kariérové stupne: 

Začínajúci pedagogický zamestnanec: 0 

Samostatný pedagogický zamestnanec: 4 

Pedagogický zamestnanec s I. atestáciou: 2 

Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou: 0 

Kariérové pozície: 

Pedagogický zamestnanec špecialista: triedny učiteľ: 3,  

vedúci pedagogický zamestnanec: zástupca riaditeľa: 1 

       Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 

437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.   

 

f)  Údaje o  ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

Prebiehalo počas  školského roka rôznymi formami: 

Individuálne: pedagogickí zamestnanci si rozširovali svoje poznatky i formou samoštúdia 

odbornej literatúry, časopiseckej literatúry a metodických príručiek. 

 

Absolvované vzdelávania:  

Dorušincová Jana – online seminár ABC edu Bratislava – Hravé učenie múdre hranie (získala 

osvedčenie) 

Horváthová Dana, Posová Barbora – Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve (získali 

certifikát) 

Posová Barbora – Vedomosti do vrecka – rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky (získala 

certifikát) 

 

g)    Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

MŠ počas roka organizovala aktivity s rozličným zameraním: divadelné, hudobné i športové 

priamo v MŠ i mimo nej. Rôznymi aktivitami, či uţ samostatne s deťmi alebo v spolupráci 

s rodičmi a inými vzdelávacími a výchovnými inštitúciami, sme sa snaţili spestriť deťom 

pobyt v MŠ. Rodičia mali veľký záujem zúčastňovať sa na dianí v MŠ, kde mali moţnosť 

vidieť svoje dieťa v kolektíve počas činnosti. 

 

1. Jazykové aktivity: 

 Logopedická starostlivosť o deti 5 – 6 ročné, ktorú zabezpečovala Mgr. Dominika Rajská z 

Centra špeciálno – pedagogického poradenstva, Čajkovského 55,  Trnava . 

 Krúţok anglického jazyka zabezpečovala lektorka Janka Kupcová v triede 5 – 6 ročných 

detí a v triede 4 – 5 ročných detí v stredu v odpoludňajších hodinách. 
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2. Aktivity : 

 Kalokagatia – Svetový deň zviert zúčastnila sa trieda 5 – 6 roč. detí ( 9/2020 ) 

 Tvorenie jesenných dekorácií – Veselé tekvičky 

 Online video –divadelné predstavenie – O REPE 

 Turistická vychádzka do jarnej prírody – bádanie,experimentovanie 

 Návšteva včelára v MŠ – záţitkové učenie           

 Rozlúčka predškolákov so škôlkou,program s deťmi realizoval pán Slezák v spolupráci 

s učiteľkami danej triedy (pasovanie za prvákov, súťaţe, piesne, básne, ktoré sme deti 

naučili k programu, odovzdávanie škôlkárskych vysvedčení spolu s kniţkou, 

záverečnou 

fotografiou a malým darčekom na pamiatku). 

3. Iné aktivity: 

 Výstavka detských kníh s moţnosťou zakúpenia (4-x v školskom roku vydavateľstvo 

IKAR)  

 

4. Spolupráca s rodinou 

 

Pani učiteľky sa počas celého obdobia snaţili spolupracovať s rodičmi. Pravidelne s nimi 

komunikovali, oboznamovali ich formou oznamov na nástenkách, ktoré majú deti v šatniach. 

 Pri prerušení dochádzky detí do materskej školy od decembra 2020 do marca 2021, keď 

museli deti zostať doma kvôli karanténe COVIDu 19, komunikácia s rodičmi aj deťmi 

prebiehala naďalej, a to cez internet, prostredníctvom uzavretej skupiny na sociálnej sieti 

Facebook a prostredníctvom aplikácie Whatsapp (vyuţívali rodičia, ktorí nemajú facebuk). 

V prípade potreby pani učiteľky s rodičmi komunikovali aj  telefonicky alebo cez e - mail . 

  

5. Spolupráca s inštitúciami:  

 

MŠ aktívne spolupracuje : s CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie) ul. M.  Sch. Trnavského, Trnava 

                                                s CŠPP ( Centrom špeciálneho pedagogického poradenstva) ul. 

Čajkovského 55, Trnava, ktoré nám poskytuje logopédku, ktorá vykonáva v našej MŠ 

logopedickú starostlivosť v triede 5 – 6 roč. detí u detí, ktoré nechodia nikam na logopédiu.  

KALOKAGATIA – CVČ (centrum voľného času) – zúčastňujeme sa na rôznych aktivitách. 

 

 

h)     Údaje o projektoch , do ktorých je materská škola zapojená  

 

 Celá MŠ je zapojená do projektu a. s. SEWA (recyklácia batérii) od 28.1.2019 –Triedime 

pouţité batérie so Šmudlou – je to EKO – výchovný program pre deti MŠ, spojený so 

zberom    pouţitých batérií. Po nazbieraní 200 kg získali deti odmenu vystúpenie 

Kúzelníka Ivana do MŠ, za kaţdých ďalších 200 kg batérií získa MŠ 100 € na hračky, 

alebo akcie pre deti. 

  Dňa 19.02.2020 spoločnosť SEWA udelila ZELENÝ CERTIFIKÁT pre MŠ Ľudová 

27, Trnava  za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektro odpadu 

a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2019, prostredníctvom organizácie 

zodpovednosti výrobcov SEWA,  

a. s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike. 

 

i)    Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnej školskej inšpekcie 

     V školskom roku  2020/2021 nebola v materskej škole vykonaná kontrola Štátnou 

školskou inšpekciou.  
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j)    Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

     Budova materskej školy je účelne zariadená a prispôsobená na výchovu a vzdelávanie detí 

predškolského veku. MŠ je umiestnená v prízemnej účelovej budove pavilónového typu (A, 

B, C). Tvoria ju tri triedy s príslušnými priestormi. Kaţdý z nich má samostatný vchod, 

umyváreň, hygienické zariadenia, herňu a spálňu. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou. 

K pobytu detí slúţi veľký dvor s výsadbou drevín a kríkov, pieskoviskom a záhradným 

vybavením, ktorý je pravidelne udrţiavaný zamestnancami školy. Školská záhrada poskytuje 

veľké moţnosti na realizovanie výchovných i relaxačných aktivít. 

Materiálne podmienky sú postupne skvalitňované v rámci finančných moţností. Materská 

škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami.  Skvalitnilo sa interiérové vybavenie v 

triedach. Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, 

spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúţia na celostný rozvoj 

osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP. 

V  školskej záhrade sú preliezky pre deti, ktoré pútajú pozornosť a rozvíjajú pohybovú a 

koordinačnú zdatnosť všetkých vekových kategórií v našej MŠ. 

K budove patrí i samostatná plynová kotolňa a plynomerňa. V zimných mesiacoch bola 

zrekonštruovaná kuchyňa MŠ. Zakúpili sa nové leţadlá a plachty do dvoch tried. 

