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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení  za školský rok 2019/20 

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:                                           mskolibska@nbsiet.sk 

        

    - Školská jedáleň, Nábrežná 2     sjnabreznanb@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    riaditeľka materskej školy   

                   

      Jana Šušková     učiteľka s rozšírenými kompetenciami 

       zástupkyne 

      Bc. Dana  Psotková    učiteľka s rozšírenými kompetenciami

       zástupkyne 

      Dana        Štrbová     učiteľka s rozšírenými kompetenciami

       zástupkyne 

 

  9. Vedúce školských jedální: 

 

       Bc. Janette  Maďarová    vedúca školskej jedálne MŠ 

             Anna     Búryová               vedúca školskej jedálne ET 
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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. PaedDr. Mária Rudzanová                 zástupca rodičov, podpredsedníčka, zapisovateľka 

3. Bc. Dana Psotková                                    zástupca pedagogických zamestnancov 

4.  Eva Trúsiková    zástupca nepedagogických zamestnancov 

5. Mgr. Barbora Kočalková Ditteová   zástupca rodičov 

6. Mgr. Anna Kopernická                           zástupca rodičov 

7. Magdaléna Drgoňová    zástupca rodičov 

8. Milan Rafaj                          zástupca mesta, poslanec MsZ 

9.  Mgr. Juraj Kološta                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. 

Funkčnosť Školskej rady 

 

Rodičovské združenie a rodičovská rada, je dobrovoľné občianske združenie rodičov 

(zákonných zástupcov) detí navštevujúcich  MŠ. V školskom roku 2019/20  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.  

 

 Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa – RODIČOVSKÁ  RADA: 

A.   PaedDr. Mária Rudzanová, Eliška Dobrotková 

B.   Petra Pohorelec, Denisa Vrtíková 

C.  Magdaléna  Drgoňová 

PhDr. Alena Karšayová 

D.   Darina Lenčová, Ing. Lenka Katinová 

E.   Mgr. Katarína Búryová 

F.   Ľubica Budinská, Mgr. Zuzana Vallová 

 



ET Kolibská cesta 6230, 96801 Nová Baňa 

Mladšia sk. Mgr. Barbora Kočalková Ditteová 

Staršia sk. Ľubica Tužinská 

 

 

ET Štúrova, 968 01 Nová Baňa 

Staršia sk. Mgr. Anna Kopernická 

Mladšia sk.  

 

VÝKONNÝ   VÝBOR  RODIČOVSKEJ   RADY a ZRPŠ 

1. Predsedníčka:      Mgr. Katarína Búryová 

2. Podpredsedníčka, zapisovateľka:         

3. Hospodárka:       Eva Trúsiková 

4. Pokladníčky:       J. Šušková, D. Štrbová,    

                                         Ľ. Tužinská     

         Mgr. Barbora Kočalková Ditteová 

5. Overovateľka zápisnice:      

6. Revízna komisia:      Mgr. K. Búryová, Mgr. A. Kopernická,  

          

  

 

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: 22.08.2020, 3.10.2019,23.01.2020, 10.03.2020,  

 COVID 19 - 6.04.2020, 20.04.2020,19.5.2020, 22.5.2020, 26.5.2020,  29.5.2020 

 

 

 

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. 

 

Prevádzková porada riaditeľky a vedúcich školských jedální: 

Dátum porady: 21.05.2020 

 



 

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: 09.09.2019 – spoločná, 19.11.2019 – MŠ Nábrežná, 25.11.2019 – ET 

Štúrova, 27.11.2019 – ET Kolibská cesta , 28.01. ET Štúrova, 30.1.2020- ET 

Kolibská 

2. polrok: 3.2. 2020 – MŠ Nábrežná,  23.6.2020 – spoločná, hodnotiaca 

 

 

 

 

HODNOTENIE ČINNOSTI METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRI MŠ NÁBREŽNÁ 2 

V NOVEJ BANI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

Vedúcou MZ v školskom roku 2019/20 bola Milada Číková a členmi boli všetky pedagogické 

zamestnankyne MŠ Nábrežná a elokovaných tried MŠ Kolibská a MŠ Štúrova. MZ pracovalo 

podľa Plánu činností MZ pre školský rok 2019/20, ktorý vypracovala vedúca MZ a schválila 

riaditeľka MŠ.  

V priebehu šk. roka sme zrealizovali len jedno zasadanie MZ,  nakoľko z dôvodu rozšírenia  

pandémie koronavírusu a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bola MŠ 

od 1.3.2020 zatvorená a od 1.6.2020 sa prevádzka MŠ obnovila len v obmedzenom režime. 

Neuskutočnil sa ani plánovaný odborný workshop s detskou psychologičkou z BALANS 

poradne zdravého vývinu v Kremnici, ktorý bol z februára preložený na mesiac máj. Preto 

všetky témy, ako aj spomínaný workshop, ktoré neboli odprezentované v tomto šk. roku, 

budú presunuté do plánu MZ v nasledujúcom školskom roku 2020/2021. 

   

1.zasadanie sa konalo 13.11.2019 s počtom prítomných 20 pedagogických zamestnancov 

z celkového počtu 22 (2  ospravedlnení). Pozornosť sme venovali týmto témam: 

 

• „Sebareflexia dieťaťa predškolského veku – jeho hodnotiace a sebahodnotiace 

schopnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku“ – odborná prednáška a prezentácia 

o postrehoch, poznatkoch a problémoch z praxe na danú tému. Priblíženie informácií, 

situácií a edukačných hier, kde sa deti učia spoznávať seba, prejavovať dôveru vo 

vlastné schopnosti, prejaviť druhým pozornosť, láskavosť, vyjadriť svoje želanie, majú 

radosť z darovania alebo neverbálne prejaviť svoje city. To je predpokladom empatie 

a komunikácie a patrí to k základným podmienkam sebapoznania, duševnej hygieny 

a sebavýchovy. Zdravé sebaocenenie je zase dôležitým predpokladom prosociálnosti 



a zdravého rozvoja charakteru, a sebahodnotenie môže zlepšiť sebavedomie a výsledky 

v hre, učení a činnostiach. 

• „Orofaciálna a bazálna stimulácia – praktické cvičenia“ – odborná prednáška 

p.učiteľky z ET Hrabiny – ŠMŠ DTP na ul. Školskej, prezentácia spojená s fotografiami 

z praxe a praktickými cvičeniami. Vysvetlenie danej problematiky, priblíženie indikácií 

a prvkov stimulácie, ktoré pomáhajú užívateľovi vnímať vlastné telo a podnecovať 

aktivitu ústneho a tvárového svalstva, rečového prejavu, chuťovej stimulácie, čuchové, 

zrakové a sluchové podnety a manipuláciu s predmetmi. Priblíženie praktických cvičení 

a liečebných postupov, pri ktorých sa pracuje s dotykom a kladie sa dôraz na kvalitu 

dotyku, ktorý musí byť zreteľný a jasný. Všetky tieto postupy sa musia prispôsobiť 

aktuálnej životnej situácii dieťaťa, človeka a poskytnúť mu vhodnú a primeranú 

podporu vnímaním, pohybom a komunikáciou. Cieľom stimulácie je vyvolať, rozvíjať 

a stimulovať zmyslové pocity a celkovo podporiť rozvoj osobnosti dieťaťa. 

• „Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy“ – charakteristika profesijného 

rozvoja, vysvetlenie návrhu na obdobie 4 rokov, priblíženie aktualizačného 

vzdelávania v rozsahu 10 hodín ročne, ktoré poskytuje škola a východísk tvorby PPR: 

kompetenčný profil pedagogického zamestnanca, rozvojový plán školy, výsledky 

hodnotení zamestnancov, analýza potrieb a pod.  

• „Dotazníky pre rodičov“ – vyhodnotenie externej evaluácie MŠ. Vedúca MZ bola 

poverená p. riaditeľkou K. Štrbovou spracovaním a vyhodnotením všetkých 

dotazníkov pre rodičov, ktoré boli určené na zistenie kvality procesov a fungovania 

našej MŠ, výchovno-vzdelávacích a voľno-časových aktivít. Vyplnilo ich spolu 131 

rodičov.  Hodnotenie dotazníkov bolo odprezentované  na PR 19.11.2019, kde boli 

prednesené pozitíva aj negatíva našej MŠ. 

 

Metodické združenie posudzovalo špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

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 školskom roku 2019/2020 dôležitú úlohu v oblasti rozvíjania odborných 

kompetencií učiteliek našej MŠ: 

-  zvyšovali sme si odbornú spôsobilosť prostredníctvom samoštúdia odbornej literatúry a jej 

prezentácie, 

-  získavali sme poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti prezentáciou  odborných 

prednášok, ktoré boli orientované na ciele a poslanie výchovy a vzdelávania našej MŠ v ŠkVP,  

- rozvíjali sme si kompetencie učiteliek pre prácu s interaktívnou tabuľou prostredníctvom 

prezentácií, 

- členky MZ sa formou otvorenej diskusie vyjadrovali k odborným otázkam týkajúcim sa 

výchovno-vzdelávacej činnosti a koncepčným zámerom školy, vymieňali si tiež svoje 

pedagogické skúsenosti, rady a nápady na skvalitnenie pedagogickej práce, 

- formou diskusií sme prijímali vlastné opatrenia na zabezpečenie úloh školy a skvalitnenie 

výchovy a vzdelávania nielen z naštudovanej literatúry, ale aj evaluáciou MŠ prostredníctvom 

vytvorených dotazníkov pre rodičov, 

 

 

Na 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. 



