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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v MŠ – elokované pracovisko ZŠ s MŠ            

A. Sládkoviča, Námestie A. Sládkoviča 399/2 Hrochoť,           

za školský rok 2017/2018 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. §2.ods.1a  Základné údaje 

o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická 

adresa, údaje o zriaďovateľovi. 

 Základné identifikačné údaje 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

 
Rada školy 

Názov školy MŠ – elokované pracovisko ZŠ s MŠ A. Sládkoviča 

Adresa školy Námestie A. Sládkoviča 399/2, 976037 Hrochoť 

Telefón 048/41 90 125, 0917 502 380 

E – mail mshrochot@thr.sk 

Zriaďovateľ Obec Hrochoť 

 Priezvisko, meno Telefón Mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Marian Medveď 048/41 90 112 0905 657 040 riaditel@zshrochot.sk 

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Zuzana Muchová  048/41 90 112 0907 0609 290 muzuska@gmail.com 

ZRŠ pre MŠ Mgr. Dana Lieblová  048/41 90 125 0917 502 380 mshrochot@thr.sk 

 Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Mgr. Vančová Henrieta  
Pedagogický zamestnanci Selecká Anna  
Ostatní členovia Fábová Martina   

 Mgr. Mazúchová Ľubica do 31.3.2018  

 Bubelínyová Jana  

 Ing. Pecník Ján  

mailto:mshrochot@thr.sk
mailto:riaditel@zshrochot.sk
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Poradné orgány školy 

 

 

§ 2. ods. 1b Údaje o počte detí školy vrátane so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Údaje o počte detí 

Počet tried 1 1 Spolu       2 

Počet detí 16/18 18/22              34/40 
Z toho ŠVVP 0 0                  0 

 

 

§ 2.ods. 1g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy. 

 

Zamestnanci – pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
pracovníkov 

Počet nepedag. 
pracovníkov 

Počet úväzkov 
pedag. 
pracovníkov 

Počet úväzkov nepedag. 
pracovníkov 

TPP           4               2             4                     2 

Pracovný 
pomer na 
dobu určitú 

      
          0 

 
              0 

 
            0 

 
                    0 

Spolu           4               2             4                     2 

 

 Berkyová Oľga  

 Kováčiková Darina  

 Hudáková Eva  

 Považancová Katarína  

 Rakyta Miroslav  

 Ing. Micháliková Ivana od 1.5. 2018  

Metodické združenie Vedúca Členky 

 Anna Selecká Mgr. Dana Lieblová 

  Eva Müllerová 

  Bc. Lucia Slobodníková 
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet   nekvalifikovaných    kvalifikovaných                spolu 

učiteľov                 0                 4                    4     

vychovávateľov               0               0                  0 
asistentov učiteľa               0               0                  0 

spolu               0               4                  4 

 

 

§ 2. ods. 1h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy. 

Vzdelávanie  zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška                   1  
2.kvalifikačná skúška   
štúdium školského manažmentu                   2             
špecializačné inovačné štúdium                      1  
špecializačné kvalifikačné                   1  
postgraduálne   
doplňujúce pedagogické   
vysokoškolské pedagogické                   1                  1 

vysokoškolské nepedagogické   

 

Aktivity MŠ a prezentácia na verejnosti 

September: 

- od 26. – 29. 9. sme sa druhý  raz zapojili do akcie Európsky týždeň športu. Pani 

učiteľky na celý týždeň pripravili a realizovali rôzne pohybové aktivity v rôznom 

prostredí. Národné športové centrum nám poslalo poďakovanie za aktívnu  podporu 

aktivít Európskeho týždňa športu 2017. 

Október: 

- 18.10. v spolupráci s niektorými rodičmi sme sa zúčastnili floorbalového turnaja             

„O pohár riaditeľa školy“, na ktorom sme si obhájili znova II. miesto. 

 

- celý október si deti s pani učiteľkami pripravovali pre svojich starých rodičov darčeky, 

program a prekvapenie a 26.10. ich s radosťou privítali vo svojich triedach, aby sa 
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mohli pochváliť svojou šikovnosťou. Deti potom spolu so starými rodičmi tvorili 

z jesenných produktov a zhotovili výstavku, ktorá zdobila priestory materskej školy.  