 

k)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

     V zmysle zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 307 a VZN č. 413 prispievali rodičia alebo iné 

osoby, ktoré mali voči dieťaťu vyţivovaciu povinnosť ma čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s predprimárnym vzdelávaním. 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a príspevky sa účtujú cez pokladňu a bankový účet ZŠ s MŠ, 

Nám. SUT 15, Trnava. Podrobne sú uvedené v protokole právneho subjektu – Výkaz o 

hospodárení, ktorý je súčasťou správy ZŠ. 

 

Príspevky od rodičov a iných zdrojov: 

Dobrovoľný príspevok do fondu RZ bol schválený na plenárnom RZ na začiatku školského 

roku.  

Rodičia si odsúhlasili  50,00 € na celý školský rok. Správu o hospodárení vedie RZ. 

Prostriedky boli pouţité na zakúpenie: hračiek pod stromček, darčekov pre deti pri rôznych 

príleţitostiach, doplnkové výtvarné a pracovné potreby,  drobný materiál, dekorácie, CD.  Z 2 

% bol zakúpený detský nábytok do triedy 4 – 5 ročných detí, daktické pomôcky pre MŠ, 

hračky  pre deti  na pobyt vonku (lopty, švihadlá, gumy, farebné kriedy ), uhradil sa poplatok:   

za koncoročné fotografovanie detí, daček a knihu pre predšklákov. 

 

l)   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

     Cieľom koncepcie je vytvoriť optimálne edukačné podmienky a zdroje pre deti 

predškolského veku vzhľadom ku kvalitnému rozvíjaniu kľúčových kompetencií.   

Hlavným zámerom je dosiahnuť hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania – optimálnu 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň ako základ pripravenosti 

detí na školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti prostredníctvom plnenia 

nasledovných strategických a špecifických cieľov: 

1. Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach – zámerne 

celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa.  

2. Edukačné prostredie prispôsobiť edukačným potrebám a záujmom dieťaťa. 

3. Zamerať sa na interakciu medzi školou,  rodičmi a základnou školou. 
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m)    Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces, 

 dobrá prezentácia školy na verejnosti, 

 aktívna spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, 

 kvalitné personálne podmienky, odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 skvalitnenie udrţiavania školského areálu, 

 neustále skvalitňovanie materiálneho zabezpečenia, 

 kvalitné vybavenie tried,  

 

Oblasti,  v ktorých sú nedostatky: 

 aktívne vyuţívanie IKT vo vzdelávaní, 

 nevyhovujúce chodníky v celom areály MŠ – potrebná rekonštrukcia 

 

Návrhy opatrení vyplývajúcich z analýzy 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 zamerať sa na oblasť hodnotenia, najmä na podporu sebahodnotenia u detí, 

 diferencovať plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v aktivitách detí, ich náročnosť 

prispôsobovať dosiahnutej úrovni, 

 skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky detí, 

 vyuţívať v edukačnom procese IKT, 

 vyuţívať školský dvor na edukačné aktivity, 

 diagnostické pozorovania zapisovať priebeţne a zodpovedne, sledovať zmeny. Uvedomiť 

si, ţe záznamy slúţia na skvalitnenie činnosti učiteľky a odstránenie nedostatkov 

vyuţívať vo výchovno – vzdelávacej činnosti záţitkové učenie 

 riešiť vyskytujúce sa nedostatky, odstraňovať neţiadúce prejavy správania 

 zapájať sa do projektov 

Oblasť riadenia: 

 skvalitniť kontrolný systém a systém vnútornej evalvácie, 

 participovať s poradnými orgánmi na pedagogickom riadení, skvalitňovaní výchovno – 

vzdelávacej činnosti a profesijnom rozvoji učiteľov. 

 zintenzívniť spoluprácu so ZŠ 

Vzdelávanie zamestnancov: 

 oboznamovať podrobne zamestnancov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti 

školstva, 

 posilniť individuálne vzdelávanie. 
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MATERSKÁ ŠKOLA Murgašova 13, Trnava – elokované pracovisko č. 2 
 

1. Údaje o počte detí materskej školy:  

 

Vek Počet detí 

k15.09.2020 

Z toho 

integrované 

Z toho 

deti s 

OPŠD 

Počet detí 

k 31.08.2020 

Z toho 

integrované 

Z toho deti 

s OPŠD 

2 –ročné 2 0 0 0 0 0 

3 – ročné 15 0 0 2 0 0 

4 – ročné 19 0 0 17 0 0 

5 – ročné 23 0 0 18 0 0 

6 – ročné 1 0 1 22 0 0 

7 – ročné 0 0 0 1 0 1 

Spolu 60 0 1 60 0 1 

 

Poznámka: OPŠD / odloţená povinná školská dochádzka/ 

 

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022: 

 

Spolu:   17 

Dievčatá:  10 

Chlapci:  7 

Odklad povinnej školskej dochádzky: 5 

 

2. Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania: 

 

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 

telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie detí. Pripravuje deti na ţivot v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi 

osobitosťami detí. 

Vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. Výchova a vzdelávanie prebieha 

v slovenskom jazyku. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 

rokov. 

Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu. MŠ 

poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelávanie. Po absolvovaní 

predprimárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ 

SR. 

 

Naša MŠ sa zameriava na plnenie základných úloh, ktoré sú dôleţité pre všestranné 

formovanie osobnosti kaţdého dieťaťa: 

 

A/ Plnenie hlavných úloh: 

 

Úloha č. 1- vzdelávacia oblasť 

 Úroveň hodnotiacich a seba hodnotiacich zručností detí sa zvýšila. Napriek tomu rezervy 

vidíme u niektorých pedagogických zamestnancov. Uvedené oblasti budú cieľom 



 35 

vnútroškolskej kontroly a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v budúcom 

školskom roku. 

 

Úloha č. 2 – športová oblasť 

  Vytvárali sme u detí pozitívny vzťah k hudbe a pohybu, upevňovali si elementárne 

základy pohybovej kultúry a rytmiky. Dôraz sme kládli na športovú činnosť v MŠ, predĺţil sa 

pobyt detí na školskom dvore.    

 

Úloha č.3 – environmentálna oblasť 

 Upevňovali a rozvíjali sme u detí základné poznatky o ţivej a neţivej prírode,  o ochrane 

prírody. Formovali sme ich pomocou projektu - Environmentálna výchova. 

 

Úloha č.4 – jazyková oblasť 

 Rozvíjali sme vyjadrovacie schopnosti detí v slovenskom jazyku. Bezchybnú výslovnosť 

detí pred vstupom do ZŠ upevňovala pravidelná návšteva logopedičky . Získavali 

kompetencie v predčitateľskej gramotnosti, komunikácie v štátnom jazyku a formou 

krúţkovej činnosti získavali čiastočné kompetencie v cudzom jazyku / anglický jazyk / - tento 

školský rok sme museli prerušiť výučbu anglického jazyka z dôvodu vírusu COVID – 19. 

