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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení  za školský rok 2017/18

1.Základné identifikačné údaje o     škole  

1. Názov školy: Materská škola
2. Adresa školy : Nábrežná 2, Nová Baňa
3. Telefónne číslo:                    045/ 6856555, 0911 978 861
4. Elektronická adresa školy: msvstup@nbsiet.sk
    Internetová adresa   školy:  msnovabana.sk

5. Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou školy:
    - Elokované triedy  Štúrova 47
      Telefónnne číslo:  045/6857104,0903                        
       Elektronická adresa:             mssturova@nbsiet.sk   
       
    - Elokované triedy  Kolibská cesta 6230
       Telefónne  číslo:  045/6857 239
       Eloktronická  adresa:                                         zmmskolibska@gmail.com
       
    - Školská jedáleň, Nábrežná 2   v.sipikalova@gmail.com
    - Školská jedáleň  Štúrova   47       sjsturova@nbsiet.sk
    - Školská jedáleň Kolibská cesta 6230   sjstale@nbsiet.sk

6. Forma hospodárenia:  Rozpočtová  organizácia  s právnou
subjektivitou

7. Zriaďovateľ školy:   Mesto Nová Baňa     

8 . Vedúci zamestnanci školy:
      Katarína Štrbová poverená riadením školy                    
      Jana Šušková zástupkyňa MŠ
      Mgr. Zuzana Muchová zástupkyňa ET
      Mgr. Alexandra Debnárová zástupkyňa ET
      Viera Šipikalová vedúca školskej jedálne MŠ
      Anna Búryová vedúca školskej jedálne ET

2.Údaje o     Rade školy a      poradných orgánoch školy  

Rada školy pri Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
č.596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z roku 2008 , má 11 členov:
Členovia:
1.Eva Budinská zástupca pedagogických zamestnancov, predsedníčka
2. Ing. Klaudia Hósová Kasanová zástupca  rodičov,  podpredsedníčka,

zapisovateľka
3. Bc. Dana Psotková                                zástupca pedagogických zamestnancov
4.  Eva Trúsiková zástupca nepedagogických zamestnancov
5. Mgr. Eva Martincová zástupca rodičov
6. Silvia  Ďatková                          zástupca rodičov
7. Mgr.     Denisa  Bátorová zástupca rodičov
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8. Peter  Forgáč zástupca mesta, poslanec MsZ
9.  Ing.Zdenko Kráľ zástupca mesta, poslanec MsZ
10. Bc.Ján Ďurovský                                 zástupca mesta
11. Mgr. Helena Orgonášová zástupca mesta

Funkčné obdobie Rady školy  máj 2016-2020

Rada školy pracuje  podľa  schváleného  štatútu  a plánu  zasadnutí.  Je  iniciatívny,  poradný
a samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov / zákonných
zástupcov/, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Rodičovské  združenie a rodičovská  rada,  je  dobrovoľné  občianske  združenie  rodičov
(zákonných zástupcov) detí navštevujúcich  MŠ. V školskom roku 2017/18  spolupracovalo
s vedením materskej školy pri koncipovaní a organizovaní rôznych činností, pri usmerňovaní
vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytovalo materskej škole
materiálnu  a organizačnú  pomoc  pri  práci  s deťmi.  Podieľalo  sa  na  získavaní  2% z daní
fyzických a právnických osôb. 

     Mgr. Simona Gregorová, Ivana Mániková tr. A
     Ing.   Klaudia Hósová Kasanová , podpr. zapisovateľka tr. B
     Mgr.  Denisa Bátorová tr. C
               Lucia Rajnohová, Lenka Katinová tr. D
     Mgr.  Katarína  Búryová tr. E
        Ľubica Budinská, PhDr. Alena Karšayová tr. F

   Katarína Tužinská   ET Kolibská cesta
    Ing.    Blanka Jezberová               ET Kolibská cesta

   Silvia Ďatková               ET Štúrova
    Ing.    Anna Kopernická               ET Štúrova

Výkonný výbor rodičovskej rady a ZRPŠ

1. Predsedníčka:            Mgr. Katarína Búryová
2. Podpredsedníčka, zapisovateľka      Ing. Klaudia Hósová –Kasanová
3. Hospodárka:           Eva Trúsiková
4. Pokladníčky:           Jana Šušková, Mgr. Zuzana Muchová

           Mgr. Alexandra Debnárová
5. Overovateľka zápisnice:            Ing. Lenka Katinová
6. Revízna komisia:            Mgr. K. Búryová, Ing. A. Kopernická

           Ing. L.  Katinová

Interné poradné orgány:
Porada riaditeľa:  členmi sú riaditeľka,  zástupkyne materskej školy,  vedúca ŠJ a ekonóm
MŠ. Operatívne porady riaditeľa sa konali podľa potreby, prerokovávali a riešili sa aktuálne
problémy a úlohy s delegovaním plnenia do určitého termínu, so zodpovedným pracovníkom
za jej splnenie. Plánovali sa akcie iného, ako pedagogického charakteru. Z každej porady bol
vypracovaný zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie školy.
Dátumy porád riaditeľa: 19. 09. 2017, 28. 11. 2017, 23. 01. 2018, 20. 03. 2018, 18. 05. 2018



Prevádzkovo-  pedagogická  porada: členmi  sú  všetci  zamestnanci  materskej  školy.  Jej
cieľom je skvalitnenie práce všetkých zamestnancov , zosúladenie pedagogicko-prevádzkovej
spolupráce, skvalitnenie celkovej prevádzky materskej školy.
Dátumy porád: 26. 10. 2017 – ET Kolibská cesta a ET Štúrova

  14. 11. 2017 -  MŠ Nábrežná 

Poradné orgány riaditeľa podľa Vyhlášky  o MŠ č. 306/2008 Z.z.  MŠ SR:

Pedagogická rada- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy v počte 21. Pracuje
podľa vypracovaného plánu pedagogických rád a platného Štatútu pedagogickej rady.
Cieľom  zasadnutí  bolo  riešenie  problémov  dotýkajúcich  sa  výsledkov  výchovno-
vzdelávacej práce, pedagogickej koncepcie, profilácie a zamerania školy, pedagogickou
diagnostikou,  polročným  a ročným  hodnotením  výchovno-vzdelávacej  činnosti
jednotlivých  tried,  zovšeobecnením  poznatkov  z kontrolnej  a hospitačnej  činnosti.
Pedagogické  rady  sa  uskutočňovali  spoločne  aj  s ET,  ale  aj  samostatne.  Z každého
zasadnutia je spracovaná zápisnica, ktorá je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
Dátumy zasadnutí PR: 

1. polrok: 12.09. 2017 – spoločná, 21. 11. 2017 – MŠ Nábrežná,  30. 11. 2017 – ET
Štúrova, 11. 12. 2017 – ET Kolibská cesta, 29. 01. 2018 – spoločná hodnotiaca
1. polrok, 

2. polrok: 16. 04. 2018- ET Štúrova, 17. 04. 2018 – MŠ Nábrežná, 24. 04. 2018 –
ET Kolibská cesta, 25. 06. 2018 – spoločná hodnotiaca 2. polrok

HODNOTENIE ČINNOSTI METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRI MŠ NÁBREŽNÁ 2
V     NOVEJ BANI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018  

Vedúcou  MZ  v šk.  roku  2017/18  bola  Milada  Číková  a členmi  boli  všetky  pedagogické
zamestnankyne  MŠ.  MZ pracovalo  podľa  Plánu  činností  MZ pre  šk.  rok  2017/18,  ktorý
vypracovala  vedúca  MZ  a schválila  riaditeľka  MŠ.  Ten  bol  operatívne  dopĺňaný
a upravovaný.

Metodické  združenie  posudzovalo  špecifické  otázky  výchovno-vzdelávacieho  procesu,
plánovania podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Zvyšovalo
metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania v jednotlivých vekových kategóriách detí
predškolského  veku  a  v  jednotlivých  oblastiach  kognitívneho,  socio-emocionálneho  a
percepčno-motorického  vývoja.  Prispievalo  k zvyšovaniu  kvality  pedagogickej  práce
a k transformácii poznatkov a vedomostí zo vzdelávania do praxe.

MZ plnilo v šk. roku 2017/2018 dôležitú úlohu v oblasti rozvíjania odborných kompetencií
učiteliek našej MŠ:
-  zvyšovali sme si odbornú spôsobilosť prostredníctvom samoštúdia odbornej literatúry a jej
prezentácie,



-  prezentovali sme odborné prednášky, ktoré boli orientované na ciele a poslanie výchovy
a vzdelávania našej MŠ v ŠkVP a odporúčania v POP na šk. rok 2017/2018,
-  spolupracovali  sme so  školskou logopedičkou,  ktorá  bola  pozvaná na  1.  zasadanie  MZ
a formou besedy nás oboznámila s aktuálnymi problémami a situáciami detí s poruchami reči
a riešením ich problémov na základe skúseností,
- prezentovali sme aj informácie z organizovaných stretnutí, školení, zasadaní, či seminárov
poriadaných MPC a SPPV,
-  zapájali  sme  sa  do  diskusií,  najmä  príspevkami  na  aktuálne  témy,  určené  pre  učiteľky
i rodičov.