Záver: 

- V dôsledku kladenia vyšších nárokov na školy od rodičov, zamestnávateľov, ale aj celej 

spoločnosti je vhodné zisťovanie kvality školy formou dotazníkov od hodnotiteľov zvonka, ale 

aj samotných zamestnancov školy. Z tohto dôvodu aj naša MŠ pristúpila k hodnoteniu – 

externej evaluácii MŠ formou dotazníkov pre rodičov na konci školského roka. Tie sme 

vyhodnotili a zistili tak pozitíva i negatíva školy. Prípadné nedostatky sa budeme snažiť 

odstrániť, príp. budeme hľadať nové riešenia a tak zlepšíme aj kvalitu školy a tímovú 

spoluprácu zvnútra. 

- Je potrebné zaoberať sa veľmi dôležitou témou, ktorou je problematika hodnotenia, 

pozorovania a diagnostikovania detí v MŠ, súvisiacich často s oneskoreným dozrievaním CNS, 

ale aj porúch správania, či problémov s učením sa detí, pozornosťou a sústredením. Z toho 

vyplýva aj zvýšenie vzájomnej spolupráce nielen s detskými psychológmi, ale aj s pracovníkmi 

ŠMŠ DTP Hrabiny, ktorá môže byť veľkým prínosom  pri diagnostickom pozorovaní 

a včasnom zachytení rôznych porúch či problémov u detí predškolského veku. Preto sme veľmi 

radi, že môžeme navštíviť toto zariadenie aj s deťmi, ktoré tak budú mať možnosť spoznávať 

deti s telesnými odlišnosťami a budú sa ich snažiť pochopiť a tolerovať. 

- Ďalej je potrebné sa v MŠ venovať aj problematike sebareflexie dieťaťa predškolského veku. 

Viesť deti k tomu, aby vedeli identifikovať svoje city, aby vedeli pomenovať dôvod svojho 

citového rozpoloženia a vyjadrili ho. Je potrebné tiež rozvíjať u detí empatiu a komunikáciu, 

ktoré patria k základným podmienkam sebapoznania, duševnej hygieny a sebavýchovy. 

Zaraďovať do edukačného procesu rôzne aktivity, hry, formy zážitkového učenia 

a inovatívnych metód alebo pomôcok, v ktorých sa deti budú učiť spoznávať seba, sebaovládať, 

tlmiť prejav pôsobením rozumu a vôle, byť trpezlivý, poznávať svoje silné a slabé stránky, 

vhodne reagovať v každodenných situáciách, realizovať sa v hrách na základe potrieb 

a záujmov, naučiť sa znášať svoje chyby a zlyhania, nezľahčovať chyby, nedramatizovať ich, 

neľutovať sa, podľa možnosti napraviť chyby a poučiť sa z vlastných chýb. Dôležité je mať sa 

rád a vážiť si sám seba, dôverovať v seba a v svoje schopnosti. Tak zároveň rozvíjať u detí 

prosociálnu výchovu a správanie. 

 

Všetky odborné prednášky zo zasadania 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 zasadania MZ je vypracovaná zápisnica a je uložená v agende vedúcej MZ. 

 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 8.7.2020                                  Vypracovala: Milada Číková – vedúca MZ 

 

 

 

 



 

3. Údaje o počte žiakov školy 
 

V školskom roku 2019/20 podľa stavu k 15. 09. 2019,  navštevovalo materskú školu 193 

žiakov v 10 triedach. 

 

Vekové zloženie žiakov: 

Menej ako 3 roky a narodených: 

v roku 2017 a neskôr:     7             dievčatá   5 

v  roku 2016:    47             dievčatá  23 

v roku  2015:    46              dievčatá  22 

v roku  2014:    62  dievčatá  28 

v roku  2013:    30  dievčatá  11 

v roku  2012:      1                   dievčatá            1 

 

 

 

Žiaci podľa počtu v MŠ a elokovaných triedach: 

MŠ Nábrežná  117  predškolákov  40 

ET Štúrova    35  predškolákov  17 

ET Kolibská cesta   41  predškolákov  14 

                                   193  predškolákov  71 

 

 V  ET Štúrova je integrované jedno dieťa od školského roka  2018/19 a pokračuje 

v dochádzke aj v budúcom školskom roku. 

 

Priemerná dochádzka  

MŠ Nábrežná 

 

 
Školský rok  

2018 – 2019 

Počet detí  

Triedy                                                 

A 

16 

B 

20 

C 

24 

D 

20 

E 

18 

F 

19 

September   11   15    19   16   16   16 

Október    9   14    19   13   16   17 

November    8   13    20   15   15   17 

December   10   14    20   14   16   16 

Január     11   14    20  13   16   17 

Február 
 

               

Marec do 16.3.                    

Jún  od 1.6. – 4 

skupiny 
            0    0    

 

                  



     

Priemerná dochádzka ET Štúrova 
 

  Školský rok 
 

Počet detí 

2019-2020  

Srdiečka 18 Ďatelinky 20 

September 11 16 

Október  9 16 

November 12 17 

December  9 15 

Január 12 14 

Február 13 14 

Marec do 16.3. 13 19 

Apríl 0  0 

Máj  0  0 

Jún  10 11 

 

 
 

 

Priemerná dochádzka ET Kolibská cesta 

 

 

 
 

  Školský rok 
 

Počet detí 

2019-2020  

Slniečka – ml. sk. 

16 
Hviezdičy – st. sk. 

23 

September 13 14 

Október 13 14 

November 15 13 

December 14 10 

Január 16 11 

Február 15 21 

Marec do 16.3. 15 18 

Apríl 0  0 

Jún do 15.6. – jedna skupina     

Jún od 15.6. – dve skupiny   

 
 

 

 



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 2019/20  ukončilo dochádzku do MŠ z dôvodu prijatia do ZŠ 

spolu 63  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 

 

 1  učiteľka má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore Predškolská 

a elementárna pedagogika 

    Mgr. D. Rajnohová,  

 

 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 

 

3  učiteľky  majú vysokoškolské štúdium prvého stupňa v odbore Predškolská 

a elementárna pedagogika a vysokoškolské štúdium druhého stupňa   so štátnou skúškou 

v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

   Mgr. Júlia Laktišová, Mgr. Ľudmila Bedenská, Mgr. Dana Vavrová 

 

 

1 učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v odbore učiteľstvo pre 

prvý stupeň základnej školy ( Mgr. I. Čunderlíková) 

 

1 učiteľka má rozširujúce štúdium  - špeciálna pedagogika na PF UK v Bratislave 

    Mgr. Ivana Čunderlíkova 



 

 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 

 

Bc. Janette Maďarová  vedúca školskej jedálne   1 

 

Anna Kočnerová upratovačka 1 

 

Júlia Dobáková upratovačka 1 

 

Miroslava Lachká upratovačka 1 

 

Andrea Drgoňová hlavná kuchárka 1 

 

Eva Tencerová do 1.2. 2020 
  Vladimír      Düreš od 1.2.2020 

 kuchárka 

kuchár 

1 

 

Viera Barančová pomocná kuchárka 1 

 

Viliam Kocian 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 

 

Ľubica            Polcová upratovačka 0,5 

 

Jarmila          Walderová upratovačka 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 
 

Zuzana Ďurovičová  pomocná kuchárka 0,5 

 

Anton Mucha kurič (sezónny) 0,5 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

LEGISLATÍVNE    VÝCHODISKÁ      

 Podľa § 40, ods. zákona č. 138/2019  je profesijný rozvoj proces: 

- prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, 

- získania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností, alebo výkon 

vedúceho pedagogického zamestnanca, alebo výkon činnosti vedúceho odborného 

zamestnanca 

- získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, 

 

- získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti alebo 

 

- overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, 

 

- využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandartov a v súlade so súčasným 

vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej 

činnosti. 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom: 

- vzdelávania, 

- tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, 

výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, 

- sebavzdelávaním a výkonom pracovnej činnosti, 

- absolvovaním odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií. 

 

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania 

školy. Plán profesijného vzdelávania vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom 

, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade. 

 Na základe Plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ  ročný plán vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti 

dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy.  



          

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

podľa § 41 zákona č. 138/2019 Z. z. 

1. kvalifikačné vzdelávania 

2. funkčné vzdelávanie 

3. špecializačné vzdelávanie 

4. adaptačné vzdelávanie 

5. predatestačné vzdelávanie 

6. inovačné vzdelávanie 

7. aktualizačné vzdelávanie 

 

Zostavovanie plánu profesijného rozvoja (§ 40, ods. 4), ktorý vyplýva zo zamerania 

školy a je vydaný riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami 

zamestnancov a pedagogickou radou. Plán profesijného rozvoja sa podľa uvedeného 

ustanovenia navrhuje na štvorročné obdobie. Na základe plánu profesijného rozvoja 

sa zostavuje ročný plán vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ a je možné ho počas jeho 

platnosti dopĺňať a meniť a to v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami 

školy. Tieto dve ustanovenia sú vhodné a to najmä v kontexte systémového 

plánovania rozvoja učiteľov na dlhšie obdobie a operatívne (ročné) plánovanie, 

ktoré je možné flexibilne meniť. Novinkou vo vzdelávaní je povinnosť absolvovať 

aktualizačné vzdelávanie a tiež to, že jeho poskytovateľom je samotná škola. 