Úloha č.5 – multikultúrna oblasť 

 Posilňovali sme úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám.  

 

V školskom roku 2020/2021 sme s deťmi  pracovali podľa Inovovaného Školského 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a rozvíjali sme u detí nasledovne 

jednotlivé kompetencie: 

 

Psychomotorické:  

Formou edukačných aktivít sme rozvíjali jemnú a hrubú motoriku rôznymi druhmi 

cvičení s náčiním a náradím v rámci materskej školy. Absolvovali sme rad športových aktivít 

organizovaných  na školskom dvore v MŠ i mimo nej /plavecký výcvik /nedokončený pre 

koronavírus/, cvičenie v športovej hale Slávia – prerušený / COVID – 19/, vychádzky, výlety. 

 

Osobnostné (intrapersonálne):  

Rozvíjali sme detskú osobnosť po stránke prosociálnej, posilňovali sme kolektívne 

vzťahy, pocit spolupatričnosti k skupine detí a k  celému prostrediu materskej školy, 

kultúrnym vystúpením a rozdávaním darčekov pri príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“ deti 

vystúpili s kultúrnym programom a darčekmi pre svojich starých rodičov. Podobne sa 

predstavili aj na Vianočnej besiedke. Všetko prebiehalo cez počítač (COVID – 19). 

 Rozvíjali sme ich pocit sebaistoty v rôznych netradičných situáciách. zároveň sme 

rozvíjali aj detskú zaangaţovanosť záujem o dianie v materskej škole formou školských akcií 

ako : Deň zdravej výţivy, Mikulášska besiedka, Detský karneval, Deň detí a pod. 

 

Sociálne ( interpersonálne):   

Počas celého pobytu detí sme dbali na harmonické vzťahy, rozvíjanie priateľstiev, 

správanie sa detí podľa spoločenských pravidiel a noriem. Snaţili sme sa eliminovať 

konfliktné správanie, posilňovali sme prvky ohľaduplnosti, empatie,  priaznivú klímu 

v materskej škole priebeţne počas celého školského roka. 
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Komunikatívne: 

 V priebehu celého školského roka sme podnecovali komunikačné schopnosti detí 

rozhovormi, záţitkovým učením, riešením problémových úloh. Vyuţívali sme interaktívnu 

tabuľu a detské edukačné programy, v ktorých sa deti aktívne realizovali. Volili sme 

primeraný kreatívny spôsob komunikácie v jednotlivých didaktických aktivitách.  

 

Kognitívne: 

Rozvíjali sme poznávacie procesy – myslenie, pamäť, predstavy, matematické 

myslenie. Vyuţívali sme rôzne didaktické pomôcky, interaktívnu tabuľu, CD - prehrávače, 

pexesá,  deti riešili rôzne problémové úlohy a rozvíjali si tvorivé myslenie vo výtvarných 

súťaţiach. Vyuţívali sme pracovné zošity  Zvedavčeka, Nomiland, Škôlkar. Pri zhotovovaní 

rôznych výtvarných produktov si rozvíjali predstavivosť a zmysel pre estetické cítenie.  

 

Učebné informačné kompetencie: 

Snaţili sme sa podnecovať detskú zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie 

nových vecí a podnetov z oblasti ţivota okolo nás, prírody- flóry a fauny a ţivotného 

prostredia. 

 

Počas celého školského roka sme individuálne pracovali s deťmi s odloţenou 

povinnou školskou dochádzkou . V rečovej oblasti sme v spolupráci s logopedickou, rozvíjali 

naďalej samostatný rečový prejav s dôrazom na obsahovú stránku a zrozumiteľnosť. 

Zvyšovali sme pamäťové schopnosti dieťaťa, napr. splniť bez pomoci niekoľko príkazov 

v správnom poradí. Priebeţne, počas celého školského roka, sme zaraďovali rôzne hry na 

osvojovanie správneho dýchania pri reči, hry na zdokonaľovanie pamäťových schopností, 

angaţovaním  do rôznych krátkych literárnych  útvarov , scénok a riekaniek. 

 

Oblasť riadiacej práce:  

 

Kontrolný a informačný systém riadenia bol zameraný na plnenie Inovovaného 

Štátneho  vzdelávacieho programu  – predprimárne vzdelávanie detí v materských 

školách, na kvalitu vedenia pedagogickej dokumentácie a dodrţiavanie všeobecne 

záväzných legislatívnych  predpisov. 

Plán vnútro-školskej kontroly je súčasťou ročného plánu práce a je rozdelený na úsek 

pedagogický a úsek prevádzkový. Pri kontrole boli uplatňované rôzne formy, druhy 

a metódy. Základnou formou kontroly práce pedagogických pracovníčok boli 

hospitácie, ktoré umoţňovali získavať poznatky o podmienkach a priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

          

V oblasti prevádzkovej boli kontroly u prevádzkových i pedagogických 

zamestnancov zamerané na dochádzku, dodrţiavanie pracovného času, čistoty a hygieny 

na pracovisku, pitného reţimu detí, kultúry stolovania, efektívnosti vyuţívania 

pridelených pracovných prostriedkov, čerpania náhradného voľna a iné. Boli zistené 

nedostatky v oblasti stravovania, ktoré sa nám podarilo odstrániť. Inak neboli zistené 

ţiadne závaţné porušenia.  
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B/ Spolupráca s rodinou a inštitúciami: 

 Spolupráca medzi rodinou a MŠ je na primeranej úrovni. Prispela k tomu hlavne častejšia 

priama komunikácia a zlepšenie celkovej atmosféry MŠ. Pribudli rôzne zaujímavé akcie 

a podujatia. 

Na prvom stretnutí mali rodičia moţnosť predniesť svoje návrhy na vzájomnú 

spoluprácu, na základe ktorých bol vypracovaný plán akcií. 

 Formy spolupráce: - neformálne rozhovory o deťoch pri preberaní, pri plánovaní 

spoločných akcií s rodičmi, 

- výstavky prác detí, výtvarné práce, pracovné listy, grafomotorické cvičenia, 

- poradenská a konzultačná činnosť, kde sme s rodičmi riešili problémy, ktoré sa 

v priebehu školského roka vyskytli, 

- vykonávali sme pedagogickú a zdravotnú osvetu, 

- pedagogické okienko pre rodičov, kde sme predkladali metodické materiály, 

- plánované aktivity z Plánu práce. 

Momentálna spolupráca je na primeranej úrovni. 

 

C/ ZŠ s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

 

 Spolupráca so ZŠ tento školský rok bola prerušená z dôvodu zhoršenej epidemiologickej 

situácie – COVID – 19. Neprebiehala podľa vypracovaného spoločného ročného plánu, 

ktorého  cieľom je rozvíjať a udrţiavať kontakt detí z MŠ so ţiakmi ZŠ.  