V priebehu šk. roka sme realizovali 4 zasadania MZ:

1. zasadanie sa konalo 28.11.2017 s počtom prítomných 21 pedagogických zamestnancov
z celkového počtu 22 (1 ospravedlnení). Pozornosť sme venovali týmto témam:

 „Logopedická  starostlivosť  o deti  predškolského veku v MŠ“ – odborná  beseda  so
školskou logopedičkou so  zameraním na  deti  a mládež  s narušenou komunikačnou
schopnosťou,  Mgr.  D.  Pšenákovou  –  poruchy  reči,  riešenie  problémov,  skúsenosti
z praxe

 „Hry s rečou“ (M. Horecká) – tvorivé cvičenia pre deti s nesprávnou výslovnosťou,
predstavenie publikácie – referát pripravený samoštúdiom podľa PIV

 „Logopedické maľovanky“ (I. Novotná) – predstavenie publikácie a príkladov cvičení
s rečou pomocou hrových maľovaniek - referát pripravený samoštúdiom podľa PIV

2.  zasadanie sa  konalo  23.1.2018  s počtom prítomných  16  pedagogických  zamestnancov
z celkového počtu 22 (5 ospravedlnených, 1 PN). Pozornosť sme venovali týmto témam:

 „Pedagogická diagnostika detí predškolského veku“ – diskusia učiteliek na danú tému,
informácie  o poznatkoch,  problémoch  a postrehoch  z praxe.  Nakoľko  2  plánované
odborné prednášky pre porovnanie diagnostikovania v MŠ a ŠMŠ, v záujme získať
väčší rozhľad o tom, na čo sa zameriavať pri pozorovaní a vedení charakteristík detí
predškolského  veku  a vedieť  rozoznať  určité  poruchy  u detí  alebo  vedieť  ako
postupovať  pri  rôznych  zvláštnych  prejavoch  správania  sa  detí,  neboli
odprezentované, budú dodatočne zahrnuté do Plánu MZ v novom šk. roku 2018/19.

 „Aspergerov syndróm – trochu iný autizmus“ (M. Vosmik, L. Bělohlávková) - referát
pripravený samoštúdiom podľa PIV, predstavenie publikácie

3.  zasadanie sa  konalo  20.3.2018  s počtom prítomných  18  pedagogických  zamestnancov
z celkového počtu 22 (2 ospravedlnení, 2 PN). Pozornosť sme venovali týmto témam:

 „Informácie zo stretnutia učiteliek MŠ a ZŠ“- spolupráca, spätná väzba
 „Prosociálne  správanie  v MŠ,  prosociálny  rozvoj  osobnosti  a výchovný  štýl“  –

odborná  prednáška  a príklady  aktivít,  hier  a alternatívnych  prvkov  na  rozvoj
prosociálnej  výchovy  u detí  predškolského  veku,  osvojenie  si  zručností  sociálnej
komunikácie

 „Latentná  agresia  v ranom  veku,  odmeny  a tresty  v podmienkach  MŠ“  –  odborná
prednáška a otvorená diskusia na danú tému, príklady z praxe

 „Napĺňajte myseľ detí optimizmom“ (J. Koníčková) – prezentácia odborného článku
pripraveného samoštúdiom podľa PIV

 „Kolovrátok“  –  informácia  zo  slávnostnej  konferencie  regionálnej  výchovy  v MŠ,
ktorá sa konala v Žiline

 „Nájdi svoj rytmus a tancuj – jar“ – informácia z odborno – zážitkového workshopu,
ktorý sa konal v B. Bystrici

4.  zasadanie sa  konalo  21.5.2018  s počtom prítomných  16  pedagogických  zamestnancov
z celkového počtu 22 (5 ospravedlnených, 1 PN). Pozornosť sme venovali týmto témam:



 „Riešenie  odborného  metodického  problému  v oblasti  Jazyk  a komunikácia“  –
odborná prednáška, príklady aktivít

 „Špecifické  metódy  rozvíjania  predčitateľskej  gramotnosti  v predprimárnom
vzdelávaní“ – odborná prednáška, príklady aktivít

 „Partnerský stisk rúk, spolupráca rodiny a MŠ“ (Bc. Ž. Kunštárová, K. Potkányová) -
referát pripravený samoštúdiom podľa PIV, predstavenie publikácie

 „Výsledky zápisu do 1. ročníka ZŠ“ – zhodnotenie pripravenosti, spolupráca ZŠ s MŠ,
spätná väzba

Na každom zasadaní MZ sme sa venovali aj plánovaniu edukačných činností podľa učebných
osnov v spojení s výberom a plánovaním akcií školy, aj v súvislosti s regionálnymi tradíciami,
na nasledujúce obdobie. Zároveň sme si rozdelili kompetencie a zodpovednosť za jednotlivé
akcie.  Sledovali  sme  novinky  a aktuálne  informácie  o výchove  a vzdelávaní  detí
predškolského veku v odbornej literatúre, ale i v médiách a na stránkach internetu. 

Vedúca MZ pripravovala pre kolegyne na každé zasadanie MZ, ako rady pre rodičov, ale aj
učiteľov, diskusné príspevky, články zamerané na aktuálne témy: logopedická starostlivosť,
poruchy  reči,  autizmus,  psychické  poruchy  u detí,  problémy  s učením  a sústredením,
správanie sa detí, neposlušnosť, nevhodné správanie, odmeny, pochvaly, tresty, predčitateľská
gramotnosť,  čaro rozprávky, škodlivosť elektroniky na reč,  písanie a čítanie,  ako podporiť
samostatnosť, tvorivosť, či sebavedomie detí a pod.

Členky MZ sa na zasadania aktívne pripravovali, zapájali sa aj do otvorených diskusií na dané
témy.  Vyjadrovali  sa  k odborným  otázkam  týkajúcim  sa  výchovno-vzdelávacej  činnosti
a vymieňali  si  svoje  pedagogické  skúsenosti,  rady  a nápady  na  skvalitnenie  pedagogickej
práce.  Prijímali  vlastné  opatrenia  na  zabezpečenie  úloh  školy  a skvalitnenie  výchovy
a vzdelávania  nielen  z naštudovanej  literatúry,  ale  aj  informácií  z konferencií  a seminárov
poriadaných MPC a SPPV v B. Bystrici.

Naďalej je potrebné sa zaoberať najmä skvalitňovaním a rozvíjaním praktických skúseností
učiteľov  v oblasti  plánovania  výučby,  vrátane  koncipovania  edukačných  cieľov,  z čoho
vyplýva študovať  ŠVP pre predprimárne  vzdelávanie a Metodické príručky k vzdelávacím
oblastiam ŠVP pre MŠ, ale aj ŠkVP, ciele a zameranie MŠ a Učebné osnovy MŠ. Ďalej je
potrebné sa  zamerať  na  praktické  využívanie  metodických postupov v oblasti  jazykových
kompetencií  a logopedickej starostlivosti.  Viac zaraďovať do činností  edukačného procesu
jazykové hry a cvičenia, čítanie a rozprávanie rozprávok, sledovať ťažkosti v komunikácii už
v ranom predškolskom veku a včas začať využívať logopedickú starostlivosť. Veľmi dôležitou
témou je aj problematika hodnotenia, pozorovania a diagnostikovania detí v MŠ, najmä pri
rozoznávaní  vývinových  porúch,  ale  aj  porúch  správania,  či  problémov s učením sa  detí,
pozornosťou a sústredením.  Preto  sa  touto  problematikou budeme zaoberať  aj  v budúcom
školskom  roku.  Veľkú  pozornosť  je  potrebné  venovať  najmä  problematike  prosociálnej
výchovy a správania sa detí v MŠ, viac zaraďovať do edukačného procesu prvky prosociálnej
výchovy, rôzne aktivity, hry a cvičenia na jej správny rozvoj, napr. aj formou zážitkového
učenia a inovatívnych metód. 

Všetky  odborné  prednášky  zo  zasadaní  MZ,  aj  s príslušnými  praktickými  cvičeniami
a aktivitami,  prispeli  k získavaniu  nových  poznatkov,  vedomostí,  praktických  skúseností
našich pedagogických zamestnancov a rozvoju ich odborného či profesijného rastu.



Zo zasadaní MZ sú vypracované zápisnice a sú uložené v agende vedúcej MZ.

V Novej Bani, dňa 13.7.2018                                  Vypracovala: Milada Číková – vedúca MZ
 



3. Údaje o     počte žiakov školy  

V školskom roku 2017/2018 podľa stavu k 15. 09. 2017 navštevovalo materskú školu
216  žiakov v 10 triedach.

Vekové zloženie žiakov:
Menej ako 3 roky a narodených:
v roku 2015 a neskôr:    4             dievčatá   3
v  roku 2014:  49             dievčatá 20
v roku  2013:  64             dievčatá 24
v roku  2012:  69 dievčatá 29
v roku  2011:  29 dievčatá   9
v roku  2010:    1                   dievčatá            0

Žiaci podľa počtu v MŠ a elokovaných triedach:
MŠ Nábrežná 128 predškolákov 47
ET Štúrova   43 predškolákov 16
ET Kolibská cesta            45                      predškolákov                   11  
                                   216 predškolákov 74

V materskej škole Nábrežná 2 je  od 1.12.2016 integrované jedno dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami

Priemerná dochádzka – MŠ Nábrežná

Školský rok 

2017 – 2018

Počet detí 

Triedy                                                

A

22

B

23

C

24

D

21

E

18

F

19

September   15   17   17   13   11   15

Október   19   19   20   16   14   16

November   15  19   20   17   13   15

December   18   18   19   16   10   16

Január    18   19   21  17   16  13

Február 11   15   17  10   10   15

Marec    18   19   19   14   11   17

Apríl    19   18   19   15   13   18

Máj    19   19   18   14   14   17

Jún    16   19  20  16   13   17

Celková 
dochádzka

  17   18  19  15   13   16



Priemerná dochádzka ET Kolibská cesta 6230

 Školský rok 

2017 – 2018

Počet detí 

ml.v.sk

22

st.v.sk

23

September   14   23

Október   13   23

November   10  23

December   11   19

Január    16   19

Február 8   20

Marec    13   20

Apríl    13   23

Máj    14   22

Jún    15   23

Celková 
dochádzka

  13   23

Priemerná dochádzka ET Štúrova 47 

Školský rok
2017 – 2018
Počet detí

Triedy                                                

Srdiečka Ďatelinky

September 14 15

Október 14 17

November 13 18
December 12 15

Január 12 15

Február 13 11
Marec 13 13

Apríl 17 15

Máj 17 17

Jún 18 17

Celková dochádzka 14,3 15,3



4.Údaje  o     výsledkoch  hodnotenia  a     klasifikácie  žiakov  podľa  
poskytovaného   stupňa vzdelania  

Poskytnutý stupeň vzdelania- predprimárne vzdelanie
Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v materskej škole podľa Školského vzdelávacieho
programu,  ktorý  je  základným  dokumentom  školy.  Je  vypracovaný  v súlade  s princípmi
a cieľmi  výchovy  a vzdelávania  ,  podľa  Školského  zákona  č.  245/2008  Z.z.  o výchove
a vzdelávaní a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách schváleným dňa 6. júla 2016.
Predprimárne  vzdelanie  získa  dieťa  absolvovaním posledného  roka  predprimárneho
vzdelávania. 
Na konci školského roka 2017/18 ukončilo dochádzku do MŠ z dôvodu prijatia do ZŠ
spolu 64 detí.