    Cieľový stav 

o  motivovať učiteľov k udržaniu, ale najmä k zvyšovaniu odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti, 

o  motivovať učiteľov k hodnoteniu a sebahodnoteniu práce podľa kritérií        

(Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca), 

o zaistiť, aby učitelia boli neustále v spojení s kolegami a expertmi, aby sa s ich  

pomocou mohli neustále zdokonaľovať, 

o  podporiť a rozvinúť kľúčové kompetencie jednotlivcov spôsobom, aby boli 

schopní reagovať na prebiehajúce zmeny, 

o  poskytnúť každému priestor a príležitosť pre osobný rozvoj a hľadanie 

vnútorných zdrojov tak, aby bol schopný využívať znalosti a skúsenosti získané 

v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, 



o  aktivovať kreativitu, logické myslenie a schopnosť riešiť problémy tak, aby deti 

boli schopné samostatne pozorovať a experimentovať, získané výsledky 

porovnávať, kriticky posudzovať a vyvodzovať z nich závery pre využitie do 

budúcnosti, spájať vedomosti do súvislostí a na základe toho si vytvárať 

komplexnejší pohľad na javy, voliť vhodné spôsoby riešenia úloh 

o  motivovať učiteľov ku kariérnemu rastu 

Indikátory dosiahnutia cieľového stavu 

 

o  aktívna práca so ŠVP a ŠkVP podľa aktuálnych podmienok, 

o  vzdelávanie ku vzdelávacím oblastiam ŠVP pre materské školy 

o  rozvíjať kultúrne tradície vo vzdelávacích oblastiach, 

o  vzdelávanie zamerané na koncepciu rozvoja školy, jej profiláciu – prosociálnu, 

enviromentálnu, pohybovú  výchovu a zdravie a na poznávanie kultúry a tradícií 

mesta a blízkeho regiónu, 

o  ďalšie vzdelávanie smerovať do oblasti metodiky a didaktiky, 

o  dôkladná znalosť hodnotovej škály zamestnancov dôležitých pre zachovanie 

alebo zvýšenie úrovne školy, priebežné vytváranie motivačných stimulov, 

o  priebežné zlepšovanie pracovných podmienok v škole, 

o  dbať na starostlivý výber uchádzačov o prácu v materskej škole, vzdelávanie 

v oblasti psychohygieny učiteľov, odbúravanie stresu 

o  vzdelávanie zamerané na rozvíjanie zručností v oblasti funkčného vzdelávania 

 

1. Rozvojové aktivity ( formy a metódy), ktoré je možné použiť 

Možnosti zvyšovania odborných kompetencií na skvalitnenie ďalšieho 

vzdelávacieho procesu v materskej škole 

o  účasť na odborných seminároch uskutočňovaných MPC a inými 

akreditovanými inštitúciami 

o  vzájomnými výmenami pedagogických skúseností a zručností učiteliek 

materskej školy 

o  štúdium legislatívy, pedagogickej, metodickej a odbornej literatúry, 

o  pravidelnou účasťou na vnútro školských metodických združeniach, 

o  tvorivou prácou v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem 

práce, 



o  získavaním kompetencií na využívanie informačných a komunikačných 

technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, 

o  zvyšovaním právneho vedomia, manažérskych schopností – zameraním 

na rozvoj tvorivosti pedagóga, 

o  hodnotenia vlastného pôsobenia vo vzťahu k dieťaťu v pedagogickom 

diagnostikovaní, 

o  rozvíjaním multikultúrnych kompetencií učiteľa formovať postoje, 

zručnosti a vedomosti detí v oblasti ľudských práv, 

o  štúdiom metodík k vzdelávacím oblastiam, 

o  zapájaním sa a realizáciou projektov,  

o  vzdelávaním a účasťou na seminároch Spoločnosti pre predškolskú 

výchovu, 

o  rozširovaním vedomostí prostredníctvom individuálneho vzdelávania 

a štúdia odbornej literatúry a časopisov, 

o  inovačné funkčné vzdelávanie zamerané na rozvoj manažérskych 

zručností 

 

 

Rok začatia, 

ukončenia 

       

  Rozvojová  aktivita 

  

 Stratégia 

  

      Spolupráca 

 

2019/2020 

 

Získavanie a prehlbovanie 

digitálnych zručností, interaktívna 

tabuľa a výchovno-vzdelávací 

proces.  Stres a náročné situácie 

v škole a živote ,relaxácia a reštart. 

Zručnosť vo vytváraní pozitívnej 

klímy v škole. 

Mediálna výchova v materskej 

škole 

 

 

Prednášky, 

workshopy, 

zborníky, 

zážitkové učenie 

Vzdelávanie 

externými 

a internými 

prednášajúcimi, MZ 

Mgr. 

M.Vargová,PhD 

Mgr. L. Lynch 

2020/2021 Rozširovať vedomosti v aktuálnej 

legislatíve, zákone 

o pedagogických zamestnancoch, 

povinná predškolská výchova detí 

5-6 ročných. Získavanie 

a prehlbovanie vedomosti v 

problematike porúch správania 

a agresívneho správania detí, deti 

Workshopy, 

prednášky, 

Externý 

prednášajúci, interný 

prednášajúci, 

CPPPaP 

 



so ŠVVP a platná  legislatíva. 

Prehlbovanie komunikatívnych 

a špeciálno-pedagogických 

spôsobilostí. 

 

 

 

 

 

2021/2022 Získať a rozširovať kompetencie 

v oblasti finančnej gramotnosti. 

Prehlbovanie vedomostí 

a zručností v zavádzaní 

inovatívnych metód do hudobnej 

výchovy v praxi. Získať zručnosti 

v rozvíjaní umeleckej expresie detí 

predškolského veku 

prostredníctvom detských 

folklórnych žánrov 

a zvykoslovných prejavov 

Workshopy, 

prednášky, 

kurzy, zážitkové 

učenie 

Externý a interný 

prednášajúci 

2022/2023   Enviromentálna oblasť, 

bádateľské činnosti, 

experimentovanie , prírodné javy. 

Rozširovanie kompetencie 

v oblasti rozvíjania prosociálnej 

výchovy detí predškolského veku. 

Zážitkové 

učenie, 

prednášky, 

workshopy 

Externý a interný 

prednášajúci 

            

  

Iné aktivity a vzdelávania pedagogických zamestnancov 

Prvá atestačná skúška: 

Bc. Dana Psotková 

Mgr. Daniela Rajnohová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Materská škola Nábrežná  

SEPTEMBER 

- Deň bez áut – 20.9. 2020 v spolupráci s mestom Nová Baňa, zapojené všetky triedy 

- Náš deň pre VÁS – účasť detí v CVČ, triedy –  

- Dary ZEME – návšteva farského kostola triedy D,E, F 

- Jesenná turistická vychádzka – A 

- Návšteva Novobanského jarmoku, triedy E 

- Návšteva policajnej stanice v Novej Bani- trieda D 

 

OKTÓBER 

- Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, triedna besiedka spojená so sadením kvetov – 

trieda E 

- Návšteva Domova dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vystúpenie 

s programom- trieda D 

- Príroda -  pani bohatá – vytvorenie kútika v spolupráci s rodičmi .trieda A, F 

- Deň jablka – trieda A 

- Jesenná turistická vychádzka – C, D, B,F 

 

 

NOVEMBER 

- Celoškolská akcia pri príležitosti Dňa materských škôl v Kine VATRA dňa 5. 11. 

zúčastnili sa všetky triedy, s programom vystúpila  trieda D, 

- Triedna akcia pre starých rodičov – s programom a darčekom- trieda D, F 

- Beneficný koncert – reprezentácia školy – trieda F 

 

 

- DECEMBER 

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

s rozdávaním darčekov – všetky triedy 

- Vianočné trhy v meste  -  triedy E 

- Vianočné trhy v CVČ – trieda F 

- Vianočné stretnutie detí a rodiny- trieda F 

- Vianočný koncert ZUŠ v Pohronskom múzeu – triedy D,F 

 

- Lyžiarsky výcvik organizovaný v dňoch 16.12 – 20. 12. 2019 -  získanie základných 

zručností tr- D –   10 detí 

                     F -     6 detí     

                                               

 

JANUÁR 

- Beseda s lesníkmi v spolupráci so ŠL Žarnovica – trieda D    

- Vítanie nových malých občanov mesta Nová Baňa – reprezentovala MŠ trieda D 



- Privítanie detí so Špeciálnej materskej školy na ulici Školská v triede F 

- Návšteva Špeciálnej materskej školy na ul. Školská v Novej Bani – trieda F 

 

 

FEBRUÁR 

   Karneval – celoškolská fašiangová akcia ( 20. 02.) 

Vítanie nových malých občanov mesta Nová Baňa – reprezentovala  trieda F

  

 

MAREC         Návšteva mestskej knižnice – Mesiac knihy, trieda- F 

   

     

JÚN 

Zhotovenie tabla detí predškolského veku v spolupráci s rodičmi – triedy D,F 

 

- Triedna slávnosť pri príležitosti ukončenia dochádzky detí do materskej školy – trieda 

D 

- Rozlúčka s predškolákmi na Banskom dvore ( akcia rodičov), trieda F 

 

(Spracované z podkladov od triednych učiteliek) 

 

VÝTVARNÉ   SÚŤAŽE 

PRAMIENOK  2019 

 

Poslanie súťaže: pestovať zodpovedný vzťah k prírode. 

Trieda F: Jakub Javorník, Anežka Polcová, Daniela Zigová 

 

 

VESMÍR   OČAMI  DETÍ 

 

Poslanie súťaže:  

 

Trieda D: K. Kačírová, I. Bratková, N. Lenčová, M. Záhumenský 

 

Trieda F: P. Volentier, T. Vallo, J. Javorník, M. Šályová, E.H. Mareková, D. Zigová,           

M. Tužinský – postup do okresného kola 

 

Trieda E: Simon Budinský – postúpil do okresného kola, M. Hefková, K. Číková 

postúpila do celoslovenského kola – získala CENU POROTY  

DODEKOVA  NOVÁ   BAŇA 

 

Poslanie súťaže: povzbudzovať a budovať regionálnu a národnú hrdosť, vlastenectvo, 

orientovať pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a historické medzníky. 