Aktivity - napr. /zoznámenie sa s učiteľkou 1. ročníka, beseda s rodičmi a učiteľkou ZŠ pred 

zápisom do ZŠ, návšteva predškolákov v prvom ročníku... /. 

  

Od budúceho školského roka chceme viac zintenzívniť spoluprácu medzi MŠ a ZŠ – 

spoločné projekty, vystúpenia a aktivity. 

 

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov MŠ k 30.06.2019 

 

Zamestnanci MŠ MŠ Murgašova 

13 

  

 Pedagogickí: 6 

kvalifikovaní: 6 

nekvalifikovaní: 0 

doplňujú si vzdelanie: 1 

Nepedagogickí: 2 

upratovačka: 1 

Školníčka 1 

 Vedúca školskej jedálne 1 

Kuchárky 

pomocná sila 

2 

1 

Spolu: 12 
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4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov MŠ: 

 

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. 

z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.  

 

Na vzdelávaní sa v tomto školskom roku 2020/2021 sa zúčastnila Mgr. Petra 

Mrazíková Nagyová, Denisa Langová, Lucia Višňovská, Eva Šugrová, Soňa Čapeľová 

a Bianka Schwarzová. 

Vzdelávanie: 

 

1. Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

 

Aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

Výstup: osvedčenie 

Aktualizačné – Profesijne štandardy ako východisko sebareflexie učiteľky 

 

Poskytovateľ: MPC Trnava 

Garant: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. 

Výstup: osvedčenie 

 

Aktualizačné – Prírodné javy a technika hrou 

 

Poskytovateľ: vzdelávacia inštitúcia – Inšpirácia 

Garant: PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 

Výstup: certifikát 

 

Kvalifikačné – Predškolská a elementárna pedagogika 

 

Poskytovateľ: VŠ Pedagogická univerzita v Trnave 

Garant: Pedagogická univerzita 

Výstup: diplom / 2021 (vzdelávanie stále pokračuje) 

 

2. Denisa Langová  

 

aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

Výstup: osvedčenie 

 

Atestácie I. – Prvá atestácia 
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Poskytovateľ : MPC Trnava 

Garant: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. 

Výstup: osvedčenie 

 

3. Lucia Višňovská  

  

aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

Výstup: osvedčenie 

Aktualizačné vzdelávanie – Dieťa a hudba, pohyb a hra 2 

 

Poskytovateľ: súkromná inštitúcia 

Výstup: certifikát 

Atestácie I. – Prvá atestácia 

 

Poskytovateľ : MPC Trnava 

Garant: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. 

Výstup: osvedčenie 

 

4. Eva Šugrová 

 

aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

Výstup: osvedčenie 

 

5. Soňa Čapeľová  

 

aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

    Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

    Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

          Výstup: osvedčenie 

 

6. Bianka Schwarzová   

 

aktualizačné vzdelávanie – Predčitateľská gramotnosť 

 

Poskytovateľ: ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 

Garant: Mgr. J. Omastová Novotná 

Výstup: osvedčenie 
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Počas roka sa všetky učiteľky priebeţne vzdelávali štúdiom odporučenej 

odbornej literatúry.  

K metodickému vedeniu učiteliek vyuţívala zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 

pedagogické rady, kde sme hodnotili úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti, učiteľky 

prezentovali poznatky  z tvorivých dielní, zo samo štúdia odbornej literatúry či 

metodickej činnosti. Súčasťou pedagogických rád bolo aj zovšeobecnenie poznatkov 

z vnútroškolskej kontroly. 

 

5. Činnosť Metodického zdruţenia 

 

         Práca MZ v školskom roku 2019/2020  vychádzala z Pedagogicko -organizačných 

pokynov ministerstva školstva na školský rok 2019/2020,  Štatútu metodického zdruţenia a 

Plánu profesijného rastu učiteľov 2019/2020. 

         Činnosť MZ sa prejavovala v implemantácii  získaných poznatkov z rôznych oblasti 

sveta a ţivota sebavzdelávaním, vyhľadávaním na internete a zo vzdelávania učiteliek do 

výchovno – vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania učiteľkami MŠ.  

        Tieto poznatky prispievajú  k zvyšovaniu kvality výchovno – vzdelávacej práce učiteľov  

v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole a tieţ vo veľkej miere k zvyšovaniu 

úrovne získaných kompetencií a zručností detí v MŠ a ich pripravenosti na úspešný vstup do 

ZŠ. 

      Získané poznatky učiteliek zo sebavzdelávania, prednášok, inovačného vzdelávania , ich  

vzájomnej kolegiálnej spolupráci, poskytovaním materiálov, inovatívnych metodických 

postupov a nápadov,  prostredníctvom  vzájomnej kolegiálnej spolupráci,  mohli aj ostatné 

učiteľky vo svojej pedagogicko-vzdelávacej a výchovnej práci vyuţívať tieto progresívne 

pracovné metódy a postupy.  

      Mali moţnosť vo zvýšenej miere vo výchovno – vzdelávacích činnostiach a aktivitách 

realizovať tvorivú prácu s  digitálnymi technológiami, podporujúcimi záujem, aktivitu, 

tvorivé myslenie detí pri získavaní nových poznatkov o ţivote a svete  v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach  nášho Školského vzdelávacieho programu / ďalej len ŠVP/:„Macko 

spoznáva svet “ 

 

       Podnecujúcimi prostriedkami zo spolupráce a vzájomnej podpory medzi učiteľkami na 

pracovných zasadnutiach nášho MZ, ich schopnosti poradiť si, poskytnúť materiály sa 

podarilo zlepšiť a rozvíjať u detí v šk. roku 2019/2020 hlavne tieto oblasti výchovy a 

vzdelávania: 

- efektívne využívanie digitálnych technológií - PC, interaktívnej tabule, edukačných 

počítačových programov, didaktických  pomôcok s dôsledným rešpektovaním vývinových 

osobitostí detí predškolského  veku, 

- vyuţívanie získaných poznatkov z metodiky hudobnej výchovy a  matematiky vo 

vzdelávacích aktivitách detí, 

- vedenie detí k sabarealizácii, sebaprezentácii, vzájomnému hodnoteniu a sabahodnoteniu 

vo výchovno-vzdelávacích činnostiach a aktivitách, 

- podnecovaním detí k sebavyjadrovaniu prostredníctvom rolových hier, výtvarných činností 

stimulujúcich schopnosť prejaviť emócie a city, zvyšovaniu úrovne ich komunikačných  

zručností,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- podporovaním aktívnej účasti detí na výchovno-vzdelávacej činnostiach a aktivitách,   
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  formou bádania a experimentovania aj v oblasti prírodovedného a technického vzdelávania 

v MŠ, 

 - zlepšovaním interpersonálnej komunikácie pedagógov v dennom  kontakte s rodičmi, 

- vytváraním  veku primeraných „hraníc“ a dodrţiavaním dohodnutých pravidiel detí nielen 

v MŠ, ale hlavne v domácom prostredí, a tým odbúravať nevhodné prejavy ich správania sa  v 

kolektíve detí, 

- zvyšovanie poznatkov o začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením , detí cudzincov v 

rámci ich integrácie a inklúzívneho vzdelávania v MŠ. 