5.Údaje  o     počte  zamestnancov  a     plnení  kvalifikačného  predpokladu  
pedagogických zamestnancov školy

Počet zamestnancov: 42
Pedagogických: 21
Nepedagogických: 21

21 pedagogických zamestnancov spĺňa kvalifikačné predpoklady

18  učiteliek má stredoškolské pedagogické vzdelanie v danom odbore:
    ( K. Štrbová, J. Šušková, O. Benčová, D. Pištová, S. Garaj Brodzianska, Z. Chrančeková,
M. Číková, M. Hrušková, Mgr. Daniela Rajnohová. E. Budinská, Ľ. Obertová, A. Šályová, D.
Štrbová, A. Wolfová,  Bc. D. Psotková. Mgr. A. Bindová, Mgr. I. Čunderlíková)

 4  učiteľky  majú  ukončené  vysokoškolské  štúdium  druhého  stupňa  v odbore
Predškolská a elementárna pedagogika
( Mgr. Ľ. Bedenská, Mgr. J. Laktišová, Mgr. D. Rajnohová, Mgr. A. Debnárová)

 1  učiteľka  má  vysokoškolské  štúdium  prvého  stupňa  v odbore  Predškolská
a elementárna pedagogika
    spolu s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore Pedagogika
( Mgr. Z. Muchová)

1 učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v odbore učiteľstvo
pre prvý stupeň základnej školy ( Mgr. I. Čunderlíková)

 1 učiteľka má titul diplomovaný špecialista so zameraním na špeciálnu pedagogiku
( E. Budinská) 

 1 učiteľka má vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika
( K. Štrbová)



1 učiteľka má titul  Bc. v odbore- Verejná správa (  Dana Psotková)
1  učiteľka  má  titul   Bc.  v študijnom  odbore  -  Učiteľstvo  profesijných  predmetov
a praktickej prípravy ( J. Zimová)
1 učiteľka má titul Bc. v odbore-     Osvetová práca – animácia voľnočasových aktivít
( A. Bindová)
spolu s druhým stupňom vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Politológia
Nepedagogickí zamestnanci Materská škola Nábrežná 2

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok

Eva Trúsiková ekonómka školy 1

Ing. Svetlana Kamenská administratívna
zamestnankyňa

0,5

Viera Šipikalová vedúca školskej jedálne 1

Mária Cvangová upratovačka 1

Júlia Dobáková upratovačka 1

Miroslava Lachká upratovačka 1

Andrea Drgoňová hlavná kuchárka 1

Eva Tencerová  kuchárka 1

Viera Barančová pomocná kuchárka 1

Ján Budinský údržbár
0,5

Henrich  Kamody kurič 0,25

Nepedagogickí zamestnanci ET Štúrova 47

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok

Anna              Búryová vedúca školskej jedálne 0,5

Anna              Kočnerová upratovačka 0,5

Jarmila          Walderová školníčka 1

Zita               Martinková hlavná kuchárka 1

Iveta              Homolová pomocná kuchárka 0,5



Nepedagogickí zamestnanci ET Kolibská cesta 6230

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok

Elena Ďurčeková upratovačka 1

Anna  Búryová vedúca školskej jedálne 0,5

Mária Kelecsényiová hlavná kuchárka 1

Ľubica Polcová od 1.3.2017 pomocná kuchárka 0,5

Anton Mucha kurič (sezónny) 0,5

6.Údaje o     ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

Legislatívnymi východiskami  plánu kontinuálneho vzdelávania sú predovšetkým:

- Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 311/2001 Z.z. /Zákoníka práce/ v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov
- Zákon  č.445/2009  Z.z.  o kontinuálnom  vzdelávaní,  kreditoch  a atestáciách

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Stanovenie cieľov v roku 2018.

Hlavný cieľ

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí
s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na
výkon pedagogickej praxe, výchovno- vzdelávacej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej
školy na modernú.

- Schopnosť  inovovať  obsah  a metódy  výchovno-vzdelávacieho  procesu,  byť
pripravený reagovať na potreby detí

- Podporovať  kontinuálne  vzdelávanie  v súlade  so  zameraním  a cieľmi  Školského
vzdelávacieho programu

Čiastkové ciele



Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania.

1. V rámci  vedúcich  pedagogických zamestnancov  získanie  profesijných  kompetencií
potrebných na výkon riadiacich činností a splnenie podmienok Zákona 317/2009 Z.z.
§  61  ods.  12  o pedagogických  a odborných  zamestnancoch,  t.j.  absolvovanie
prípravného  atestačného  vzdelávania  (  ET Štúrova)  prvej   atestačnej  skúšky  ( ET
Kolibská cesta) a funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov ( ET
Štúrova)

2. Aktualizačné  vzdelávanie  poskytne  aktuálne  poznatky  a zručnosti  potrebné  na
udržanie  si  profesijných  kompetencií  na  štandardný  výkon  alebo  na  prípravu  na
vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný
výkon odbornej  činnosti.  Za tento typ vzdelávania  sa získavajú kredity,  okrem
funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

4. Špecializačné  vzdelávanie  zabezpečí  získať  profesijné  kompetencie  potrebné  na
výkon  špecializovaných  činnosti.  Pedagogickým  zamestnancom  –  špecialistom  je
triedny  učiteľ,  výchovný  poradca,  kariérový  poradca,  uvádzajúci  pedagogický
zamestnanec,  vedúci  predmetovej  komisie,  vedúci  metodického  združenia  alebo
vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci
špecializované  činnosti  určené  riaditeľom,  napríklad  poradca  pre  vzdelávanie
prostredníctvom  informačno-komunikačných  technológií,  špecialista  na  výchovu
a vzdelávanie  detí  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  cvičný  pedagogický
zamestnanec,  koordinátor  prevencie.  Odborným  zamestnancom  –  špecialistom  je
uvádzajúci  odborný  zamestnanec,  supervízor,  iný  zamestnanec  vykonávajúci
špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný
poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

5. Funkčné  vzdelávanie  umožní  získať  profesijné  kompetencie  potrebné  na  výkon
riadiacich  činnosti  vedúcich  pedagogických  a odborných  zamestnancov.  Vedúcim
pedagogickým zamestnancom alebo  vedúcim odborným zamestnancom je  riaditeľ,
zástupca riaditeľa. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Východiská zamestnávateľa 

1. Počet pedagogických zamestnancov:  21
2. Počet odborných zamestnancov:    0
3. Členenie podľa kategórií a kariérových stupňov:
a.) začínajúci pedagogický zamestnanec     0
b.) samostatný pedagogický zamestnanec 21
c.) pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou               2
d.) pedagogický zamestnanec s 2 .atestáciou   0
a.) Kariérová pozícia:
b.) Vedúci pedagogický zamestnanec    4



A. ) Absolvované  kontinuálne vzdelávania v     školskom roku  2017/18  

1.Aktualizačné vzdelávanie 
Mgr. Ľudmila Bedenská  SPZ – Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet
NSS Žilina

Mgr. Daniela Rajnohová SPZ – Integrácia digitálnych technológií
do predškolského kurikula

Softimex Multimédiá s.r.o. Lubeník

   Rozvoj  predčitateľskej  gramotnosti  v
   predprimárnom vzdelávaní ako príprava
   na rozvoj čitateľských zručností žiakov 
   na základnej škole
   Softimex Multimédiá s.r.o. Lubeník

Bc. Dana  Psotková     SPZ Rozvoj predčitateľskej gramotnosti
  vpredprimárnom vzdelávaní ako príprava
    na rozvoj čitateľských zručností žiakov 
    na základnej škole
    Softimex Multimédiá s.r.o. Lubeník

Mgr. Ivana Čunderlíková SPZ-Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v
   predprimárnom vzdelávaní ako príprava
   na rozvoj čitateľských zručností žiakov 
   na základnej škole
   Softimex Multimédiá s.r.o. Lubeník

2. Inovačné vzdelávanie

Bc. Dana Psotková SPZ – Interaktívna tabuľa vo vzdelávaní
Softimex Education, s.r.o. Lubeník

Mgr. Daniela Rajnohová SPZ – Interaktívna tabuľa a multimédiá vo
           vzdelávaní
Softimex Education, s.r.o. Lubeník

Mgr. Ivana Čunderlíková SPZ – Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 
vzdelávaní

Softimex Education, s.r.o. Lubeník

3. Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov

           Mgr. Alexandra Debnárová VPZ - predpokladané. ukončenie 2019



4. 1. atestačná skúška

Katarína Štrbová VPZ – máj 2018

Odborné  vedomosti  si  učiteľky  dopĺňali  individuálnym  štúdiom  odbornej  metodickej
literatúry,  odborných  časopisov:  Predškolská  výchova,  Naša  škola,  Škola  a manažment.
Najčastejšie bola využívaná odborná literatúra: Štátny vzdelávací program , Materská škola
a jej riadenie. Legislatívne dokumenty: Zákon NR SR o výchove a vzdelávaní č. 245/2008
Z.z.,  Zákon  NR  SR  o pedagogických  a odborných  zamestnancoch  č.  317/2009  Z.z.
a pedagogická  literatúra:  Dieťa  a jeho  svet,  Zvedavček,  Predškolská  a elementárna
pedagogika a publikácie zamerané na pedagogickú diagnostiku a grafomotoriku. Vzdelávanie
pedagogických  zamestnancov  prebiehalo  podľa  plánu  a podľa  ponúkaných  vzdelávacích
podujatí,  ktoré organizovalo MPC v Banskej Bystrici,  Softimex Multimédiá s.r.o Lubeník,
Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Edu Day pre pedagógov materských škôl a iné.
Učiteľky  absolvovali  vzdelávanie  zamerané  na  prehlbovanie,  udržiavanie  a obnovovanie
odbornej kvalifikácie, účasťou na ponúkaných vzdelávacích aktivitách. 