 

Trieda F:  Hana Kovaríková          1. miesto 

                Terézia Vallová               2. miesto 



     Simona Moravčíková      

 

 3. miesto 

     Jakub, Javorník, Tomáš Budinský 

 

 

 

 

OBRÁZOK   PRE  DARINKU 

 

Celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku  

 Organizátorky:  Mgr. Alexandra Beňová Debnárová     

                Mgr. Alica  Bindová 

 

Poslanie a cieľ: vzbudiť u detí záujem o umenie, formovať vkus, prijímať umelecké a estetické 

hodnoty priamym stykom s umením, jeho procesmi, vývojom umeleckými osobnosťami a ich 

dielami, aktívnou manipuláciou s výtvarným materiálom a využívaním rôznych techník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELOKOVANÉ   TRIEDY   KOLIBSKÁ    CESTA 

 

 

Počas prvého polroka školského roka boli  splnené všetky úlohy a ciele predškolskej výchovy 

vo všetkých oblastiach podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách a učebných osnov Školského vzdelávacieho programu "Štálanka". 

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 zdieľania 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.  

Deťom sme približovali slovenské ľudové zvyky napr. tvorivými vianočnými dielňami, 

návštevou vianočných  trhov v CVČ, čím sme  rozvíjali aj 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 koncoročného výletu – exkurzie pani učiteľky 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. Počas jedného jesenného večera deti predviedli svojim starým rodičom 

čo sa v materskej škole od začiatku školského roka naučili v besiedke pre starkých.  

Pre deti sme zabezpečili rôzne sprievodné akcie, bábkové divadlá, vystúpenie p. Budinského, 

ktorý deti oboznámil s ľudovými hudobnými nástrojmi v materskej škole. Vianočné koledy si 

deti vypočuli na vianočnom koncerte žiakov ZUŠ v obradnej sieni mestského úradu.  

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.  

 

V druhom polroku školského roka 2019/2020 sa nám podarila úloha výchovy a vzdelávania 

splniť len čiastočne a to na základe danej situácie ktorou bola pandémia nového koronavírusu 

s ktorým súvisí mimoriadne prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. 

Napriek novej situácie ktorá vznikla následkom pandémie sme sa veľa naučili. Napriek vážnosti 

situácie sme sa naučili vážiť si život, vážiť si jeden druhého, naučili sme sa komunikovať 

s rodičmi a deťmi prostredníctvom internetových zdrojov. Napriek tomu, že sme zostali všetci 

takpovediac uväznený vo svojich domovoch, našli sme si cestu ako komunikovať zo zákonnými 

zástupcami našich detí a tak na základe ich prosby sme reagovali  a aspoň formou internetu im 

posielali námety na rôzne aktivity a pracovné listy, za čo nám boli vďační aj keď internetová 

komunikácia nikdy nenahradí priami kontakt s deťmi a ich rodičmi.   

 

Počas školského roka učiteľky plnili úlohy podľa Plánu práce. Úlohy rozpracované podľa 

kompetencií – psychomotorické, osobnostné, učebné, sociálne, kognitívne, komunikatívne, 

informačné – učiteľky splnili. 



Učiteľky poverené kompetenciami organizovali stretnutia s rodičmi, stretnutie s Mikulášom, 

zúčastnili sa na akciách a súťažiach s deťmi, svetielkový pochod, bábkové divadielka, 

zorganizovali výlet. 

Mgr. Ivana Čunderlíková (prvý polrok), Mgr. Dana Vavrová, druhý polrok prebrala 

kompetencie po kolegyni – nacvičovala program na vianočnú besiedku a rozlúčkovú besiedku, 

navštívila s deťmi výstavu plodov vo farskom kostole, knižnicu, múzeum.  

Mgr. Zuzana Muchová –  je zapisovateľkou pedagogických rád na ET Kolibskej, za naše ET 

zabezpečuje príspevky na internetovú stránku, zameriavala sa na výzdobu priestorov MŠ podľa 

ročných období, nacvičovala program na vianočnú a rozlúčkovú besiedku, navštívila s deťmi 

knižnicu, múzeum, jesennú výzdobu ovocia a zeleniny v kostole Narodenia Panny Márie. 

Mgr. Júlia Laktišová – vedie kroniku školy, nacvičovala s deťmi vystúpenia na besiedky v MŠ. 

zameriavala sa na výzdobu priestorov MŠ podľa ročných období, nacvičovala program na 

vianočnú a rozlúčkovú besiedku, navštívila s deťmi knižnicu.  

 

Všetky pedagogické zamestnankyne sa zúčastňovali na zasadnutiach  Metodického združenia 

pri MŠ Nábrežná podľa Plánu práce ako aj na pedagogických radách konajúcich sa na ET 

Kolibská. 

 

Súťaže do ktorých sa zapojili naše elokované triedy: 

 

- Výtvarná súťaž pod názvom „OBRÁZOK PRE DARINKU – ZIMNÉ 

RADOVÁNKY“, do ktorej sa zapojilo 5 detí. Šimonko Laktiš vyhral 3. miesto so 

svojou výtvarnou prácou  „Zasnežený snehuliak“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity poriadané pre deti materskou školou: 

 

Mesiac Aktivita 

september Stretnutie s rodičmi, Deň bez áut, Slávnostné vystúpenie pre seniorov pri 

príležitosti výročia Domu dôchodcov, Jabĺčkový deň, Požiarnici v akcii – 

návšteva požiarnikov v škôlke, Jesenná vychádzka do prírody – zbieranie 

prírodnín k výzdobe Roľníckej slávnosti 

 

október bábkové divadlo, šarkaniáda, Exkurzia do Kostola narodenia Panny Márie 

– výstava plodov miestnych roľníkov, Návšteva Múzea – Výstava miestnej 

umelkyne Jolany Palajovej a jej „kvetovania“,  

Besiedka pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

 

november Svetielkový sprievod – s rodičmi, divadielko „O rybárovi a zlatej rybke“,  

Tekvičkovanie so škôlkármi, Šarkaniáda pri Brekyni – chránenom strome 

v okolí MŠ, Argentínske prekvapenie „Cestou – necestou s piesňou“ 

Beseda s odborníkom záchrannej služby (p.Bieliková) 

  

december prišiel k nám  Mikuláš,  vianočná besiedka, vianočný koncert v múzeu, 

vianočné trhy v radničnom parku 

január Stretnutie s rodičmi, Beseda s pracovníkom lesov – horárom, lesníkom – 

Starostlivosť o zvieratá v zime, 

Sánkovačka – súťaže na snehu 

 

február Karneval, Premôžeme bacila – beseda o zdravej výžive so stomatológom 



Čím budem – beseda s hosťom 

 

marec návšteva knižnice,  

apríl, máj V mesiacoch apríl až máj boli naplánované zaujímavé a podnetné aktivity 

tie sa však nemohli zrealizovať na základe preventívnych opatrení proti 

novému koronavírusu 

Jún – exkurzia do Zveroparku, rozlúčka s predškolákmi 

              

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:                                                   

V minulom školskom roku nebola vykonaná na elokovaných triedach Kolibská kontrola 

Štátnou školskou inšpekciou. 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

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 2 interaktívnymi  tabuľami,  počítačom s tlačiarňou, kopírkou, 2 notebookmi, 

automatickou práčkou, vhodnými pomôckami, ktoré budeme v priebehu ďalšieho obdobia 

dopĺňať. 

V prvom polroku boli do spální zakúpené nové skrine pre pedagogických zamestnancov          a 

posteľná bielizeň do spálne ml. vek. skupiny. V mesiaci júl prebehla ročná kontrola detského 

ihriska. 

Počas letných prázdnin sa bude rekonštruovať školský dvor ktorý je nevyhovujúci.  

V budúcnosti máme v pláne realizovať podľa finančných možností fasádu školskej budovy 

a vystavanie prednej školskej záhrady. 

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.   

Zavádzať do edukačného procesu prvky prosociálnej a enviromentálnej výchovy, 

získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí zabezpečovať blaho a potreby detí. 



Strategický cieľ: 

Príležitosťou, ako urobiť pobyt detí v materskej škole zaujímavým a radostným je Štátny 

vzdelávací  program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školský vzdelávací 

program, ktorý umožňuje učiteľkám  tvorivosť, nápaditosť a prispôsobovanie sa záujmom detí . 

 

 

  Vypracovala: Bc. Dana Psotková, zástupkyňa pre ET Kolibská cesta  
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Aktivity v l. polroku 

September -  Púšťanie šarkana  na futbalovom ihrisku – deti si rozvíjali 

pohybové schopnosti 

– trieda Ďatelinky navštívila autoškolu Tabo – vypočuli si 

prednášku ako sa bezpečne správať na ceste,poznali 

nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

– Šúpolienka – poznávali  tradičné ľudové remeslá – výrobu bábok 

zo šúpolia 

 

Október-     návšteva kostola -  výstava plodov zeme 

– trieda Ďatelinky – vystúpili s programom v Domove dôchodcov 

– rodičia boli zapojení do súťaže Tvoríme postavičky z plodov 

Země 

 

November -     Deň Materských  škôl – v kine Vatra 

– návšteva múzea 

– trieda Ďatelinky – exkurzia v autoservise Kovohron – poznávali 

základnú pracovnú náplň vybraných profesií 

– trieda Ďatelinky – návšteva Pizzerie Riallto 

 

December -     Mikuláš v Materskej škole 

-   exkurzia Triedy Ďatelinky na Brehoch vo Fabkovom dome a   

hrnčiarskej dielni. 

– Vianočná besiedka – vystúpenie detí rodičom a starým rodičom 

– Vianočné trhy v CVČ, Betlehem na námestí 

– Vianočný koncert v ZUŠ – trieda Ďatelinky 

Február    -    Karneval – veselá fašiangová zábava 

 

Marec      -     exkurzia v Mestskej knižnici – poznali verejné inštitúcie  mesta 

 

V l. polroku  učiteľky pracovali pod1a  Školského vzdelávacieho programu . 

Edukačné aktivity prebiehali hrovou a zážitkovou formou, boli uskutočňované primerane veku. 

Učiteľky  uskutočňovali edukačné aktivity aj v prírode, najmä športové a pohybové aktivity. 



V tomto školskom roku sme sa zamerali najmä na rozvoj komunikačných kompetencií, 

pohybových schopností a praktických zručností primeraných veku. 