- prezentovaním schopnosti a zručností detí na verejnosti v oblasti výtvarnej výchovy, 

pohybových, speváckych a dramatických zručností, schopností, talentu : výstavy,  prehliadky, 

besiedky a pod.,  

  - podporovaním a rozvíjaním pohybových schopností a zručností detí realizáciou 

pohybových zručností: pohybová príprava v hale  Fit Kids, plavecký výcvik, Olympijský deň 

v MŠ, 

- oboznamovanie s anglickým jazykom vo dvoch skupinách v popoludňajších hodinách. 

 

       V rámci poradenskej činnosti pre rodičov poukazovali  na význam zdravej výţivy,  

zdravých    potravín, zdravého ţivotného štýlu s  podporovaním správneho stravovania 

v MŠ,  

  /veľa detí   odmieta stravu podávanú v MŠ, pričom rodičia ich v tom ešte podporujú/.  

                                                                                                                                         

        Kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti sme zvyšovali aj aktivitami zameranými na 

kultúrne  podujatia, spoluprácu s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania / poskytnutie 

finančných prostriedkov Rodičovského zdruţenia / RZ /: 

*   divadielka v MŠ,  návštevy múzea,  divadla,  mestskej knižnice,  dopravného ihriska, 

hvezdárne,    

*   organizácia Vianočnej besiedky, Karnevalu, Rozlúčky s predškolákmi, 

*   besedy so psychológom, učiteľkou ZŠ, návšteva ZŠ, 

*   úspešné zapájanie sa do výtvarných súťaží,  zberu použitých batérií,  zberu papiera. 

  

   V školskom roku 2019/2020 boli v rámci plánu MZ na tento rok zrealizované tieto 

plánované vzdelávania, prednášky a iné formy sebavzdelávania pedagógov: 

 

ATESTAČNÉ – I. atestácia 

 

*   uč. L. Višňovská : „ Súbor výtvarných aktivít na rozvoj jemnej motoriky “  - atestačná 

práca 

                                                                                                                                  

*   uč. D. Langová : „ Spoznávanie materiálov, ich triedenie a vyuţitie “ - atestačná práca 

 

  AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE 

 

                                         „ Predčitateľská gramotnosť“ 

 

*  zást. MŠ  Mgr. P. Mrazíková Nagyová,  uč. D. Langová , Lucia Višňovská, Eva Šugrová, 

Soňa Čapeľová, Bianka Schwarzová                  
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 „ Profesijné štandardy ako východisko sebareflexie učiteľky“ 

 

zást. riaditeľky MŠ Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

 

„Prírodné javy a technika hrou“ 

 

zást. riaditeľky MŠ Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

 

„Dieťa a hudba, pohyb a hra 2“ 

 

Lucia Višňovská 

 

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE 

 

„ Predškolská a elementárna pedagogika“ 

 

zást. riaditeľky MŠ Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prednášky: 

 

*  uč. E. Šugrová : „ Súbor rôznych metód výchovno-vzdelávacej činnosti 

v predprimárnom vzdelávaní “- 

                              

*  uč. E. Šugrová : „ Prostriedky tvorivej dramatiky “  

 

*  uč. E Šugrová: Nástup dieťaťa do MŠ a jeho adaptácia“ 

 

      Efektivita práce MZ ovplyvňuje zvyšujúcu úroveň práce pedagógov  v predprimár-nom 

vzdelávaní, pôsobí  pozitívne na dieťa vo výchovno – vzdelávacom procese, pozitívne pôsobí 

na  kvalitu získaných poznatkov, kompetencií a zručností dieťaťa v predprimárnom 

vzdelávaní.  Postupne sa zvyšuje aj úroveň tvorivý prístup učiteliek pri samotnom plánovaní 

činností, aktivít, podporujúcich záujem a zvedavosť detí.  

     Činnosť MZ bola podrobne spracovaná v zápisniciach a všetky prílohy boli poskytnuté pre 

učiteľky na triedach v počítačových programoch, v digitálnej podobe, alebo v písomnej forme 

v zborovni.   

      Treba však zlepšiť jednotnosť v pôsobení na rodičovskú verejnosť ohľadne školské-ho 

stravovania detí, aby sa začali deti zdravo stravovať, podporovať v spolupráci s nim ich 

správne stravovacie návyky. 

      Je dôleţité pracovať v MZ v tomto trende aj v budúcnosti, aby všetkých pedagógov práca 

s deťmi obohacovala a bavila, podporovala kooperáciu učiteliek pri zvyšovaní úrovne 

predprimárneho vzdelávania v našej MŠ, radosť detí navštevovať našu MŠ  a  spokojnosť 

rodičov. 
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6. Činnosť Rady školy  

 

Dňom 31.01.2018 sa pôvodná Rada školy zrušila, nakoľko sme sa od 01.02.2018 

pričlenili ako elokované pracovisko pod Základnú školu s materskou školou Nám. Slov. 

uč. tovarišstva 15 v Trnave. 

 

Zloženie novej rady školy – má 11 členov: 

 

Členmi rady školy sú: 

 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy – 

PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD. 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy – 

Lucia Višňovská 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – 

Michaela Pekarková 

 traja zvolení zástupcovia rodičov základnej školy – 

Ing. Martin Turčan 

Doc. MUDr. Eva Durdjaková – Kukučková, PhD. 

Ing. Juraj Mikulčík 

 jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy – 

Katarína Novosadová 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – 

Zuzana Jedličková 

MUDr. Branislav Kramár 

Bc. Martin Královič 

Juraj Fuzák 

 

Za predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava bola zvolená 

PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD. 

Podpredsedom rady školy pri ZŠ s MŠ sa stala p. Michaela Pekarková. 

 

V Materskej škole fungujú 3 triedy po 20 detí na triede. K zápisu v máji 2021 bolo 

evidovaných 79 ţiadostí o prijatie do MŠ, z toho počtu bolo prijatých k 02.09.2020 19 detí. 

Do školy nastúpilo 12 detí, 1 dieťa má odloţenú povinnú školskú dochádzku. 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti 

       

Svoju tvorivosť vyuţívali učiteľky počas celého školského roka pri výzdobe 

interiéru materskej školy a pri vedení tvorivých dielní. 

Aktivity nášho predškolského zariadenia sme sa snaţili počas celého školského 

roka prezentovať na verejnosti. Spolupráca medzi rodinou a materskou školou je na 

primeranej úrovni. Formou nástenky, oznamov, web stránky a facebuku  boli rodičia 
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denne informovaní o dianí v MŠ, o chystaných akciách, výletoch, besiedkach a  

potrebných informáciách. Pravidelne sme pripravovali výstavky prác detí. 