B. )  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov   

EDU DAY pre pedagógov materských škôl 

- Nájdi svoj rytmus a tancuj – odborno-inšpiratívny workshop, PaedDr. Alexandra
Kuruc

- Mgr. Zuzana Muchová
- Mgr. Ivana Čunderlíková
-          Alena Šályová
-          Dana Štrbová
-          Soňa Garaj Brodzianska

EDU DAY pre pedagógov materských škôl 

- Hravá  matematika  –  odborno-  inšpiratívny workshop,  Mgr.  M.  Pospíchalová,
Žiar nad Hronom

- Bc.   Dana Psotková
-          Anna Wolfová
- Mgr. Zuzana Muchová
-          Alena Šályová
-          Ľudmila Obertová
-          Eva  Budinská
- Mgr. Daniela Rajnohová

      



- História  a umenie  v živote  dieťaťa  -   24.  Snem  Spoločnosti  pre  predškolskú
výchovu, Banská Štiavnica
Mgr. Alexandra Debnárová

- Konferencia  regionálnej  výchovy  v materských  školách  –  KOLOVRÁTOK  –
Žilina
Mgr. A. Debnárová

-  Materská  škola  -  miesto  k životu  –  pedagogika  Franza  Ketta.  Odborná
konferencia, Ružomberok

- Mgr. Alexandra Debnárová

7.Údaje o     aktivitách a     prezentácii školy na verejnosti  

Materská škola Nábrežná 

SEPTEMBER

- Deň bez áut – 22.9. 2017 v spolupráci s mestom Nová Baňa
- Náš deň pre VÁS – účasť detí v CVČ
- Dary ZEME – návšteva farského kostola triedy B,

OKTÓBER

- Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, triedne besiedky v triedach – E, F,
- Jesenný náučný chodníček – Zvonička tr. C ( 19.10.2017)
- Spievankovo a kráľovná Harmónia , filmový muzikál – kino Junior Levice, trieda C

(18. 10. 2017)
-

NOVEMBER

- Celoškolská akcia pri príležitosti Dňa materských škôl v CVČ – predstavenie Danka a
Janka

DECEMBER

- Mikuláš  v materskej  škole  –  celoškolská  akcia,  divadelné  predstavenie  spojené
s rozdávaním darčekov 

- Vianočné stretnutia rodičov a detí, triedy B,  F,D
- Lyžiarsky výcvik organizovaný v dňoch 18.12 – 22. 12. 2017-  získanie základných

zručností tr- B – 15 detí
                     C  -13 detí



          F -   1
                      A -  1

JANUÁR
Folklórny koncert z Očovej 31.1. 2018 triedy  A, B, C, F
Návšteva výstavy v Pohronskom múzeu téma: Umelecké remeslo od praveku 
po súčasnosť – trieda C ( 30.01. 2018)

FEBRUÁR
 Karneval – celoškolská fašiangová akcia

MAREC   
Marec mesiac knihy, návšteva mestskej knižnice triedy: 
- Hlasné čítanie- v spolupráci s rodičmi, tr. A, C, F

Exkurzia do planetária v Žiari nad Hronom – trieda C, 

Základné školy v meste – návšteva základných škôl pred zápisom detí triedy –
       Základná škola sv. Alžbety – 26. 03. 2018
       triedy B-D, C

APRÍL Základné školy v meste – návšteva základných škôl pred zápisom detí triedy – 
B-D, C. Základná škola Jána Zemana – 06. 04. 2018

  

DEŇ  ZEME – celoškolská akcia, uskutočnená v týždni od 16.4. – 20. 4. 2018

Praktické dopravné hry – Dopravné ihrisko Žiar nad Hronom- trieda C

Exkurzia Farma Boroš trieda F

Tvorivé dielne s rodičmi pri príležitosti Veľkej noci – trieda F

Stavanie mája na Námestí slobody , vystúpenie detí s programom, triedy B,C

MÁJ

Deň otvorených dverí – celoškolská akcia ( 3.5. 2018)
Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani – tr. A, B
Novobanské kroje – zážitkové učenie v tirede A v spolupráci s rodičmi
Máme doma bábätko – zážitkové učenie v triede A v spolupráci s rodičmi

Deň matiek – triedne oslavy v triedach  A,F, 
Deň matiek a otcov- triedne oslavy v triedach – E,D

V spolupráci so ZUŠ – účasť na koncerte - triedy  B-D, C, 22. 05. 2018



Výlet organizovaný rodičmi ZOO- Zlín – Lešná, trieda C

JÚN

- Účasť tried B, C  na akcii Malý záchranár or. CVČ – 13. 6. 2018, získanie 3 miesta-tr.
B

- Prezentácia pohybových zručností v rámci Týždňa športu na Športovej olympiáde detí
materských škôl v Banskom dvore dňa 19. 6. 2018 – celoškolská akcia

- Triedne slávnosti pri príležitosti ukončenia školského roka- tr. F
- Triedne slávnosti pri príležitosti ukončenia dochádzky detí do materskej školy – tr. B,

C, D

Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl a prijatie primátorom
mesta Mgr. Jánom Havranom v obradnej sieni dňa 21. 6. 2018. Našu materskú školu
reprezentovali Katarína Drgoňová z triedy A a Nela Cicková z triedy C.

VÝTVARNÉ   SÚŤAŽE

VESMÍR  OČAMI DETÍ – 33. ročník celoslovenskej súťaže

Trieda A –  zaslané 2 práce
Trieda B  -           5 prác
Trieda C -                3 práce    N. C. – ocenená výtvarná práca Zlatým pásmom na celoslo-

  venskej úrovni

DODEKOVA  Nová Baňa  téma: „ 150 rokov verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ 

Trieda A – zaslaných  7 prác , získané pre triedu a materskú školu 1. a 2. miesto v danej 
kategórii

       
 Elokované triedy Kolibská cesta 6230 

- úlohy a ciele predškolskej výchovy boli plnené vo všetkých oblastiach podľa  Štátneho
vzdelávacieho  programu  pre  predprimárne  vzdelávanie  v  materských  školách  a
učebných  osnov  Školského  vzdelávacieho  programu.  Obsahový  zámer  bol
konkretizovaný v týždenných plánoch podľa vekových skupín a dosiahnutých úrovní
detí.   Dôraz  sme  kládli  na  rovnomerné  plnenie  všetkých  výchovných  zložiek,  na
zabezpečenie komplexného rozvoja osobnosti každého dieťaťa.

Výchovný  program  bol  rozšírený  o  prosociálnu  a  enviromentálnu  výchovu,  ktorá  bola
orientovaná na ochranu človeka a prírody a na podporu zdravého životného štýlu. Poznatky o
prírode sme  deťom sprostredkovávali pomocou zážitkového učenia vychádzkami na Tajch,
do lesa, do sadov, deti spoznávali stromy, niektoré druhy chránených rastlín, liečivé byliny,
rastliny, niektoré živočíchy a vtáctvo žijúce v okolitej prírode ,vysvetľovali sme im význam
životného prostredia pre človeka. Učiteľky aktualizovali výzdobu a nástenky v triedach a na



chodbe MŠ podľa ročných období. Deťom sme vštepovali  zásady tolerancie, vzájomnej úcty
a spolupráce,  rozvíjali  logické myslenie,  estetické vnímanie.  Pri  poznávaní  spoločenského
prostredia stavali učiteľky na prirodzenú detskú zvedavosť. Dôraz kládli na zoznamovanie sa
s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických
prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následného zdielania zážitkov a skúseností detí.

 Pozornosť sme venovali  deťom, ktoré spĺňajú  podmienky povinnej   školskej  dochádzky,
jazykovej výchove, rozvoju komunikatívnych schopností detí, problémy s výslovnosťou sme
riešili  prostredníctvom  logopéda  ,ktorého  navštevovali  s  rodičmi  individuálne,  tak  isto
rozvoju  grafomotoriky  a  elementárnym  predstavám  z  oblasti  matematiky  a  práce  s
informáciami.
Pravidelným  pobytom  vonku  a  pohybovými  aktivitami  vedieme  deti  k  rozvoju  ich
pohybových schopností,  obratnosti,  vytrvalosti,  čo prospieva ochrane zdravia a celkovému
rozvoju ich osobnosti. V rámci týždňa detskej radosti sme pre deti pripravili rôzne pohybové
aktivity pod názvom Záhradná párty, organizovali sme pohybové aktivity ako bola Olympiáda
detí  materských  škôl   v areály  Banského  dvora  v  Novej  Bani.  Deti  si  vyskúšali  svoje
zručnosti, orientáciu v priestore, pohotovosť, za čo boli odmenené medailami, diplomom a
sladkosťou.

Deťom  sme  približovali  slovenské  ľudové  zvyky  napr.  tvorivými  vianočnými  a
veľkonočnými dielňami, návštevou vianočných  trhov v CVČ, vynášaním Moreny.  Rozvíjali
komunikačné a rozumové schopnosti.
Pri prechádzkach po okolí materskej školy a na exkurziách do mesta sme deťom ukazovali
dominanty nášho mesta, upozornili ich na významné budovy, ich účel / radnica, mestský úrad,
pošta, požiarna zbrojnica, nákupné strediská, kostoly, školy, lekárne/. V rámci rodičovského
výletu  sme s deťmi navštívili Zveropark, kde si obohatili a rozšírili poznatky z poznávacej
oblasti Človek a príroda a to konkrétne témy domáce a voľne žijúce  zvieratá.
Nadviazali  sme  spoluprácu   s GFŠ  Nová  Baňa  v rámci  projektu   týkajúceho  sa
prírodovedného vzdelávania detí v MŠ.
 