 

Krúžková činnosť :  Anglický jazyk  - navštevovalo 9 detí 

 

Ostatné:                    Logopedická starostlivosť  -     7 detí 

 

 

V ll. polroku  - od 16.03.2020  bola z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia 

ochorenia COVID – 19 z  rozhodnutia MŠVVŠ  Slovenskej republiky  prerušená  prevádzka 

materskej školy do odvolania. 

Z toho dôvodu  boli zrušené všetky plánované aktivity a akcie. 

 

Prevádzka MŠ bola obnovená od  1.6.2020  za prísnych hygienických a bezpečnostných  

opatrení. 

Na základe výsledkov monitorovania záujmu rodičov zriaďovateľ rozhodol o otvorení našej 

materskej školy , boli vytvorené skupiny detí s počtom detí v skupine do 15. 

Od 1.6.  do konca školského roku 2019/2020  riaditeľka MŠ vypracovala pokyny upravujúce  

podmienky materskej školy  vo veciach vnútorného poriadku. 

Núdzový stav bol ukončený dňa 15.6.2020 

V triedach – skupinách boli vytvorené zóny  na hranie, deti si často umývali ruky, dodržiavali 

sa odstupy. Aj pri popoludňajšom odpočinku boli zabezpečené 1 m vzdialenosti medzi 

lehátkami. 

Výchovno – vzdelávacie aktivity boli zamerané na opakovanie osvojených vedomostí a 

zručností, takmer všetky hrové aktivity sa uskutočňovali vonku, dvor bol rozdelený na 2 zóny.. 

 

Rozlúčka s predškolákmi sa uskutočnila bez účasti  rodičov, deti dostali osvedčenie o 

predprimárnom vzdelávaní. 

 

 

Vypracovala: Dana Štrbová, učitelka s rozšírenými kompetenciami zástupkyne 

 

 

Staré rok 2018/19 

 

SEPTEMBER 

 

- Deň lesa, akcia v spolupráci so ŠL Žarnovica 

- Jesenná turistická vychádzka 

- Dary a plody zeme- výstava vo farskom kostole 

 

OKTÓBER 

 

- Deň zdravia v spolupráci s GFŠ 

- Návšteva cukrárne Alžbetka 

 

 

NOVEMBER 

 

 



- Deň materských škôl v kine Vatra 

- Tekvičkové popoludnie v materskej škole v spolupráci s rodičmi 

- Tvorivé dielne – tvorenie kytičiek a rôznych ozdôb zo šúpolia 

- Návšteva múzea- výstava macíkov 

 

 

DECEMBER 

 

- Mikuláš na návšteve v materskej škole 

- Vianočná pošta 

- Účasť na vianočnom koncerte v spolupráci so ZUŠ v Pohronskom múzeu v Novej Bani 

- Stretnutie s rodičmi Pod stromčekom, triedne besiedky 

- Vystúpenie detí v DD v Novej Bani, pri príležitosti Vianoc 

- Blížia sa k nám Vianoce, vianočné zvyky a tradície v MŠ – pečenie oblátok 

 

JANUÁR 

 

- Zimné zvyky a tradície – páračky v materskej škole 

- Divadelné predstavenie POLEPETKO 

- Exkurzia – návšteva pracoviska regionálnej správy ciest v Novej Bani 

- Exkurzia – návšteva Tekovskej hvezdárne v Leviciach 

 

FEBRUÁR 

 

- Sánkovačka na Drozdove 

- Karneval v materskej škole 

 

MAREC 

 

- Krst knihy Hugo a Gretka, účasť v Pohronskom múzeu 

- Marec- mesiac knihy, návšteva knižnice 

- Ľudové zvyky a tradície – Vynášanie Moreny 

- Návšteva budúcich prvákov v Základnej škole Sv. Alžbety 

 

APRÍL 

 

- Enviromentálna výchova- výroba domčekov pre hmyz 

- Veľká noc- výroba korbáčov a zdobenie veľkonočných vajíčok 

- Deň Zeme – akcia spojená s ochranou prírody 

- Návšteva predškolákov v Základnej škole Jána Zemana 

- Stavanie mája v MŠ a účasť a vystúpenie detí s programom na stavaní mája na 

Námestí slobody 

 

 

MÁJ 

 

- Návšteva MsÚ a primátora  mesta 

- Deň rodiny, oslava s rodičmi s programom detí 

- Vystúpenie v Domove dôchodcov v Novej Bani 

- Olympiáda detí predškolského veku 



- Návšteva včelára a ochutnávka medu v Novej Bani 

 

JÚN 

 

- Týždeň detskej radosti a oslava MDD 

- Divadlo Malý fiškál 

- Malý záchranár – triedne kolo a následne regionálne kolo v spolupráci s CVČ 

- Rozlúčka s predškolákmi, triedna akcia detí predškolského veku 

 

 

 

 

                                              

8.Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 

 
         Projekt divadelných predstavení v školskom roku 2019/20 

 

NOVEMBER : „ PESNIČKÁL“ – 6.11.2018 

- Pri príležitosti oslavy Dňa Materských škôl hudobné predstavenie   

 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Pozoruje a prežíva atmosféru počas sviatkov a osláv 

UMENIE A KULTÚRA, HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Spieva jednoduché ľudové piesne , rytmicky ich deklamuje, vyjadruje pohybom obsah 

a charakter piesne. 

Hudobné predstavenie zostavené s ľudových piesní, ktoré priblížilo deťom zábavnou formou 

známe regionálne piesne. 

 

JANUÁR : „ POLEPETKO“ – 29.1.2019 

 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD : 

Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti , rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

Divadelné predstavenie o ľudskej naivnosti a hlúposti, o sile priateľstva a lásky. 

 



FEBRUÁR : „ MYŠACÍ KONGRES“ – 6.2.2019 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Na základe pozorovania a využitia informácií z rôznych médií sa oboznamuje s ľuďmi, deťmi 

aj iných národností, uvedomuje si, že konflikt sa dá riešiť nenásilnou formou, rozhovorom, 

dohodou. 

O tom, ako starý myšiak Filomén usporiadal myšací kongres, na ktorom zúčastnené myšky 

museli predložiť výročnú správu o tom , ako sa darí zvieratkám na celom svete. 

 

APRÍL : „ SFÉRICKÉ KINO“ – 1.4.2019 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD : 

Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše, niektoré  životné prejavy živočíchov, pozoruje 

rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu a prijímania potravy. 

Identifikuje hviezdy, Slnko a Mesiac ako telesá vo vesmíre. 

Edukačný film nabáda deti k prirodzenému osvojovaniu si informácií, vtiahne ich priamo do 

deja a veľmi efektívne im sprostredkuje i vzdelávací obsah. 

 

MÁJ : „ NAŠA ZEM“ – 16.5.2019 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Identifikuje, že žijeme na planéte Zem, pozná význam vody pre rastliny, živočícha a človeka, 

oboznámi sa s niektorými živočíchmi, rastlinami, vie, že o planétu sa treba starať, treba ju 

chrániť. 

UMENIE A KULTÚRA, HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Počúva vokálne skladby a piesne, spieva piesne v primeranej intenzite so zreteľom na 

kolektívny spev, reaguje na počúvanú hudbu pohybom. 

Výchovný koncert, počas ktorého sa deti hravou formou oboznámia s našou planétou Zem 

a jej fungovaním, naučia sa ako si ju chrániť a starať sa o ňu. 

 



JÚN : „ O MAŠKRTNOM KLAUNOVI“ – 3.6.2019. 

Pri príležitosti dňa MDD V kine Vatra 

ZDRAVIE A POHYB 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy, opíše jednoduchú prevenciu vzniku zubného 

kazu, vysvetlí rozdiel medzi tým, keď je zdravé a keď je choré. 

Divadlo plné bláznivých nápadov, maškrtného klauna a problémov, ktoré nasledovali po jeho 

nezdravom maškrtení 

             „ ČUMPELOVCI“ – 5.6.2019 

UMENIE A KULTÚRA, HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Spieva piesne v primeranej intenzite so zreteľom na kolektívny spev, reaguje na dirigentské 

gesto , zapamätá si sled pohybov v jednoduchej choreografii , zvláda jednoduchý rytmický 

pohyb a jednoduché pohybové vyjadrenie rytmu, spev spája s jednoduchými tanečnými 

prvkami v tanečných choreografiách. 

Dieťa sa stáva súčasťou príbehu, osvojuje si prvky tanca, spevu, kooperuje v skupine, čo ho 

vedie k dramatizácii, ktorá je nevyhnutnou zložkou pre rozvoj tvorivosti v predškolskom veku 

 

              „PESNIČKÁL“ -10.6.2019 

UMENIE A KULTÚRA, HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: 

Aktívne počúva ľudové i detské piesne, zapája sa do spevu, reaguje na počúvanú hudbu 

pohybom, dramatizuje piesne s využitím rôznych rekvizít. 

Hrací automat s piesňami zo širokého okolia, ponúka známe ľudové piesne s pohybom 

a dramatizáciou, ktoré deti rozveselia a vtiahnu do deja. 

Vypracovala: Daniela Pištová, koordinátorka divadelných predstavení  

V MŠ pokračujú  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. ZIPPYHO   kamaráti – rozvoj prosociálnej a emocionálnej výchovy detí 5-6 ročných 

 

 

 

 

 

 

9.Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

V uplynulom 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 2019/20  sa uskutočnila kontrola z RÚVZ v MŠ Nábrežná, 

ŠJ Nábrežná, ET  a ŠJ Štúrova a ET a ŠJ Kolibská cesta. Kontrolou neboli zistené závažné 

porušenia zákonov, boli dané opatrenia, ktoré sa priebežne splnili a nedostatky odstránili. 