 

Spoločné aktivity organizované MŠ za školský rok 2019/2020: 

 

      September 

 Adaptácia novoprijatých detí, 

 Rodičovské zdruţenie - pre všetkých rodičov - po triedach, 

 Úvodná hodina pohybovej prípravy - Fit Kids, 

 Logopedická depistáţ predškolákov. 

 

Október 

 Zahájenie záujmových krúţkov – anglický jazyk a cvičenia v športovej hale Slávia 

– Fit Kids,  

 Máme radi zvieratká – 04.10. – Svetový deň zvierat – tvorivá dielňa, 

 Beseda so psychológom, 

 Návšteva dopravného ihriska RM Jet, 

 Vyrábanie a odovzdávanie darčekov pre starých rodičov, 

 Vystúpenie pre starkých v Dennom stacionári v Trnave, 

 Vystúpenie pre starých rodičov v našej MŠ, 

 Vystúpenie detí na Veľtrhu seniorov v Trnave, 

 Zahájenie celoročnej spolupráce s logopedičkou Mgr. Dominikou Rajskou, 

 Vyhodnotenie výtvarných prác detí a rodičov na tému Jeseň pani bohatá, 

 Návšteva – Hudobné oddelenie M. Sch. Trnavského – Krajina hudby. 

 

November 

 Deň zdravia – ovocné a zeleninové misy - TD, 

 Vianočné fotenie detí v MŠ, 

 Beseda s logopédom, 

 Planetárium v MŠ, 

 

December 

 Mikuláš v MŠ – predstavenie pre deti a odovzdanie balíčkov, 

 Vianočná besiedka pre rodičov, 

 Vystúpenie detí zo ŠZŠI Zátvor v MŠ, 

 Divadlo – O stratenej čiţmičke, 

 Tvorenie výrobkov z dreva na vianočnú tému, 

 Pečenie medovníkov s deťmi, 

 Návšteva kina Hviezda – muzikál Ľadové kráľovstvo, 

 

Január 

 Športujeme zdravo -Hry a súťaţe na školskom dvore – po triedach, 

 Pripravenosť detí k zápisu do školy – spolupráca so ZŠ, 

 Beseda pre deti s lesníkmi v MŠ, 
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 Hudobné vystúpenie v MŠ – Malliny Jam. 

 

Február 

 Karneval – karnevalová zábava, 

 Veselá škraboška – tvorivá dielňa. 

 Vyšetrenie chodidiel a klenby nôh u detí, 

 Návšteva v ZŠ na otvorenej hodine u prvákov. 

 

Marec 

 Exkurzia do kniţnice – predškoláci a stredná trieda, 

 Týţdeň slovenskej kniţnice – čítanie kníh v MŠ, 

 Vítanie Jari – hry na školskom dvore. 

 

Od 16. Marca do 31. mája 2020 bola prerušená dochádzka do MŠ z dôvodu šíriaceho sa 

vírusu – KORONA. 

Všetky aktivity boli na túto dobu pozastavené. 

Dochádzka bola obnovená od 1. júna v obmedzenom reţime.  

 

Jún 

 Oslava MDD – súťaţe, diskotéka v MŠ, 

 „ Rozlúčková slávnosť“ – predškoláci – popoludní s rodičmi. 

 

Pravidelne sme sa zapájali do výtvarných súťaţí počas celého školského roka 2019-

2020, ktoré boli organizované CVČ – Kalokagatia. Tento rok sme sa zapojili  4 krát. 

Naše deti veľmi úspešne reprezentujú našu MŠ. Vyhrali 3. Miesto – téma – Ochranárik 

čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. 

 

8. Údaje o projektoch: 

 

 Projekt č.1 : Príroda okolo nás  

 termín začatia – 01/ 2016  - termín ukončenia - projekt sa realizuje 

 

 Ciele: - rozvíjať kritické myslenie pri poznávaní a bádaní obklopujúceho sa 

prostredia na zemi, ktorého sme súčasťou, 

- rozvíjať environmentálne poznanie, cítenie a aktívne parcipovať na ochrane prírody. 

- dať deťom moţnosť, aby pochopili, ako úzko je človek spätý s prírodným 

prostredím a ako je na ňom závislý. 

 

Úlohy: 

- environmentálna – ekologická výchova, 

- pouţívať blízke prostredie, pestrú paletu prostriedkov, metód a foriem, 

- dávať prednostný význam praktickým skúsenostiam, 

- zaraďovanie prvkov environmentálnej výchovy i do ďalších zloţiek, 

- poskytovať deťom záţitky, hlbšie poznanie, moţnosť orientácie, medzi ľuďmi 

i v prírode. 
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 Obsah: 

-    zelená záhrada 

- ţivot v záhrade 

- ochrana ţivotného prostredia 

- odpadky 

- skrášľovanie. 

- oddych v záhrade. 

 

Zameranie: 

Prehlbovať poznatky o prostredí v ktorom ţijeme, o jeho ochrane... . Naučiť sa 

a poznať, ţe ľudská činnosť ţivotné prostredie chráni, ale aj poškodzuje. 

 

 Projekt č. 2 : Prevencia obezity 

 

 termín začatia – 2015 / termín ukončenia – projekt sa realizuje 

 

Ciele: - s problémom obezity sa stretávame na kaţdom kroku. Máme však málo 

ľudí, ktorí o tom verejne hovoria a hlavne niečo robia. Preto sa aj naša MŠ chce zapojiť 

do tohto projektu „ Prevencia obezity“ a tak zlepšiť zdravotný stav našich detí. 

Obsah: 

- viac edukačných aktivít zameraných na pohyb detí rôzneho charakteru, 

- zaujímavejšie a hrové cvičenia, 

- cvičenia s hudbou a náčiním, 

- viac pohybu vonku a vychádzok po okolí MŠ, 

- pohybový krúţok, ktorý bude zameraný na zdravotné cviky, folklór a pohyb 

spolu s hudbou, 

- cvičenie v športovej hale Slávia, 

- plávane detí a saunovanie. 

 

 Projekt č. 3 : Športový  

Termín začatia – 04 / 2016 / termín ukončenia – projekt sa realizuje 

Realizácia akcie: jún 2016 

Návrh a realizácia projektu: Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

Spoluorganizátori a účastníci:   

- všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci materskej školy, rodičia, 

sponzori. 

 

Miesto konania:  

- vonkajší areál MŠ /ihrisko/ 

 

Obsah projektu:  

Športové aktivity pre deti predškolského veku na zlepšenie pohybovej kultúry 

a pohybových zručností.  

Spolupráca a prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi deťmi. 

Nadviazanie priateľských vzťahov s deťmi. 
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Cieľ projektu: 

Zlepšiť podmienky na realizovanie športových aktivít pre deti predškolského 

veku.  Na zlepšenie pohybovej kultúry a pohybových zručností. 