Pre deti sme zabezpečili bábkové divadlá v materskej škole – Veselé zvieratká, Janko Hraško,
Vlk a sedem kozliatok, Malý huncút, Zvieratkovo – O psíčkovi a mačičke .Vianočné koledy si
deti vypočuli na vianočnom koncerte žiakov ZUŠ v obradnej sieni mestského úradu. V ZUŠ
sme sa zúčastnili na výchovnom koncerte, kde formou rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku
sa deti oboznámili s hudobnými nástrojmi a naučili sa pieseň. 

Dôležitou oblasťou pôsobenia na deti je dopravná  a zdravotná výchova.
Svoje vedomosti  v tejto  oblasti  prezentovali  v zdravotníckej  súťaži  Mladý záchranár,  kde
získali krásne prvé miesto.

 V predvianočnom čase  sme v MŠ privítali Mikuláša a zorganizovali pre rodičov vianočnú
besiedku, kde si deti pripravili malý kultúrny program a pripravili sme pre deti i rodičov malé
občerstvenie. Vo výtvarnej súťaži Dodekova Nová Baňa do ktorej sa deti zapojili sme získali
tretie miesto.
Na akcii pod názvom „Guláš s rodičmi“ si deti pripravili  malý program ku Dňu matiek a
prezentovali  poznatky  a  schopnosti  ,  ktoré  nadobudli  počas  školského  roka  –  tancovali,
spievali, prednášali básničky nakoniec sa zahrali s rodičmi v záhrade MŠ a pochutili si na
guláši  ktorý pripravili  rodičia a zamestnanci MŠ. Na rozlúčke z predškolákmi  deti,  ktoré
nastupujú  do  základnej  školy  si  prevzali  Osvedčenia  o  absolvovaní  predprimárneho
vzdelávania a malý darček, vystúpili s krátkym programom na rozlúčku s MŠ pre rodičov.
 



Počas školského roka učiteľky plnili  úlohy podľa Plánu práce.  Úlohy rozpracované podľa
kompetencií  –  psychomotorické,  osobnostné,  učebné,  sociálne,  kognitívne,  komunikatívne,
informačné – učiteľky splnili.
Zástupkyňa  riad.  organizovala  stretnutia  s  rodičmi,  stretnutie  s  Mikulášom,  zúčastnila  sa
akciách a súťažiach s deťmi, oslavách v meste,  zabezpečila logopedickú depistáž, bábkové
divadielka,  exkurzie  pre  deti,  zorganizovala  výlet   v  spolupráci  s  rodičmi,  V spolupráci
s kolektívom pedagogických zamestnancov, vypracovala projekt na získanie financií z SPP a
Raifansen  banky  „Letná  rozprávková  čitáreň“,  kde  si  deti  budú  mať  možnosť  rozvíjať
sociálne vzťahy a poznatky z oblasti predčitateľskej gramotnosti.
Učiteľky  MŠ:  Mgr.  Ivana  Čunderlíková,–  nacvičovala  program  na  vianočnú  besiedku  a
rozlúčkovú  besiedku,  navštívila  s  deťmi  výstavu  plodov  vo  farskom  kostole,  knižnicu,
múzeum,  ,  napísala  príspevky  do  Novobanských  novín,  zhotovovala  s  deťmi  práce  do
výtvarných súťaží, robila zápisnice z pedagogických porád.
Bc. Dana Psotková –  sa zameriavala sa na výzdobu priestorov MŠ podľa ročných období,
nacvičovala  program  na  vianočnú  a  rozlúčkovú  besiedku,  chodila  s deťmi  na  vystúpenia
k privítaniu  detí  do  života,  zhotovovala  s  deťmi  práce  do  výtvarných  súťaží,  navštívila
s deťmi, knižnicu, múzeum, výstavu  plodov v kostole., starala sa o aktualizovanie údajov na
webovej stránke školy.  Anna Wolfová – vedie kroniku školy, za naše ET , nacvičovala s
deťmi  vystúpenia  na  besiedky  v ET,zhotovovala  výzdobu  na  hl.  chodbe  podľa  ročných
období.
Všetky pedagogické zamestnankyne sa zúčastňovali  zasadnutí  Metodického združenia pri
MŠ Nábrežná podľa Plánu práce .

Aktivity  – elokované triedy Kolibská cesta 6230
Mesiac Aktivita
september stretnutie s rodičmi, 
október bábkové divadlo Zvieratkovo, šarkaniáda, Jesenná vychádzka do prírody
november Besiedka pre starých  rodičov, Deň MŠ- divadelné predstavenie
december prišiel k nám  Mikuláš,  vianočná besiedka, vianočný koncert
január Divadlo Kocúr v čižmách
február detský karneval
marec návšteva knižnice, vystúpenie divadielka Včielka, návšteva v ZŠ sv. 

Alžbety a v ZŠ Jána Zemana, div. predstavenie Zvieratkovo
aprí Veľkonočné tvorivé dielne, beseda s remeselníkmi, Vynášanie Moreny, 

Deň otvorených dverí
máj Vystúpenie ku dňu matiek, bábkové divadlo Malý huncúti, výchovný 

koncert v ZUŠ, Guláš s rodičmi,

jún Zdravotnícka súťaž Mladý záchranár, Olympiáda detí materských škôl, 
besiedka pri ukončení šk. roka, odovzdávanie osvedčení, Vodníkov 
poklad – pohyb. Vzdel. Aktivity na Tajchu, výlet doZveroparku, piknik v 
prírode

                                                                 



Elokované triedy Štúrova 47

Mesiac: Aktivita:
September Turistická vychádzka Zvonička pod Hájom

Návšteva kostola- výstava ovocia a zeleniny
Divadelné predstavenie Zvieratkovo
Návšteva múzea- Modré dedičstvo 

Október Tekvičkové tvorenie
Besiedka Úcta k starším
Besiedka Úcta k starším D. Dôchodcov
Depistáž s logopedičkou

November Divadelné predstavenie Deň materských škôl
Staráme sa o vtáčiky
Divadelné predstavenie Domček na slepačej nôžke
Návšteva cukrárne -Alžbetka

December Mikuláš 
Píšem list Ježiškovi
Divadelné prestavenie- Ako čerti anjelom stromček ukradli
Návšteva Dreveného Betlehemu
Vystúpenie Benefičný vianočný koncert
Vianočná besiedka

Január Návšteva Krajskej Hvezdárne a Planetária Maximiliána Hella v ZH
Návšteva múzea

Február DJGT vo Zvolene- Polepetko
Páračky
Karneval

Marec Šibačka
Návšteva Ornamentárky- Velty
Návšteva ZŠ Svätej Alžbety
Návšteva ZŠ Jána Zemana 
Vynášanie Moreny
Sadenie zázračných fazúľ- Marec mesiac knihy
Návšteva Knižnice
Návšteva Hasičov
Návšteva Mestskej polície
Návšteva Fotoateliéru 
Návšteva Krajčírky

Apríl Návšteva Harmonikárky
Spoločná akcia s rodičmi Deň Zeme
Divadelné predstavenie O Pampúšikovi
Návšteva múzea 
Návšteva ZUŠ
Zápis predškolákov

Máj Stavanie Mája v škôlke
Stavanie Mája
Vystúpenie v hoteli Hron
Výlet do Zveroparku



Divadelné predstavenie Ako Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil 
Návšteva Detského Domova
Besiedka Deň Matiek
Besiedka Deň Matiek v D. Dôchodcov

Jún Návšteva MsÚ a primátora Mgr. J. Havrana
Deň Detí
Športová Olympiáda
Malý záchranár
Divadelné predstavenie – Normenov svet
Divadelné predstavenie – Smiechotisko
Turistická vychádzka
Rozlúčka s predskolákmi
Rozlúčka so škôlkou

                                                       

8.Údaje o     projektoch do ktorých je škola zapojená  

Projekt divadelných predstavení v školskom roku 2017/18

Detské predstavenia boli zamerané na témy, ktoré sú zakotvené v učebných  osnovách a ich
tematických celkoch Školského vzdelávacieho programu

ZVIERATKOVO                              – 17.10.2017

Cieľ: - Učí sa kultúrno-spoločenským návykom pri stolovaní

DANKA A JANKA                           -    7.11.2017

                                                         /  DEŇ MŠ /

Cieľ:- Hodnotí, rozlišuje pozitívne a     negatívne vlastností ľudí  

          na základe reálnych a     fiktívnych situácií  

DOMČEK NA STRAČEJ NÔŽKE    – 23.11.2017

Cieľ: - Počúva s     porozumením divadelný príbeh  

          -Vie zhodnotiť správne a     nesprávne riešenia   

MIKULÁŠŠKE ČARY                       -    5.12.2017



Cieľ:- Počúva s     porozumením a     citovým zaangažovaním   

          divadelný príbeh

POLEPETKO                                    -  25.01.2018

Cieľ: - Pozná správne riešenia v     životných situáciách  

ĽUDSKÉ TELO                                 -    7.02.2018

Cieľ: - Poznáva prostredníctvom virtuálneho príbehu funkciu  vnútorných orgánov

PODMORSKÝ SVET                    / SFÉRICKÉ KINO /

Cieľ: Pozoruje podmorský život prostredníctvom virtuálneho  príbehu

LA MUZIKA                                      - 23.03.2018

Cieľ: - Poznáva rôzne žánre klasickej hudby

SMETI PATRIA DO KOŠA               - 18.04.2018

Cieľ: - Učí sa environmentálnemu cíteniu triedením odpadu

PAMPÚŚIK – UJO ĽUBO                - 23.04.2018

Cieľ: - Zapája sa aktívne do rozprávkového príbehu /spevohra/

NORMENOV SVET                         - 29.05.2018

                        /  MDD /

Cieľ: - Rozlišuje a porovnáva negatívne a     pozitívne vlastnosti    

           ľudí k     zvieratám  



MÁME RADI LETO                          -  18.06.2018

Cieľ:- Vyjadruje piesne, riekanky a     hudobné skladby prostriedkami    hudobnej dramatiky  
/ Zábavná šou k     ukončeniu školské roka v     školskej záhrade /  

Spracovala: Zuzana Chrančeková, koordinátorka projektu

V MŠ pokračujú dlhodobé projekty:

1. Adamko  –  hravo  –  zdravo  –skvalitnenie  života  detí  a rodiny,  pozitívnu  zmenu
správania sa detí, ochrana vlastného zdravia detí a rodiny

2. Veselé zúbky –osvojenie si správnych hygienických návykov 
3. Deň Zeme – rozvíjanie environmentálneho cítenia, podnecovanie záujmu o pracovnú

činnosť pri starostlivosti o zeleň
4. Aj  my  chceme  vidieť  svet  krajšie  –  rozvíjanie  binokulárneho  videnia  u detí

s poruchami  zraku odstránenie  dôsledkov tupozrakosti  pleoptickými a ortoptickými
cvičeniami

5. Zdravý životný štýl – rozvíjanie povedomia o zdravej výžive a pohybovej kultúre deti
dostávajú mesačný prídel dotovaný EÚ (ovocie jablká, hrušky a 100% ovocnú šťavu)
a mlieko čerstvé z Tatranskej mliekárne Kežmarok

6. Recyklohry  – celoslovenský školský recyklačný program -  deti získavali vedomosti
o dôležitosti separácie odpadu a spôsobe akým môžu oni sami pomôcť chrániť blízku
prírodu a globálne aj našu Zem – odovzdali sme do zberu zozbierané elektrické 

7.  Nadácia SPP: Spravme to – Cesta za poznaním krás prírody – trieda E v spolupráci s 
rodičmi

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

V minulom školskom roku nebola vykonaná v  materskej škole a  elokovaných triedach 
 kontrola Štátnou školskou inšpekciou.