 

 

November: 

- 10. 11.  pán M. Novotňák pripravil v triede so staršími deťmi tvorivé dielne s hlinou. 

Deti s veľkou radosťou pracovali s týmto tvárnym materiálom a pod dohľadom pána 

Novotňáka vyrábali darčeky pod stromček pre svojich starkých, mamičky, oteckov 

i súrodencov. Po 10 dňoch si vypálené produkty dozdobili, zabalili a pripravili ako 

prekvapenie. 

December: 

- už 1. decembra snehová nádielka pokryla našu školskú záhradu a deti to aj patrične 

využili : postavili prvého snehuliaka, vyskúšali boby a niektorí šikovníci odhŕňali sneh 

zo schodov. 

 

- 5. 12. tradične k nám zavítal Mikuláš. Deti s rozžiarenými očami predviedli Mikulášovi 

tančeky, hry, pesničky, básničky a potom s radosťou i obavou si prevzali sladké 

darčeky. 

 

- 7.12. staršie deti predstavili časť svojho programu v DSS na Hrochoti, za ktorý boli 

odmenený veľkým potleskom. Potom znova prišiel Mikuláš, ktorý obdaril nielen deti 

ale aj všetky tety a ujov v domove. 

 

- 19. 12. deti spolu s učiteľkami si  slávnostne prestreli vianočný stôl. Zaspievali si 

koledy, prekrajovali jabĺčko, jedli chlieb s cesnakom, oplátku s medom, pochutnali si 

na kapustnici a rybe so šalátom. No a potom si rozbalili darčeky, ktoré našli pod 

vianočným stromčekom.  

Február: 

- už 12. 2. sme sa vybrali fašiangovať po dedine. Zobrali sme si masky, koše na chrbát 

a ražne na slaninku. A oplatilo sa nám to. Zavítali sme do niektorých domov, 

zavinšovali sme dobrýho zdravia, zaspievali veselo a odmena bola  teplučké 

pampúšiky, kus slaninky a hlavne veľa sladkostí pre všetky deti. 

 

- 28.2. k nám zavítalo Divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice. Deti sa z predstavenia 

mohli dozvedieť ako sa nebáť vecí, ktoré nás obklopujú.  

Marec: 

- 2.3. sa deti pod vlajkou školskej zimnej olympiády stretli na zasneženej školskej 

záhrade a súťažili v rôznych disciplínach ako guľovanie, sánkovanie 
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21.3. sa deti oboznámili so slovom „fašizmus“ a položením kvietkov si uctili  pamiatku 

padlých pri Pamätníku padlých proti fašizmu pri základnej škole. 

Apríl 

4.4. sa deväť najstarších detí zúčastnilo zápisu do prvého ročníka ZŠ. Pani učiteľka Marta 

Holíková ich milo privítala a pripravila si pre ne zaujímavé úlohy, ktoré deti s trochou 

nervozity, ale s odhodlaním splnili. 

22.4. si deti Deň Zeme pripomenuli upratovaním a zveľaďovaním okolia materskej školy. 

Hrabali lístie, zametali cestu vedúcu ku škole aj presádzali kvietky. 

 

 

 

Máj 

14.5. v KD sa deti predstavili kultúrnym programom, ktorým si uctili lásku svojich mamičiek. 

17.5. sa už tradične niektoré staršie deti zúčastnili a veľmi úspešne reprezentovali našu 

materskú školu na festivale „Dupkajú nožičky, veselo dupkajú“ v banskej Bystrici. 

26.5 v spolupráci s pani Koutovou, pánom Koutom a Slovenskou sporiteľnou v Banskej 

Bystrici, nám zamestnanci vybrúsili a natreli farbou preliezky na školskej záhrade. 

29.5. – 2.6. sme pre deti pripravili „Týždeň MDD“, v ktorom sa deti zapájali do speváckej 

súťaže na pódiu pri domčeku, ochutnali dobroty z opekačky, súťažili v rôznych športových 

disciplínach, pretekali s kamarátmi zo základnej školy na „Letnej školskej olympiáde“, kde 

získali dve medailové ocenenia – Nelka Pitáková a Maťko Bukovinský. 