Tieto športové aktivity by mali slúţiť na predchádzanie neţiaducich vplyvov na zdravie 

detí /obezita/ a hlavne ich motivovať k zdravšiemu a lepšiemu spôsobu ţivota. 

Cez šport sa najlepšie a najľahšie vytvárajú nové kamarátstva medzi všetkými deťmi 

rôzneho veku a národností. 

 

Projekt č. 4: Zelená škola 

 

9.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

V školskom roku 2019/2020 nevykonala ŠŠI v našej MŠ inšpekciu. 

 

10. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej škole 

 

Pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania sme v MŠ systematicky dopĺňali učebné 

pomôcky o nové súbory  rozvíjajúce všetky stránky detskej osobnosti (z rodičovských 

peňazí),  výtvarný materiál obohatený o nové materiály a techniky, informačné výukové 

programy na CD a DVD nosičoch (z rodičovských peňazí).  

Materská škola je trojtriedna a je umiestnená  v účelovej budove poschodového typu 

s menšími triedami i príslušenstvom. Interiér je zariadený funkčne a veľkosť 

i hygienická úroveň umoţňuje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na  dobrej 

úrovni. Súčasťou areálu je školský dvor s dostatočným mnoţstvom drevín rôzneho 

druhu vybavený pieskoviskom, preliezačkami, šmykľavkou, dreveným domčekom, 

hojdačkami rôzneho druhu. V tomto prírodnom prostredí sme počas pobytov vonku  

realizovali spoznávanie prírody v kaţdom ročnom období. Vyuţívali sme k tomu priame 

pozorovanie, pokusy, eko-hry. Námety pre pobyt vonku sme čerpali zo „Súboru 

námetov pre pobyt vonku pre rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku“, ktorý je 

špecifikovaný pre podmienky našej materskej školy. 

Na realizáciu kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti má vplyv aj prostredie, 

v ktorom sa deti pohybujú. Preto sme sa po celý rok snaţili, aby toto prostredie bolo pre 

deti podnetné -  striedali sme výzdobu podľa ročných období a vyuţívali sme pritom 

práce detí i učiteliek. 

 

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ: 

 

a)  Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  

     za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

 V zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN zriaďovateľa 

č.521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
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Bod 1.     Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, zákonný  

zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy príspevkom. 

Bod 2.   Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky sa určuje vo 

výške 20,00 € / mesiac za jedno dieťa. 

Bod 3.   Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov sa          vo 

výške  50,00 € / mesiac za jedno dieťa. 

     Bod 4.      Príspevok v materskej škole sa  neuhrádza za dieťa: 

A : ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

a) ak zákonný zástupca predloţí riaditeľovi MŠ doklad o tom, ţe je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

c) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, napr. potvrdením lekára v prípade prerušenia dochádzky z dôvodu choroby 

alebo čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa v prípade prerušenia 

dochádzky z rodinných dôvodov, 

d) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin v období mesiaca júl a august. 

 

Od príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy môţe byť rodič oslobodený, 

ak spĺňa podmienky v zmysle § 28 ods. 7  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Metodického usmernenia č. 2/2008 – odpustenie príspevku v materskej škole zo dňa 

8.9.2008.“ 

b/ Rodičovský príspevok 

 

 Bol odsúhlasený na rodičovskom zdruţení na začiatku školského roka. 

Suma bola odsúhlasená na 30 eur na pol roka  a 30 eur na druhý pol rok. 

 Z danej sumy sú deťom hradené všetky divadelné predstavenia, výchovné koncerty, 

besedy, otvorené hodiny, darčeky, oslavy, vystúpenia, Mikuláš, Deň detí, kúzelník, divadlá, 

knihy pre predškolákov, pracovné zošity, darčeky pod stromček, rozlúčka predškolákov, 

rôzne výlety a pod. 

 

c/ Rodičovské združenie „Macíkovia“ – z 2% sa realizovala čiastočne dopadová plocha 

detského ihriska - v mieste domčeka so šmýkačkou a zakúpenie 2 pruţinových hojdačiek. 

 

d/ sponzorské dary – v podobe kancelárskeho papiera, papiera na kreslenie pre deti, tapety na 

výtvarnú činnosť, hračky pre deti, pomoc pri skladaní nábytku, zakladače, rôzny výtvarný 

materiál, divadelné predstavenie Malliny Jam, tepovanie kobercov v celej MŠ, malé 

darčekové sety pre deti, tlačenie materiálov pre deti i učiteľky a pod. 

 

12. Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 

Slabé stránky v MŠ: / nedostatky/ 
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- naďalej treba dopĺňať didaktické pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, 

- chýbajúca krúţková miestnosť, ktorá by slúţila na realizáciu popoludňajších aktivít, 

- nedostatočná vybavenosť hornej triedy IKT technológiami – interaktívna tabuľa, 

notebuk, tlačiareň, internet, 

- potreba výmeny starých dverí v celej MŠ, 

- staré kuchynské riady pre všetky deti – potreba zakúpenia nových, 

- realizácia podkladovej plochy detského ihriska. 

 

Silné stránky v MŠ:  

- orientácia na dieťaťa, t.j. porozumenie potrebám dieťaťa a rodiny, 

- kvalitná odbornosť pedagogických zamestnancov, 

- práca s deťmi v jednotlivých záujmových krúţkov / pohybový – Fit Kids,  anglický 

jazyk, plavecký kurz, ktoré rozvíjajú ich talent, schopnosti a zručnosti detí, 

- systém plánovania edukačného procesu v MŠ, práca s interným stimulačným 

programom, ktorý je zárukou kontinuálneho rozvíjania kvality práce, 

- kultúra a prísne dodrţiavanie profesionálnej etiky školy, ktorá sa prejavuje výrazne 

osobnými dobrými vzťahmi v komunite učiteľky – deti – rodičia, 

- výsledky dosahované v rámci školských a mimoškolských aktivít, ktoré sú 

prezentované v MŠ aj na verejnosti, 

- výsledky výchovno-vzdelávacej práce školy vo všetkých troch triedach, 

- 100% naplnená kapacita materskej školy, 

- estetická úroveň interiéru MŠ, 

- zriadenie svojej webovej stránky MŠ, 

- rodinný typ MŠ. 