10.Údaje o     priestorových a     materiálno-technických podmienkach školy  

Priestorové podmienky materskej školy a elokovaných tried sú dobré, vyhovujú estetickým
a hygienickým požiadavkám. V rámci plnenia rozpočtu sa dopĺňa učebný materiál,  hračky
a iné vybavenie školy. V školskom roku 2017/18  sa uskutočnili 2 kontroly z Regionálneho
úradu  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v Žiari  nad  Hronom:  kontrola  elokovaných
pracovísk na ul.  Kolibská cesta 62130 a Štúrova 47 –( 24.  4.  2018 )  a 1 x odber vzorky
z pieskoviska v MŠ Nábrežná 2 a ET Štúrova 47a Kolibská cesta ( v mesiaci jún).  Kontrolou
neboli zistené žiadne závažné nedostatky.



Materiálno technické podmienky :

MŠ Nábrežná
Materiálno technické podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednotlivých triedach sú
veľmi dobré.   Päť tried je   vybavených  interaktívnou tabuľou. Vo všetkých  triedach je
funkčný  internet.  Každoročne  sa  finančné  prostriedky  v primeranej  výške  využívajú  na
doplnenie  a modernizáciu  tried  a učebných  pomôcok.  Učiteľky  vyvíjajú  veľké  úsilie  na
doplnenie  vybavenia  tried  sponzorsky,  spolupracujú  s rodičmi  a získavajú  finančné
prostriedky.
Postupne sa v letných mesiacoch ďalej  rekonštruujú priestory školy a tým sa zabezpečuje
zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov aj zlepšovanie prostredia pre pobyt detí
v materskej škole.
Počas  letných  prázdnin  2018  sme  kompletne  zrekonštruovali  triedy  A a D,  vymenila  sa
podlaha,  omaľovali   triedy.  Kompletne  sa  zrekonštruovali   šatne  pedagogických
zamestnancov v triedach A a D, vymenila sa podlaha v šatni triedy A a vymaľovali sa šatne
v triedach A a D. Konkrétny podrobný rozpis investícií je v prílohe správy, ktorú tvorí plnenie
rozpočtu za rok 2017 a 1. polrok roka 2018.

Elokované triedy Štúrova 47
Priestorové podmienky našej materskej školy  sú vyhovujúce, nakoľko budova je účelová.
Materiálno-  technické  zabezpečenie  je  na  primeranej  úrovni,  hračky  a  učebné  pomôcky
dopĺňame podľa finančných možností
Škola  je  vybavená interaktívnou tabuľou,   počítačom s tlačiarňou,  kopírkou,  notebookom,
automatickou práčkou – zabezpečujeme pranie posteľnej bielizne, uterákov pre deti. 
Počas mesiacov júl – august prebehla kompletná rekonštrukcia umyvárky v triede Srdiečka,
vymaľovaná šatňa Srdiečka.
Do  oboch  spální  boli  zakúpené  skrine,  do  tried  pracovný  stôl  a stolička  pre  pedag.
zamestnancov.
Do triedy Srdiečka sa zakúpil nový nábytok. 
Priebežne  a podľa  potreby  sa  dokupuje  elektronický  materiál,  uteráky  pre  deti,  posteľné
prádlo, nábytok, pomôcky pre VVČ.
Počas zimných prázdnin sa zrekonštruovala kancelária Vedúcej školskej jedálne a čiastočne
zrekonštruovala kancelária zástupkyne pre ET.
Do jedálni sa kúpil nový nábytok (jedálenské stoly a stoličky), do kuchyne sa kúpili nové
antikorové stoly.   
V budúcnosti máme v pláne realizovať podľa finančných možností  rekonštrukciu kúrenia, 
rekonštrukciu umyvárky, do oboch spální a triedy Ďatelinky vymeniť a zatepliť podlahy, 
prestierkovať steny v triede Ďatelinky a v jedální, zrekonštruovať sociálne zariadenia 
zamestnancov, zrekonštruovať terasu, upraviť a zariadenie vonkajších priestorov – zriadiť 
detské ihrisko a altánok, obnova fasády.

                

Elokované triedy Kolibská cesta 6230
 Priestorové podmienky našej materskej školy  sú vyhovujúce, nakoľko budova je účelová.
Materiálno-  technické  zabezpečenie  je  na  primeranej  úrovni,  hračky  a  učebné  pomôcky
dopĺňame podľa finančných možností
Škola  je  vybavená interaktívnou tabuľou,   počítačom s tlačiarňou,  kopírkou,2 notebookmi
automatickou práčkou . V mesiaci júl 2017 prebehla rekonštrukcia tried a chodby, kde bola



zhotovená nová plávajúca podlaha, omietka a vymaľovanie , do spální boli zakúpený nový
nábytok, koberce, závesy , posteľná bielizeň do spálne 5- 6 ročných detí, v mesiaci júl 2018
prebieha rekonštrukcia umyvárok a šatne pre zamestnancov, kde bol zhottoveny nový obklad,
zakúpili  sa  nové  WC,  umývadlá,urobili  sa  stierky  a podlahy  v šatni  pre  zamestnancov
a zakúpil sa nový nábytok do šatne.   
V budúcnosti máme v pláne realizovať podľa finančných možností úpravy aj zariadenie tried
vstupnej chodby, v exteriéry vytvoriť oddychovú a relaxačnú zónu letnú čitáreň – altánok,
 lavičky, paletové sedenie

Finančné prostriedky boli  čerpané podľa rozpočtu,  ktorý prideľuje a  upravuje zriaďovateľ
Mesto Nová Baňa, ale aj so sponzorských zdrojov rodičov detí.
Na čiastočnú úhradu nákladov prispievali rodičia podľa VZN Mesta Nová Baňa č. 1/2013 zo
dňa 26. 6. 2013 sumou 15,-  eur na dieťa.  Deti  ,  ktoré mali  1 rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky boli od poplatku oslobodené na základe rozhodnutia Vlády SR.  

                 

11.Údaje  o finančnom  a hmotnom  zabezpečení   výchovno-vzdelávacej
činnosti školy

Plnenie  rozpočtu  školy  za  rok 2017 s polročnou účtovnou uzávierkou za  rok 2018,  tvorí
prílohu správy

12.Ciele,   ktoré  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere  rozvoja  školy  na
príslušný školský rok a vyhodnotenie ich  plnenia

V školskom roku 2017/2018 učiteľky pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu 
„  V Nábrežníčku  od  A po  Z spoznávame  svet“  ktorý  bol  vypracovaný  na  základe

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie platného od 1.9. 2016. 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra, ako vhodný prostriedok na dosiahnutie
vytýčených cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Učiteľky zabezpečovali
veľmi dobrú úroveň pripravenosti detí do školy, pôsobili na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj
komunikačných  schopností  a logického  myslenia.  Deti  dosahovali  praktické  zručnosti
primerané veku. Intenzívne pracovali s deťmi, pri edukácii využívali pracovné zošity, rôzne
pracovné  listy,  kreatívny  web  ABC – stránky  pre  materské  školy,  Interaktívny  výučbový
softvér- (výučbové stránky, animácie, ukážky, úlohy) pre materské školy  od firmy STIEFEL .
Vo  výchovno-vzdelávacom procese  prevažovalo  efektívne  kooperatívne  učenie  s aktívnou
účasťou detí.  Učiteľky aj  tento školský rok  vytvárali  podnetné prostredie a plnohodnotný
program, ktorým  napĺňali ich potreby, podporovali ich k poznávaniu a učeniu hrou tak, aby
sa  cieľavedome  a systematicky  rozvíjala  ich  osobnosť.  Poznatky   deťom  sprístupňovali
zrozumiteľným  spôsobom  tak,  že   s nimi  nadväzovali  bezprostredný  partnerský  kontakt.
Diferencovali úlohy vzhľadom na schopnosti a rozvojové možnosti detí. V zmysle Dohovoru
o právach  dieťaťa   podporovali  a rešpektovali  názory  detí,  metódy  tvorivo  humanistickej



výchovy   využívali  na  zlepšenie  pozitívnej  sociálnej  klímy  v materskej  škole.  Učiteľky
podporovali u detí činnosti v prírode, športové a pohybové aktivity v spolupráci s lyžiarskou
školou  ASA sa  uskutočnil  lyžiarsky  výcvik  5-6  ročných  detí,  organizovali    športovú
olympiádu.  Pokračovali   v plnení  úloh,  vyplývajúcich  z projektov,  do  ktorých  je  škola
zapojená:   Digiškola,  Recyklohry  ,  Projekt  ortopticko-pleoptickej  starostlivosti  pre  deti
predškolského veku, na základe záujmu rodičov bola deťom poskytnutá logopedická depistáž
priamo  v materskej  škole  a následne  logopedické  cvičenia  tiež  priamo  v MŠ.   Túto
starostlivosť  na  základe  spolupráce  s CŠPP  v Novej  Bani  poskytovala  Mgr.  Drahoslava
Pšenáková.  V rámci  spolupráce  s CVČ  deti  navštevovali  tanečný  krúžok  Žabky  a LEGO
krúžok, TŠK Tiffany, krúžok Aj, ZUŠ – prípravu.