Kontrola RÚVZ  na všetkých zariadeniach sa uskutočnila aj v mesiaci jún, keď sme obnovili 

prevádzku na všetkých troch zariadeniach aj v školských jedálňach po prerušení prevádzky  

materskej školy z dôvodu COVIDu 19. Všetky opatrenia a nariadenia hygienika boli splnené 

v rámci pokynov, kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

Materiálno technické podmienky : 

MŠ Nábrežná 

Materiálno technické podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednotlivých triedach sú 

veľmi dobré. Všetky triedy sú vybavené 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 2020 sme z dôvodu krátenia rozpočtu a šetrenia finančných 

prostriedkov robili len nutnú údržbu, ktorá vyplývala z opatrení hygienika- vlhnutie stien 

a opadávanie omietky v triedach E a F.  Po odkrytí priestorov v triede E sme zistili vlhnutie 

steny, ktorá sa nachádza medzi triedou  a spálňou do vysokej výšky, preto so súhlasom 

zriaďovateľa a podporou hygienika,  sme túto stenu odstránili získali vyššiu kapacitu triedy zo 



17 na 19 detí, s výnimkou pri deťoch 5-6 ročných na 22 detí. V priestoroch hygienického 

zariadenia triedy E  sme doplnili jedno detské WC. 

 

 

Elokované triedy Štúrova  

Priestorové podmienky elokovaných tried   sú vyhovujúce, nakoľko budova je účelová. 

Materiálno- technické zabezpečenie je na veľmi dobrej úrovni, hračky a učebné pomôcky 

dopĺňame podľa finančných možností. Doplnilo sa edukačné vybavenie pre lepšie realizovanie 

VVČ v oblastiach:  
 

 

V priestoroch zadného dvora sme na ploche bývalých bazénov vytvorili enviromentálnu 

záhradku, ktorá sa bude využívať v rámci VVČ aj skrášli prostredie vonkajšieho materiálu. 

 

 

Elokované triedy Kolibská cesta                  

 Priestorové podmienky našej materskej školy sú vyhovujúce, nakoľko budova je 

účelová. Materiálno - technické zabezpečenie je na veľmi dobrej úrovni,  hračky a učebné 

pomôcky dopĺňame podľa finančných možností priebežne. 

Škola je vybavená interaktívnou tabuľou, počítačom s tlačiarňou, kopírkou,2 notebookmi 

automatickou práčkou .   

Počas minuloročných prázdnin sme realizovali nátery prvkov v exteriéri  a obnovili sme 

spevnenú plochu – asfaltovanie časti dvora. V budúcnosti plánujeme zhotoviť  prístrešoku na 

letnú čitáreň. 

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 2019 s polročnou účtovnou uzávierkou za rok 2020, 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 2019/20  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.  



Východiskom stratégií výchovy a vzdelávania bola hra. Didaktický rozmer materskej školy 

sme sa snažili rozvíjať s preferovaním skupinového učenia sa detí, založeného na vzájomnej 

spolupráci, s využívaním experimentovania ,bádania a objavovania. 

 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, 

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 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. Pokračovali  v plnení úloh, vyplývajúcich z projektov, do 

ktorých je škola zapojená:  Digiškola, Recyklohry , Zippyho kamaráti,  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, Lego, Novobanček, atletický krúžok, výtvarný, dramatický.  TŠK Tiffany, krúžok Aj. 

Školský rok bol prerušený mimoriadnou situáciou dňa 16.3.2020, ktorej je venovaná časť 

správy v bode 14. 

Materská škola Nábrežná 2 a elokované triedy  – krúžková činnosť  

 Materská škola Nábrežná 2 

 

 

Krúžky a iná činnosť 

 

Triedy                                                  

Spolu 
A 

16 

B 

20 

C 

17 

D 

24 

E 

18 

F 

20 

TIFFANY 
 

 
 

2 
 

4   6 

CVČ – Novobanček    1 
 

4   5 

CVČ -atletika 

CVČ – Vv 

CVČ – dramatický 

CVČ – dielničky 

 

CVČ – Lienky 

CVČ - Lego 

   2  4 

2 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

ZUŠ    
  

1+1 2 



Anglický jazyk  
  

1        3     4 

Logopédia Pšenaková      3 4 6 6   19 

Logopédia Majzliková       3 
 

2 

 

  5 

Pleoptická starostlivosť        
 

3 
 

1   4 

Lyžiarský Drozdovo 

____________________ 

            10 1 6   17 

 

Elokované triedy Štúrova   - krúžková činnosť 

V ET Štúrova sa v danom školskom roku realizovala krúžková činnost: 

- Anglický jazyk, ktorý navštevovalo  12 detí 

- Novobanček CVČ         1 dieťa 

Ostatné: 

- Logopédia Mgr. Majzlíková – 10 detí 

- Logopédia Mgr.  Pšenáková -    1 dieťa 

- Lyžiarsky výcvik-          1 dieťa 

 

 

Elokované triedy Kolibská cesta – krúžková činnosť 

 

Krúžková činnosť v našich el. triedach prebiehala počas šk. roka 2019/2020 formou spolupráce 

s CVČ – tanečný krúžok a jazykovou školou PRO Americana- anglický jazyk. 

Tanečný krúžok viedla  T. Lachká a navštevovalo ho 16 detí, anglický jazyk viedla p. A. 

Rohariková a navštevovalo ho 10 detí. V rámci tejto spolupráce si deti mohli rozvíjať svoj talent 

a schopnosti priamo v MŠ. 

Lyžiarsky výcvik  - 9 detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach za 1. 

polrok školského roka: 

Vzdelávacia oblasť: 

JAZYK  A KOMUNIKÁCIA 

Deti, aktívne a spontánne vedia nadviazať rečový kontakt s dospelými aj inými deťmi. Pri 

komunikácií udržiavajú očný kontakt s komunikačným partnerom. Majú bohatú slovnú zásobu, 

ale nenechajú často dohovoriť kamaráta, či dospelú osobu, chcú okamžite vyjadriť svoju 

myšilenku. Nevedia počúvať keď niekto iný dostane slovo. Výslovnosť hlások a hláskových 

skupín sa zlepšila. Niektoré deti už vedia povedať hlásku “R“ iné si opravili výslovnosť 

sykaviek. Deti už dokážu zreprodukovať dej rozprávky, alebo príbeh. Mladším deťom to robí 

ešte problém, využívajú pomoc učiteľky. Majú dobrú pamäť, rýchle si osvoja báseň či text 

rozprávky. Radi rýmujú slová, používajú zdrobneliny. Majú záujem o knihy, pekne s nimi 

zaobchádzajú. Poznajú niektoré písmená a vedia ich aj napísať. Niektoré deti si podpisujú 

výkres. Zlepšila sa aj grafomotorika, zmiernil sa vyvíjajúci tlak ruky na podložku. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- bohatý a aktívny komunikačný prejav 

- aktívne zapájanie sa do rozhovoru  

- získané grafomotorické predpoklady písania 

- samostatná reprodukcia textu   

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

SLABÉ STRÁNKY 

- nesprávna výslovnosť u viacerých detí  

                                

 

Vzdelávacia oblasť: 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI     



Hodnotenie detí v vzdelávacej  oblasti Matematika a práca s informáciami: 

Deti vedia vymenovať čísla od 1 do 30, niektoré aj do 100 aj po desiatkach, po stovkách do 

1000. Vedia vytvárať skupiny, spočítať v nej predmety pridávať aj uberať určený počet 

predmetov niektoré deti – najmä mladšie s tým majú problém. Niektoré deti vedia sčitovať čísla 

spamäti. Deti poznajú geometrické tvary, mnohé ich správne pomenujú. Logické myslenie majú 

zväčša na dobrej úrovni. Niektoré deti vedia ovládať aj digitálnu hračku. 

    

 SILNÉ STRÁNKY 

- Deti vedie zostavovať aj zložitejšie útvary podľa predlohy, obrázkov  

i vlastnej fantázie 

-  vedia dobre určovať vlastnosti predmetov a podľa nich ich triediť 

 - niektoré deti vedia spočítavať čísla, poznajú číslice    

 -  majú dobré logické myslenie  

 

SLABÉ  STRÁNKY 

- problém v ľavo-pravej orientácii 

- dostatočne nepoznajú geometrické tvary 

- problém s manipuláciou predmetov v priestore  

- problém spájania bodov do obrazov 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: 

ČLOVEK  A PRÍRODA 

Využívali sme hlavne metódy priameho pozorovania, zážitkového učenia a experimentovania. 

Deti pozorovali a vnímali prírodu, jej zmeny v jednotlivých ročných obdobiach, rozlišovali živú 

a neživú prírodu, pozorovali krásy Novej Bane, celého Slovenska, rozlišovali rastliny, hmyz, 

stromy, zvieratá, ich prostredie, v ktorom žijú. Formou experimentu sa dozvedeli o skupenstve  

vody, dážď, sneh, ľad, mrznutie, vyparovanie vody. Oboznámili sa s ľudským telom, 

jednotlivými orgánmi, vyskúšali si oživovanie dieťaťa, určovali zdravé a nezdravé potraviny, 

formou experimentu pozorovali svetlo a tieň, oboznamovali sa s Vesmírom. 

 

 

 SILNÉ STRÁNKY 



 Väčšina detí má dobré vedomosti o prírode, zvieratách,     

   rastlinách, vesmíre      

   kladný vzťah k prírode, zvieratám    

   starajú sa o čistotu okolia. 

  

Vzdelávacia oblasť: 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

Deti sa hravou formou oboznamovali s režimom dňa, pomenovávali činnosti, ktoré vykonávali 

doma i v MŠ, rozlišovali pojmy včera, dnes, zajtra, poznávali a charakterizovali jednotlivé 

ročné obdobia, určovali mesiace, dni v týždni, orientovali sa a poznávali svoje okolie, priamym 

pozorovaním spoznávali budovy verejných inštitúcií a služieb, významné budovy, krásy 

regiónu, navštívili Zvoničku, spoznávali rôzne druhy dopravných prostriedkov, rozlišovali ich, 

dodržiavali pravidlá bezpečnosti pri bicyklovaní a kolobežkovaní, na vychádzkach spoznávali 

a rozlišovali dopravné značky. Zapájali sa aktívne pri prípravách sviatkov – Október mesiac 

úcty k starším, My a naše mesto, Deň materských škôl, Mikuláš, Vianočná besiedka. 