 

13.  Návrhy a opatrenia na zvyšovanie úrovne a kvality výchovno-vzdelávacej práce 

v školskom roku 2020/2021: 

 

- rozvíjať zručnosti učiteliek v oblasti tvorby a realizácie projektov, práce s modernými 

komunikačnými technológiami, 

- pobyt vonku realizovať ako rovnocennú organizačnú formu edukačných aktivít, 

v ktorých bude rovnomerne zahrnutá organizovaná časť so spontánnymi pohybovými 

aktivitami detí. Pobyt vonku organizovať v súlade so školským poriadkom MŠ, 

- v rámci zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej práce zefektívniť systém 

vnútroškolskej kontroly, častejšie vykonávať priebeţné kontroly pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov, 

- propagovať výsledky práce o MŠ na verejnosti publikovaním v miestnej tlači, 

mestskej televízií, web stránke MŠ, 

- naďalej postupne dopĺňať do jednotlivých tried didaktický, výtvarný materiál 

a hračky, 

- vyuţívať vo výchovno – vzdelávacej práci pracovné zošity, záţitkové učenie, 

- intenzívnejšia spolupráca so ZŠ, 

- podnecovať rodinu k lepšej spolupráci a akceptácii spôsobu výchovy a vzdelávania 

v MŠ, 



 50 

- odstraňovať neţiadúce prejavy správania a riešiť vyskytujúce sa nedostatky 

a problémy detí, spolupodieľať sa na jednotnom rozvíjaní svojho dieťaťa, 

- pokračovať v realizácií  projektov /športový, pohybový, environmentálny/, vymyslieť 

a vytvoriť ďalšie zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa MŠ zviditeľní pred 

verejnosťou, 

- pokračovať v spolupráci s logopédom a psychológom – hlavne pre deti predškolského 

veku, 

- pokračovať v plaveckom kurze pre deti zo strednej a veľkej triedy. 

 

14. Cieľ koncepčného rozvoja školy 

   

1.Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme postupovali podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie detí materských škôl a pri 

tvorbe ročného plánu sme vychádzali z hlavných úloh MŠ SR pre materské školy na 

školský rok 2019/2020. 

 

2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebeţne nedosahujú očakávanú úroveň 

pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odloţený začiatok 

plnenia povinnej školskej dochádzky, sme zvyšovali ich pripravenosť na primárne 

vzdelávanie v základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí sme zlepšovali cielene s 

vyuţitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene sme vyberali a vyuţívali predlohy a 

pracovné listy. Stimulovali sme správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjali 

komunikačné schopnosti detí..  

 

3. Pri uplatňovaní záţitkového učenia sme dôsledne premysleli obsah aktivít a volili formy a 

metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych 

ţivotných situáciách; rešpektovali osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovali 

sme v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepouţívali 

sme spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole. 

  

4. Podporovali sme experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a seba hodnotiace zručnosti 

vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovali sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; 

rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa 

rešpektovať.  

 

5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie sme  rešpektovali právo dieťaťa na zabezpečenie 

výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku sme 

vypracovali podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, na adaptačný pobyt alebo 

diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o predčasnom 

ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy. 

 

6. V spolupráci so zriaďovateľmi sme zabezpečovali:  

a)predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí.  
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b)výchovno-vzdelávacia činnosť bola riadená kvalifikovanými pedagogickými 

zamestnancami; bol dodrţaný stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na 

triedu s celodennou  výchovou a vzdelávaním.  

 

7. Nadväzovali sme partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho 

vzdelávania v profesijnom zdruţení Spoločnosti pre predškolskú výchovu.  

 

15 . Krúţková činnosť MŠ : 

 

Od októbra 2018 sa začala v MŠ realizovať krúţková činnosť v popoludňajších hodinách.  

Na rodičovskom zdruţení bola rodičom ponúknutá moţnosť prihlásenia sa na tieto  

záujmové krúţky. 

Mohli si vybrať :  

       - anglický jazyk, 

   - športový /cvičenie v hale/, 

   - plavecký kurz – v doobedných hodinách v rámci športového projektu. 

 

O jednotlivé krúţky sme mali  veľký záujem. Na krúţky chodili skoro všetky deti 

z predškolskej i strednej triedy. 

Túto popoludňajšiu činnosť sme začali realizovať od októbra nasledovne: 

- v stredu - cvičenie v hale /športový/ - Fit Kids, 

- vo štvrtok – poobede – anglický jazyk – dve skupiny, 

- v piatok – plávanie – marec, apríl, máj 2020 – začal sa realizovať, ale pre 

kopronavírus sa prerušil a nedokončil. 

 

Hodnotenie výsledkov krúţkovej činnosti: 

 

Anglický jazyk – Tento krúţok viedla pani učiteľka zo súkromnej anglickej školy. Mala 

deti rozdelené na dve skupiny, pracovala s kaţdou skupinou 1x do týţdňa po 45 min. 

Pracovala s deťmi od októbra do júna. Deti sa postupne oboznamovali so základnými 

slovíčkami, frázami, naučili sa jednoduché pesničky i básničky. Kaţdá hodina bola 

zameraná na určitú oblasť / farby, veci okolo nás, počítanie, rodina.../. Deti pekne 

pracovali a spolupracovali s učiteľkou. Na konci školského roka pripravila pre rodičov 

otvorenú hodinu anglického jazyka. 

 

Športový krúţok – Fit kids – Na túto pohybovú aktivitu chodili všetky deti z veľkej 

a strednej triedy. Cvičiť chodili raz týţdenne do športovej haly pod vedením skúseného 

trénera na pohybovú kultúru. Deti si precvičovali základné lokomočné pohyby, 

vytrvalosť, súťaţivosť, obratnosť, rovnováhu. Posilňovali si svalstvo, koordináciu 

pohybov, správne drţanie chrbtice. Hodina trvala 60 minút. 

 

Tenisový krúţok – tenisové centrum v Trnave – aj tu chodili všetky deti z veľkej 

a strednej triedy, 1 x do týţdňa. Aktivita sa deťom veľmi páčila a priaznivo prispievala na 

rozvoj pohybových zručností všetkých detí. 
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Plávanie – plaváreň Zátvor – deti sa oboznamovali zo základmi správneho dýchania, 

splývania a plávania. Prekonávali strach z vody. Otuţovali sa. 

 

16. Záver 

 

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 chceme aj naďalej úspešne plniť všetky 

úlohy, ktoré si spoločne stanovíme. Budeme sa snaţiť pracovať tak, aby sme propagovali 

svoju prácu medzi širokou verejnosťou a získali si váţnosť a dôveru rodičov, ktorí nám zveria 

do opatery to najcennejšie čo majú – svoje deti. 

Pre skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacej práce v školskom roku 2020/20201 

navrhujeme: 

-zmodernizovať technické vybavenie MŠ o ďalšiu audiovizuálnu a interaktívnu techniku (v 

hornej triede), 

-dopĺňať triedy o nové didaktické, výtvarné i pohybové pomôcky, 

-úzko spolupracovať s rodinnou, 

-organizovať viac podujatí, akcii, výletov mimo MŠ, 

-zlepšiť komunikáciu medzi pedagogickými zamestnancami a rodičmi, 

-vyuţívať prírodné prostredie, školský dvor pre širokú škálu edukačných aktivít, 

-zrevitalizovať školský dvor (nové hracie prvky, podkladová plocha pod hracie prvky...). 
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