Materská škola Nábrežná 2 – krúžková činnosť

Materská škola Nábrežná 2

Krúžky a iná
činnosť

Triedy                                                

Spol
u

A

22

B

23

C

24

D

21

E

18

F

19

TIFFANY 5 2 2 0 0 0 9

CVČ – Žabky 0 0 0 0 0 0 0

CVČ Lego 0 0 0 0 0 0 0

ZUŠ 0 0 0 0 0 0 0

Anglický jazyk 0 18 10 1   0    0  29

Logopédia 
Pšenaková

7   3  2 7 2 4  25

Logopédia 
Majzliková

0   3  4 3 2 0  12

Pleoptická 
starostlivosť

  3    3 1 0 2 1  10

Lyžiarský 
Drozdovo

 1 15   13 0 0 1   30

Elokované triedy Štúrova 47  - krúžková činnosť

V ET Štúrova sa v danom školskom roku realizovala krúžková činnosť- Anglický jazyk, ktorý
navštevovalo 10 detí. 



ET Kolibská cesta 6230 – krúžková činnosť
Krúžková činnosť v našich el. triedach prebiehala počas šk. roka 2016/2017 formou 
spolupráce s CVČ – tanečný krúžok a jazykovou školou ZARAZ- anglický jazyk.
Tanečný krúžok viedla p. T. Lachká a navštevovalo ho 14 detí, anglický jazyk viedla p. L. 
Rajnohová a navštevovalo ho 11 detí.V rámci tejto spolupráce si deti mohli rozvíjať svoj 
talent a schopnosti priamo v MŠ.

V oblasti  hrubej  motoriky  si  deti  prostredníctvom pravidelných  pohybových,  relaxačných
a telovýchovných  aktivít  zlepšovali  koordináciu  pohybov  a zdokonaľovali  si  základné
lokomočné pohyby, osvojovali si a poznávali názvy postojov, polôh a pohybov. Deti zvládajú
cvičenia pravidlá a spolupracujú s ostatnými deťmi. Úroveň detí v oblasti jemnej motoriky
a grafomotoriky  je  rôzna.  K rozvíjaniu  grafomotorických  zručností   sa  využívali  rôzne
pracovné zošity, pracovné listy. Úroveň grafomotorických zručností je primeraná veku detí,
individuálny prístup a usmernenie potrebujú mnohé deti,  hlavne pri  uchopení  ceruzky,  pri
výtvarných činnostiach niektoré nemajú trpezlivosť a snahu dokončiť prácu. Na druhej strane
máme deti, ktoré vytvárajú krásne výtvarné práce a reprezentujú nás na mnohých súťažiach.
Vo  výtvarnej  a pracovnej  činnosti  sa  vyžívali  netradičné  výtvarné  techniky  a prácu
s prírodnými  materiálmi  a prírodninami  aj  na  netradične  veľké  plochy.  Pravidelným
realizovaním vychádzok, pohybových činností a aktivít učiteľky  podporovali kladný vzťah
k športu a športovým aktivitám. Využívali sa sezónne aktivity- branné vychádzky, lyžiarsky
kurz.  Školský areál je pomerne veľký, ale máme nedostatok  exteriérového vybavenia na
rozvoj športových, lezeckých aktivít. Na dopravné aktivity sme využívali asfaltové ihrisko pri
materskej škole. Deti majú osvojené základné zručnosti a návyky pri sebaobsluhe, stolovaní,
hygiene.

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší
aktívny  život  v spoločnosti.  Ciele  a vzdelávací  obsah  sú  vyjadrené  v jednotlivých
vzdelávacích  oblastiach  tak,  že  sú  zhodné  so  základnými  požiadavkami  na  kombináciu
vedomostí, zručností a postojov vyjadrených v koncepte kľúčových kompetencií. 

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štrukturovaný
v oblastiach  všeobecného  vzdelávania  podobne,  ako  je  to  na  následných  stupňoch
vzdelávania.  Vzdelávacie  oblasti  pokrývajú  celý  komplex  všeobecného  vzdelávania
a kultúrnej  gramotnosti.  Obsah  vzdelávania  v materskej  škole  sa  vymedzuje  v siedmich
vzdelávacích  oblastiach.  Pri  plánovaní  a realizácii  výchovno-vzdelávacej  činnosti  sme
využívali  proporčnú vyváženosť vzdelávacích oblastí  a voľbu vhodných kombinácií  týchto
oblastí  pre  jednotlivé  vzdelávacie  aktivity  a ďalšie  denné  aktivity.  Učiteľky  kombinovali
a integrovali  vzdelávacie  oblasti  aj  v závislosti   od  vývinových  špecifík  a od  úrovne
dosiahnutých  spôsobilostí  detí  v jednotlivých  triedach.  Predkladám  stručné  hodnotenie
jednotlivých oblastí na základe hodnotenia VVČ v jednotlivých triedach, vymedzujem klady
a výrazné nedostatky.

Vzdelávacia oblasť:



JAZYK  A     KOMUNIKÁCIA  

Z hľadiska  jazykovo-komunikačných  schopností  sme  podnecovali  vlastný  tvorivý  prejav
dieťaťa prostredníctvom otázok, obrazového materiálu a vytváraním dostatočného priestoru
na komunikáciu.  Deti  vyjadrujú svoje myšlienky a požiadavky primerane veku.  5-6 ročné
v súvetiach,  aktívne,  spontánne  nadväzujú  rečový  kontakt  s inými  osobami,  reagujú  na
neverbálne signály. Najstaršie deti majú veľmi dobrú slovnú zásobu, dokážu vysvetliť význam
slov a slovných spojení, vymenovávajú mená osôb, zvierat a vecí. Z hľadiska predčitateľskej
gramotnosti  gramotnosti  diagnostikujeme  poznanie  a čítanie  celých  slov  a znalosť  čísiel
a písmen u väčšiny detí. Deti zvládajú analyticko-syntetické činnosti so slovami, rozlíšia prvú
a poslednú hlásku slova, tvoria slová na zadanú hlásku. Rôzne  podoby   textov
a sprostredkovania obsahov boli súčasťou vzdelávacích aktivít aj v rámci všetkých ostatných
vzdelávacích oblastí. Deti nemajú problém kresliť grafomotorické prvky, pri kreslení sedia
vzpriamene, využívali sa rôzne druhy pracovných zošitov. Pomerne veľa detí má nesprávnu
výslovnosť  jednotlivých  hláskových  skupín.  Logopedická  starostlivosť  je  spracovaná
v tabuľke.

SILNÉ STRÁNKY

- bohatý a aktívny komunikačný prejav
- výslovnosť primeraná veku
- porozumenie explicitnému významu textu, pochopenie deja
- samostatná  reprodukcia  textu   a tvorivé  doplňovanie  a dotváranie

príbehu
- pozitívny vzťah ku knihe, záujem o poéziu, prózu, recitáciu básni

SLABÉ STRÁNKY

- nesprávna výslovnosť u viacerých detí a nesmelý prejav u niektorých
jednotlivcov

Vzdelávacia oblasť:

MATEMATIKA A     PRÁCA S INFORMÁCIAMI         

Výberom vhodných a cielených edukačných činností  sme sa zameriavali  na chápanie čísel
a operácií s nimi. Označia a určia objekt na základe popisu s využitím slovných spojení hore,
dole,  vpred,  vzadu....vedia  pomenovať  geometrické  tvary  rovinné  aj  priestorové.  Dokážu
z nich vytvárať rôzne obrazce. Vedia sa orientovať pomocou symbolov v štvorcovej sieti. Pri
edukačnej činnosti sa primerane využívala interaktívna tabuľa, logiko-primo, Bee-bot. Deti sa
naučili rozhodovať o pravdivosti jednoduchých tvrdení, triediť objekty na základe určených
vlastností  a logickej  súvislosti.  Dobre  sa  orientujú  plošne,  priestorovo,  skladajú  obrázky
a puzzle.  V mladších skupinách, hravou formou, prostredníctvom básničiek,  súťaží,  hier si
deti upevňovali číselný rad od 1 do 6, niektoré aj do 10.

SILNÉ STRÁNKY

- nadpriemerná  orientácia  v rade  s aktívnym  pochopením  číselného
pojmu do 20 aj viac,

- tvorba  súborov,  podsúborov,  triedenie,  riešenie  jednotlivých
logických úloh a situácií



SLABÉ  STRÁNKY

- problém v ľavo-pravej orientácii

Vzdelávacia oblasť:

ČLOVEK  A     PRÍRODA  

Táto oblasť je zameraná na poznávanie elementárnych zákonitostí života na Zemi, prírodných
javov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie pohľadu na svet prírody,
základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o Zemi a vesmíre. Prostredníctvom
zážitkového učenia,  priamym pozorovaním, skúmaním, pobytom v prírode si  deti  rozvíjali
vedomosti  o ročných obdobiach. Objavovali  spojitosti  medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou.
Rozvíjali  si  vedomosti  o pracovných  profesiách,  veciach  okolo  nás.  Deti  mali  dostatok
priestoru  na  vyjadrenie  vlastného  názoru,  úsudku.  Deti  boli  vedené  k samostatnému
skúmaniu. Deti prejavovali zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového a preto sme
im poznatky  implementovali  do  rôznych  hier  v spojitosti  s pohybom spevom,  využívajúc
rôznorodý demonštračný materiál, detskú literatúru a digitálnu technológiu. Realizovali sme
celoškolský projekt „ Deň Zeme“, 

SILNÉ STRÁNKY

- poznanie a pomenovanie základných súčastí živej a neživej rpírody
- poznanie  a pomenovanie,  rozlíšenie  druhov  rastlín,  životných

podmienok  ,  starostlivosť  o rastliny  a prírodu  využitím  vychádzok
v prírode

- poznanie a pomenovanie hospodárskych zvierat a ich mláďat formou
zážitkového učenia

Vzdelávacia oblasť:

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

V tejto  vzdelávacej  oblasti  sme  sa  zamerali  na  orientáciu  detí  v priestorových,  časových,
sociálnych a medziľudských vzťahoch. Deti pomenujú a používajú pojmy včera, dnes, zajtra.
Vedia koľko majú rokov, poznajú miesto svojho bydliska a najbližšie orientačné body v okolí
materskej  školy.  Poznajú  a dodržiavajú  základné  pravidlá  cestnej  premávky  týkajúce  sa
chodcov,  cyklistov,  kolobežkárov.  Rozlišujú  primerane  veku  dopravné  prostriedky  podľa
miesta pohybu, vedia pomenovať a určiť význam vybraných dopravných značiek. 