Oboznámili sa so Slovenskom, štátnou hymnou, zástavou, symbolmi, hlavným mestom, 

vymenovávali mená členov svojej rodiny, snažili sa presadzovať sa v hre vhodným spôsobom, 

požičiavať si hračky, neubližovať si, nenásilne riešiť vzniknuté konflikty. 

 

 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 

- rozlišovanie pozitívnych a negatívnych vlastností 

SLABÉ   STRÁNKY 

- budovanie emocionálnej stability u jednotlivcov 

- sústredenie sa na činnosť 

- rešpektovanie dohodnutých pravidiel správania 

 

Vzdelávacia oblasť: 

ČLOVEK   A  SVET  PRÁCE 

Deti spoznávali rôzne prírodné materiály, rozlišovali ich, poznávali základné vlastnosti 

predmetov, opisovali ich, pri tvorbe predmetov postupovali podľa inštrukcií učiteľky, podľa 

návodu, kresleného postupu, využívali náradie i náčinie pri prácach v záhrade, pri odpratovaní 

snehu, pri sadení kvetov (skrášlenie v triede) používali rôzne predmety dennej potreby pri 

námetových hrách. Pozorovali ako človek získava suroviny z prírody na prípravu  vybraných 



bežne používaných výrobkov, návštevou remeselníckych trhov sa oboznamovali s niektorými 

tradičnými remeslami. 

 

 SILNÉ  STRÁNKY 

- konštruovanie podľa predlohy aj vlastnej fantázie 

- tvorba predmetov podľa slovnej inštrukcie 

- manipulácia s drobnými predmetmi 

- upratovanie po hre, činnosti  

SLABÉ    STRÁNKY 

- nedôvera vo vlastnú zručnosť 

 

 

 

UMENIE  A KULTÚRA 

Hudobná výchova: Deti veľmi radi spievajú, učia sa rýchlo slová piesní,  niektorým sa spievať 

nechce, vedia rytmizovať riekanky, pesničky hrou na telo i hudobné nástroje, radi počúvajú 

skladby pre deti, sú rytmicky založené, majú dobrý pohybový prejav, u niektorých je 

výraznejší,/ navštevujú aj tanečný krúžok/ u niektorých menej, niektorí nemajú správny rytmus, 

radi sa hrajú hudobno- pohybové hry. 

Výtvarná výchova: Deti pracujú s tvarom na ploche, spájajú obrázky, časti obrázkov, tvary 

lepením, strihajú predkreslené tvary nožničkami, dotvárajú tvary kreslením. Pracujú s tvarom 

v priestore, modelujú z plastelíny i modelíny rôzne figúrky, postavy, zvieratá, kvety, objekty, 

skladajú jednoduché papierové skladačky. Pri práci využívajú rôzny výtvarný materiál.Veľmi 

radi používajú vodové a temperové farby, voskovky, farbičky, kriedy, rudky, tuše, fixky, 

skúšajú experimentovať s farbami, pracujú rôznymi technikami, kreslia postavy ľudí, zvierat, 

zoznamujú sa s umeleckými dielami. 

SILNÉ  STRÁNKY 

- veľmi dobrá úroveň spevu piesní 

- využitie tanečných prvkov 

- prirodzený záujem o výtvarné činnosti, maľovanie, kresba, 

experimentovanie s farbami 

 

 

Vzdelávacia oblasť: 

ZDRAVIE A POHYB 

Deti sú pohybovo zdatné, rýchle, obratné, niektoré pohotové, majú radi športovanie, súťaženie, 

sezónne športy. Veľa detí sa vie bicyklovať bez pomocných koliesok, ovládajú základné 

lokomočné pohyby, správnu techniku chôdze a behu, skok znožmo a cez prekážky, ovládajú 



plazenie, lezenie, preliezanie, radi manipulujú s loptou, vedia ju podávať, hádzať, triafať, 

odrážať, ovládajú aj niektoré akrobatické prvky a zvládnu dlhšiu turistickú vychádzku 

v sťaženom teréne. 

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 

- stolovanie, používanie príboru 

- získané lyžiarske zručnosti 

SLABÉ  STRÁNKY 

- chybné držanie tela u niektorých det 

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

nedostatky 

 
SWOT  ANALÝZA 

 

Silné stránky – interné zdroje       

 

       
 100 % kvalifikovanosť PZ       

 Školský vzdelávací program        

 výsledky dosahované v rámci školských aj mimoškolských aktivít  

 tímová práca učiteliek       

 ochota vzdelávať sa 

            IKT vybavenie        

 profesijný rozvoj PZ         

 spolupráca s inštitúciami a školami  v meste 

 skvalitňovanie interiéru tried a priestorov školy 

 skvalitňovanie pracovného prostredia zamestnancov   

 samostatné jedálne na elokovaných triedach     

 spolupráca s rodičmi, sponzorstvo      

 zrekonštruované areály  pre pobyt detí vonku na všetkých troch zariadeniach 

 

 

Slabé stránky- interné zdroje 

 
nedostatočne využitý potenciál digitálnych technológií    

chýbajúca jedáleň v MŠ Nábrežná      

 nezáujem vzdelávať sa       

 nekvalifikovaní VPZ         

 

 



 

Silné stránky – externé  zdroje  

 
 dobrá poloha MŠ Nábrežná a ET Kolibská 

            spolupráca s inštitúciami a školami  v meste 

 spolupráca s odbornými zamestnancami s CPPP a P Žarnovica  

 informovanosť o aktivitách školy formou NN    

 spolupráca s rodičmi pri získavaní sponzorov 

 

 

       

Slabé stránky- externé zdroje 

 
rušná poloha ET Štúrova      

fasády budov ET Štúrova a ET Kolibská  
Príležitosti 

 
Legislatívne zmeny v oblasti prechodu škôl pod ministerstvo školstva 

Výmena pedagogických skúseností 

Nová forma vzdelávania, povinné aktualizačné vzdelávanie   

Prezentácia práce a úspechov školy       

Dobrá spolupráca so zriaďovateľom       

Blízkosť prírodného prostredia       

Využívanie eurofondov    

Obnova budov  

 

Ohrozenia 
 

 Nízky status pedagogického zamestnanca      

 Chorobnosť zamestnancov        

 Zvyšujúci sa dôchodkový vek       

 Zvyšujúce sa byrokratické zaťaženie       

 Nedostatočná ponuka vzdelávacích aktivít z MPC 

            Zvyšovanie nákladov na prevádzku        

 Novelizácia zákonov 

 Krátenie finančných prostriedkov v rozpočte zriaďovateľom  

            Covid - 19    

  

 

 

14. Organizačné pokyny  a fungovanie školy počas mimoriadnej situácie 

 
Táto časť informuje o fungovaní školy v čase mimoriadnej situácie, spracovaná je 

chronologicky, podľa toho, ako sa vyvíjala situácia a ako boli vydávané rozhodnutia hlavným 

hygienikom, ministrom školstva a zriaďovateľom. 

 

13.3.2020 – informácia pre zamestnancov 



Na základe rozhodnutia ÚKŠ zo dňa 12. marca 2020 a zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová 

Baňa budú od 16.3. 2020 po dobu minimálne 14 dní zatvorené Materská škola Nábrežná 

s elokovanými pracoviskami Štúrova a Kolibská cesta, Základná škola Jána Zemana, 

Centrum voľného času a Základná umelecká škola. 

Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi Hlavného 

hygienika SR. 

- Doporučujem sledovať web stránku Mesta Nová Baňa, kde bol zriadený na uvedenom 

linku https:/ www.novaba.sk/informacie/covid19 samostatný banner, kde sa nachádzajú 

všetky aktuálne informácie týkajúce sa opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu 

- Predseda krízového štábu(primátor mesta)      

  0905 436 381 

- Náčelník MsP zodpovedný za CO                    0910 110 120 

 

Z dôvodu nariadenia ÚKŠ o zatvorení školy,   ide o „ inú“ prekážku v práci na strane   

zamestnávateľa, podľa § 142 ods. 3. Zákonníka práce , zamestnávateľ zamestnancom 

poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku 

- Práca na doma v prípade PZ  nie je zakázaná 

- V prípade potreby pobytu v budove školy v čase  uzatvorenia , je potrebné oznámiť 

dôvod a čas  priamemu nadriadenému a túto skutočnosť  s ním konzultovať! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

16.04. 2020 - opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19, prijaté od 

06.04.2020 do odvolania 

 

Organizácia práce: 

1. V čase od 6.4.2020 čerpanie „starých“ dovoleniek a náhradného voľna všetkých 

zamestnancov, ktorí s dovolenkou a NV disponujú 

 

2. V čase veľkonočných prázdnin čerpanie dovolenky všetkých zamestnancov v dňoch 

9.4.2020 a 14.4.2020 

 

 

3. Učiteľky s rozšírenými kompetenciami zástupkýň pobyt na pracovisku 

-  6.4.2020, 20.4.2020 a ďalej podľa  potreby a určenia riaditeľky MŠ - pracovné 

porady 

- v čase určenom harmonogramom zápisu detí do MŠ 

-  v čase potreby plnenia pracovných povinností, ktoré si vyžadujú pobyt na    

pracovisku  

 

http://www.novaba.sk/informacie/covid19


4. Pedagogickí zamestnanci - komunikujú s rodičmi podľa potreby, komunikujú s inými 

inštitúciami ( CPPPaP, CŠPP a pod.) podľa potreby, venujú sa samoštúdiu podľa 

vlastného profesijného rastu 

-  na pracovisku sú podľa dohody a pokynov priameho nadriadené ho 

   