Naučili sa opisovať krajinu a používať pojmy: vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero
a rybník. Poznajú mesto Nová Baňa , štátne symboly Slovenskej republiky, hlavné mesto aj
rieku Dunaj.

Deti sa naučili navzájom rešpektovať, pomáhať si, pochváliť, ale aj povedať si vlastný
názor, požiadať o niečo, poskytnúť pomoc, podeliť sa o hračky, dodržiavať spoločne zvolené
pravidlá. Majú osvojené základy slušného správania, ohľaduplnosti a priateľských vzťahov.

SILNÉ  STRÁNKY

- uvedomenie  si  vlastnej  identity,  schopnosť  vyjadriť  svoje  pocity
a aktuálny citový stav

- rozlišovanie  pozitívneho  a negatívneho  správania,  rešpektovanie
spoločenských noriem pomocou pravidiel v jednotlivých triedach



SLABÉ   STRÁNKY

- budovanie emocionálnej stability u jednotlivcov

Vzdelávacia oblasť:

ČLOVEK   A      SVET  PRÁCE  

Rozvíjali sme základné zručnosti tak, aby dokázali  zvládnuť úkony bežného života.  Vedia
opísať  to,  čo  zhotovili.  Dokážu   v najstaršej  vekovej  skupine  vysvetliť  postup  práce.
Upevňovali sme správne a bezpečné zaobchádzanie s nožnicami a iným pracovným náradím,
ich  správne  držanie  a techniku  pri  strihaní.  Viedli  sme  ich  k tvorbe  vlastných  postupov,
prakticky poznávali rôzne materiály, vlastnosti predmetov. Pokusom a omylom skúšali rôzne
riešenia.  Oboznamovali  sa  s tradičnými  remeslami  typickými  pre  náš  región:  hrnčiarstvo,
rezbárstvo, baníctvo, kováčstvo.

SILNÉ  STRÁNKY

- konštruovanie podľa predlohy aj vlastnej fantázie
- manipulácia s drobnými predmetmi
- poznanie dieťaťu blízkych súčasných povolaní, ich významu
- upratovanie po hre, činnosti 

UMENIE  A   KULTÚRA

Oblasť umeleckej  sféry hodnotíme pozitívne,  je spojená s aktívnym záujmom a vnútornou
motiváciou detí,  ktorú učiteľky vhodne rozvíjali.  Deti  sú hudobne zdatné,  spievajú piesne
rôznych  žánrov,  vedia  rytmizovať,  dotvárajú  piesne  hrou  na  telo  i využívaním  Orffovho
inštrumentára. Počúvajú hudobné skladby a piesne, vyjadrujú ich pohybom, ale aj výtvarne.
Zvládajú pohyb v hudobno-pohybových hrách a aktívne spájajú tanečné prvky v jednoduchej
choreografii.  Radi  spievajú  detské  ľudové  piesne  aj  piesne  detské.  Hudobné  spôsobilosti
hodnotíme ako silnú stránku našich detí.

V oblasti výtvarnej činnosti deti rady kreslia, využívali sme rôzne techniky pri kreslení
a maľovaní.  Pri  tvorbe  využívajú  rôzny  výtvarný  materiál,  vystrihujú  z novín,  časopisov,
dotvárajú  rôzne  obrazce,  využívajú  škvrny,  otlačky.  Vedia  nakresliť  ľudskú  a zvieraciu
postavu vzhľadom na vek. Modelujú z modelovacej hmoty, pomenujú základné a zmiešané
farby, vedia ako docieliť zmiešaním dvoch farieb výslednú farbu. Deti  kreslia farbičkami,
mastným a suchým pastelom, uhlíkom, rudkou, maľujú štetcom.

SILNÉ  STRÁNKY

- veľmi dobrá úroveň hudobných činností
- vokálne  rytmické,  hudobno-pohybové  aj  hudobno-dramatické

vyjadrovanie, spojené s aktívnym záujmom a vnútornou motiváciou
- prirodzený  záujem  o výtvarné  činnosti,  maľovanie,  kresba,

experimentovanie s rôznymi výtvarnými technikami.

Vzdelávacia oblasť:



ZDRAVIE A     POHYB  

Pohyb a hra je najprirodzenejším prejavom dieťaťa predškolského veku. Pohyb je základnou
potrebou dieťaťa,  podnecuje jeho aktivitu a participáciu na činnosti  a preto sme pohybové
aktivity zapájali do všetkých činností rozmanitého charakteru. Deti sa vhodnou formou učili,
prečo  je  pohyb pre  človeka dôležitý.  Deti  vedia  identifikovať  pocit  zdravia,  choroby,  pri
rôznych aktivitách sa naučili rozdeľovať zdravé a nezdravé potraviny. Veľmi dobre zvládajú
hygienické návyky a sebaobslužné práce.

Vykonávajú  všetky  základné  polohy  podľa  pokynov,  ovládajú  terminológiu,  manipulujú
s rôznym náčiním, vedia hádzať, chytať, podávať, odrážať loptu. Prostredníctvom cielených
i spontánnych aktivít si deti osvojovali správnu techniku chôdze, behu, skákali cez prekážky,
znožmo,  plazili  sa,  liezli,  preliezali,  bicyklovali,  kolobežkovali.  Deti  primerane  zvládajú
turistické  vychádzky.  Niektoré  deti  najstaršej  vekovej  skupiny  získali  základy  lyžovania
prostredníctvom lyžiarskeho kurzu.

SILNÉ  STRÁNKY

- poznanie  zdravého  životného  štýlu,  pozitívny  vzťah  k pohybu,
zdravej výživy

- sebaobslužné a hygienické činnosti
- získané lyžiarske zručnosti

SLABÉ  STRÁNKY

- chybné držanie tela u niektorých detí
- nižšia pohybová zdatnosť u jednotlivcov

13.Oblasti  v  ktorých škola dosahuje dobré výsledky a     oblasti v     ktorých sú  
nedostatky
Kvalita riadenia

Pozitíva: Právna subjektivita, demokratický štýl riadenia
Negatíva:  Nedostatočná  participácia  na  riadení  a rozhodovaní  vedúcich  pedagogických
zamestnancov  MŠ
Príležitosti: efektívnosť hospodárenia, podpora zo strany zriaďovateľa, ukončenie funkčného
a inovačného vzdelávania
Ohrozenia: nadmerná administratíva, demokratický štýl riadenia

Kvalita  ľudských zdrojov

Pozitíva:  100%  kvalifikovanosť  pedagógov,  rozdelenie  kompetencií  zástupkyniam  školy,
vedúcej MZ, záujem o profesijný rast
Negatíva:  nedostatočná vzájomná komunikácia, nezáujem o profesijný rast
Príležitosti: neformálne stretnutia športového a kultúrneho charakteru, ponuky školení



Ohrozenia: strata motivácie, syndróm vyhorenia, zvyšujúci sa dôchodkový vek

Kvalita podmienok a charakteristika práce

Pozitíva:  prevádzka  školy  prispôsobená  požiadavkám  rodičov,  štandartné  vybavenie
didaktickou technikou a pomôckami, upravený a pekný vzhľad budov.
Negatíva: nedostatočne vybavený vonkajší areál budov a ET
Príležitosti: získanie sponzorstva, dobrá poloha budovy MŠ a ET, zvýšenie rozpočtu
Ohrozenia:  nárast  cien,  zvyšovanie  nákladov  na  prevádzku,  často  sa  meniaca  legislatíva,
spoločensky nedocenená pozícia pedagóga

Kvalita spolupráce s partnermi.

Pozitíva: spolupráca a sponzorská účasť rodičov, spolupráca s verejnosťou a zvlášť školami
v meste, kvalitná spolupráca so zriaďovateľom
Negatíva: 
Príležitosti: spoločné akcie a aktivity s inštitúciami a školami v meste a blízkom okolí
Ohrozenia: 

Kvalita prezentácie materskej školy.

Pozitíva:  zapájanie  sa  do  súťaží,  prehliadok  v rámci  mesta  aj  regiónu,  informovanie  cez
webovú  stránku  mesta,  prezentačná  tabuľa  v MŠ  a ET,  kvalitná  príprava  na  primárne
vzdelávanie, prezentácia detí formou vystúpení na verejnosti
Negatíva: 
Príležitosti: netradičné slávnosti, akadémie v MŠ, propagácia aktivít, WEB školy
Ohrozenia: nezáujem niektorých zamestnancov o prezentáciu školy

Záver:

Správa  vypracovaná  podľa  Vyhlášky  Ministerstva  školstva  SR č.  9/2006  Z.z.  o štruktúre
a obsahu  správ  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  škôl
a školských zariadení.
Na základe podkladov od zástupkýň z ET správu vypracovala Katarína Štrbová,  poverená
riadením materskej školy.

V Novej Bani   30. 08. 2018            
         Katarína Štrbová
     poverená riadením MŠ

Prílohy: 1. Plnenie rozpočtu s komentárom za rok 2017
               2. Plnenie rozpočtu s komentárom za 1.polrok 
                    roku 2018
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