 

5. Ekonómka – hospodárka - PaM – prítomnosť na pracovisku denne v čase od 8:00h. do 

15:00 h. ,  práca           „home office“ po dohode s priamym nadriadeným tak, aby boli 

zabezpečené a dodržané všetky termíny určené zriaďovateľom a ostatnými súvisiacimi 

inštitúciami 

 

6. Vedúce školských jedální pobyt na pracovisku podľa potreby plnenia termínovaných 

pracovných povinností a určenia priameho nadriadeného. Po dohode zamestnanca 

a priameho nadriadeného je možné vykonávať pracovnú činnosť, ktorá nesúvisí priamo 

s pracovnou náplňou   

 

 

7. Administratívna zamestnankyňa – pobyt na pracovisku jeden deň v týždni a podľa 

pokynov priameho nadriadeného 

 

8. Prevádzkoví zamestnanci pobyt na pracovisku podľa pokynov priameho nadriadeného 

s dôrazom na zabezpečenie úpravy exteriéru v potrebných časových intervaloch 

a zabezpečenia hygieny interiéru v prípade ukončenia prerušenia prevádzky materskej 

školy. Kuchárky - po dohode zamestnanca a priameho nadriadeného je možné 

vykonávať pracovnú činnosť, ktorá nesúvisí priamo s pracovnou náplňou  

 

Pri pobyte na pracovisku je povinné dôsledne dodržiavať platné hygienicko-

epidemiologické opatrenia! 

 

 

Finančné opatrenia:  

1. Nákup akéhokoľvek tovaru, objednávanie služieb, tovaru a zadávanie prác len 

po prekonzultovaní s riaditeľkou školy 

2.  Plnenie pokynu primátora mesta  súvisiaceho s odsúhlasením objednávky 

tovaru, alebo služieb nad 500 eur s MsÚ a pokynu pozastavenia vyplácania 

odmien 

3. Prechod na režim energetických úspor pri správe budov 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Pokyn č.1 z 20.4.2020 



P O K Y N  

 riaditeľky materskej školy  Nábrežná 2 Nová Baňa 

   č. 1/2020 

Riaditeľka materskej školy vydáva s platnosťou od 15.04.2020 pokyn pre 

zamestnancov: 

 V súvislosti  s novelou Zákonníka práce je s účinnosťou od 4.4.2020 zadefinovaná pre 

zamestnancov výška náhrady mzdy v sume 80% priemerného zárobku, najmenej však v sume 

minimálnej mzdy. Uvedené sa týka zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu celkom 

alebo z časti pri vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktorá je dôsledkom 

rozhodnutia príslušného orgánu alebo vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo 

výnimočného stavu a došlo tak k zastaveniu alebo obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. 

Na základe uvedeného a na základe písomného opatrenia zriaďovateľa Mesta Nová Baňa zo 

dňa 14.4.2020 , v znení § 250b ods. 6, Zákona č. 311/2001 Z. z. sa Pokyn riaditeľky MŠ č. 

1/2020 týka všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov s výnimkou 

ekonómky –hospodárky – PaM , MŠ.  

Uvedené opatrenia platia od 4.4.2020 pre určených zamestnancov Materskej školy Nábrežná 2, 

Nová Baňa až do odvolania. 

 

 

 

Pokyn č.2 pre zamestnancov platný k 1.6.2020 

P O K Y N  

 riaditeľky materskej školy  Nábrežná 2 Nová Baňa 

   č. 2/2020 

Riaditeľka materskej školy vydáva s platnosťou od 01.06.2020 pokyn pre zamestnancov: 

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva  číslo 2020/11506:1 – A2110 z 22.5.2020 

o obnovení prevádzky materských škôl  a na základe Pokynu primátora mesta Nová Baňa č. 

5/2020 o povolení otvorenia prevádzky materskej školy od 1.6.2020,  po zistení záujmu 

zákonných zástupcov bude materská škola otvorená v nasledovnom režime: 

1. Materská škola Nábrežná - s počtom detí  54  a vytvorenými štyrmi skupinami A, B, 

C,F 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 8 pedagógov 

 Do pracovného procesu nastupuje   8  



 prevádzkových zamestnancov 

2. Elokované triedy Štúrova 47 – s počtom detí 26 , s vytvorenými 2 skupinami  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú    3 pedagógovia 

Do pracovného procesu nastupuje 4 + (1 na MŠ Nábrežná 2) prevádzkoví zamestnanci 

 

3. Elokované triedy Kolibská cesta 6230 – s počtom 15 detí  a jednou skupinou 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 2 pedagógovia 

Do pracovného procesu nastupuje 3 prevádzkoví zamestnanci 

 

Všetkým zamestnancom, ktorí nastúpia do pracovného procesu, bude patriť riadny plat, 

priznaný podľa posledného platového dekrétu. 

- Ostatní pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, ktorí nenastúpia do pracovného 

procesu od 1.6.2020 z dôvodu, že sa nachádzajú v rizikovej skupine, budú pokračovať 

vo výške náhrady mzdy v sume 80% priemerného zárobku, najmenej však v sume 

minimálnej mzdy, v súvislosti s novelou Zákonníka práce a jeho   účinnosťou od 

4.4.2020, im bude platiť prekážka v práci na strane zamestnávateľa, ktorá je dôsledkom 

rozhodnutia príslušného orgánu, alebo vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového 

alebo výnimočného stavu a došlo tak k zastaveniu alebo obmedzeniu činnosti 

zamestnávateľa. Uvedené opatrenia platia od 01.06.2020 pre určených zamestnancov 

Materskej školy Nábrežná 2, Nová Baňa až do odvolania. 

___________________________________________________________________________ 

Pokyn č. 3 pre zamestnancov platný k 15.6.2020 

     P O K Y N       

  riaditeľky materskej školy  Nábrežná 2 Nová Baňa 

   č. 3/2020 

Riaditeľka materskej školy vydáva s platnosťou od 15.06.2020 pokyn pre zamestnancov: 

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva  číslo 2020/12614:1 – A2110 z  9.6. 2020  a na 

základe Pokynu primátora mesta Nová Baňa č. 5/2020 o povolení otvorenia prevádzky 

materskej školy od 1.6.2020,  po zistení záujmu zákonných zástupcov k 15.6.2020, bude 

materská škola otvorená v nasledovnom režime: 

1. Materská škola Nábrežná - s počtom detí  63  a vytvorenými štyrmi skupinami A, B, 

C,F 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 8+ (1) pedagógov 

 V pracovnom procese je 9 prevádzkových zamestnancov 

2. Elokované triedy Štúrova 47 – s počtom detí 28 , s vytvorenými 2 skupinami  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú    3 + striedavo 3  pedagógovia z MŠ 

Nábrežná 

V pracovnom procese sú 4 + (1 na MŠ Nábrežná 2) prevádzkoví zamestnanci 



 

3. Elokované triedy Kolibská cesta 6230 – s počtom 28  detí  a dvoma skupinami 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 4 pedagógovia 

 V pracovnom procese sú  3 prevádzkoví zamestnanci    

 Jednotlivé počty detí v skupine sa môžu meniť. V prípade stúpajúcej, prípadne 

klesajúcej tendencie, si zamestnávateľ vyhradzuje právo presunu medzi jednotlivými 

subjektmi,  pedagogických aj prevádzkových zamestnancov v súvislosti s § 55 ods.4 

Zákonníka práce a z dôvodu stále platnej mimoriadnej situácie. 

 

Všetkým zamestnancom, ktorí nastúpia do pracovného procesu, bude patriť riadny plat, 

priznaný podľa posledného platového dekrétu. 

- Jeden pedagogickí zamestnanec , ktorý nenastúpi do pracovného procesu od 15.6.2020 

z dôvodu, ohrozenia zdravia je PN.  

- Jeden pedagogickí zamestnanec bude od 17.6.2020 v karanténe a bude postupovať 

podľa príslušných platných pokynov hlavného hygienika a MŠ VV a Š SR 

- Z dôvodu zrušenia rizikovej skupiny zamestnancov, zamestnancom ktorým nie je 

možné prideliť prácu, bude naďalej  platiť prekážka v práci na strane zamestnávateľa, 

ktorá je dôsledkom rozhodnutia príslušného orgánu, alebo vyhlásenia mimoriadnej 

situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a došlo tak k zastaveniu alebo 

obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.im  80% priemerného zárobku, najmenej však 

v sume minimálnej mzdy, v súvislosti s novelou Zákonníka práce a jeho   účinnosťou 

od 4.4.2020. Uvedené opatrenia platia od 15.06.2020 pre všetkých zamestnancov 

Materskej školy Nábrežná 2, Nová Baňa až do odvolania.     

_____________________________________________________________________ 

 

Silné stránky počas mimoriadnej situácie: 

 

- Aktívna komunikácia pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami rôznou 

formou 

- Aktívna spätná väzba zákonných zástupcov s pedagógmi 

- Ochota a záujem učiteliek s rozšírenými kompetenciami zástupkýň riešiť vzniknutú 

situáciu reálne  

-  

 

 

 

 

Slabé stránky počas mimoriadnej situácie: 

- Počet pedagogických zamestnancov v rizikovej skupine     

- Ohrozenie pracovného miesta a prepustenie zamestnanca 

- Nedostatočné technické možnosti školy pri poskytovaní vzdelávania 

 

 

Výzvy do nasledujúceho obdobia: 



- Zlepšenie digitálnych zručností pedagógov 

- Vypracovanie internej smernice, ktorou sa určuje postup vykonávania práce z domu 

 

 

 

V Novej Bani   dňa 20.08.2020               

                Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

              

 

Prílohy: 1. Plnenie rozpočtu s komentárom za rok 2019 

               2. Plnenie rozpočtu s komentárom za 1.polrok  

                    roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