15.6. predškoláci navštívili kamarátov v základnej škole. Sedeli v školských laviciach a videli 

ako budú pracovať pri tabuli od septembra. 

19.6.  Deň otcov deti spolu so svojimi otcami oslávili na školskej záhrade za prekrásneho 

počasia. Súťažili s autami, fúrikmi, otcovia pretekali v behu s deťmi na chrbte alebo hádzali 

na terč. Po úsmevných súťažiach si spoločne pochutnali na grilovaných špekačkách, ktoré im 

pripravili šikovné mamičky. 

21.6. sme pre deti i rodičov pripravili školský výlet do Bystrianskej jaskyne Vydrova. Deti 

spoznávali krásy Slovenska, previezli sa netradičným vláčikom, pochutnali si na výbornej 

zmrzline v Lopeji. Cestou domov si zaspievali pekné detské i ľudové pesničky. 

26.6. sa deti zúčastnili koncertu na ľudovú nôtu s netradičnými ľudovými nástrojmi. 

28.6. sa predškoláci lúčili s materskou školou. Deti si v krátkom programe pripomenuli 

piesne, hry a tance a rodičia im pripravili pohostenie so sladkou tortou. 

29.6. mladšie deti sa rozlúčili s kamarátmi, ktorí odchádzajú do základnej školy. Vlastnoručne 

im pripravili malé darčeky a predškoláci ich pohostili sladkou tortou. 
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§ 2. ods. 1k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole. 

V tomto školskom roku neprebehla inšpekčná činnosť na našej materskej škole. 

 

§ 2.ods. 1l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

školy. 

Budova materskej školy bola postavená ako účelové zariadenie, ktoré je v prevádzke od roku 

1982. Jej technický stav si vyžaduje opravy, ale v rámci finančných možností ich pribežne 

počas roka realizujeme. V októbri sa vymenili vykurovacie pece a rekonštrukciou prešla celá 

kotolňa. V decembri sme zakúpili nový koberec do II. triedy a tiež sa zakúpili nové hračky 

a učebné pomôcky do oboch tried. Za bonusové body od firmy Nomiland sme dostali 

vysávač. V auguste prebehla rekonštrukcia detskej umyvárky a sociálnych zariadení pri II.  

triede na poschodí.  Priestory tried sú vyhovujúce, učebné pomôcky a hračky podľa potreby 

sme doplnili. Veľká školská záhrada, ktorá je pravidelne kosená, poskytuje deťom priestor na 

pohybové aktivity a učiteľkám plánovať aktivity na rozvoj hrubej motoriky a rôznych 

sezónnych činností.  V júni nám kurič opravil a vymenil poškodené drevené diely na 

šmykľavkách. V spolupráci s rodičmi a Slovenskou sporiteľnou sa vybrúsili a nanovo natreli 

všetky preliezky a šmykľavky. 

V budove materskej školy je aj zariadenie školského stravovania, ktoré poskytuje stravovanie 

pre deti a zamestnancov zo ZŠ a MŠ. Riaditeľ ZŠ s MŠ a vedúca školskej jedálne spolupracujú 

na obnove kuchynského zariadenia a zariadenia v jedálni. 

Nedostatky a potreby: 

- v zimnom období sú v interiérových priestoroch viditeľné nedostatky nezateplenej 

budovy a zlého technického stavu strechy (nazrážaná voda steká po stenách 

schodišťa a na samotné schody); 

- v zlom technickom stave je zastaraná elektroinštalácia; 

- z hygienického i bezpečnostného hľadiska v zlom technickom stave sú podlahy 

v šatniach detí; 

- v nevyhovujúcom až havarijnom stave je plot na školskej záhrade,  

- nevyhovujúce sú radiátory a rozvod tepla po budove;  

- v najbližšom období si učiteľky plánujú zariadiť zborovňu na vedľajšiu pedagogickú 

činnosť; 

 

Zriaďovateľ aj riaditeľ ZŠ s MŠ o nedostatkoch vedia a v najbližšom období sa naplánujú 

potrebné kroky k náprave. 
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§ 2.ods. 1m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Dotácie z originálnych kompetencií:  

Rok 2016:  9/2016 – 12/2016  

610  14.112,- € 

620   4.960,- € 

630   6.000,- € 

 

 

Rok 2017:  1/2017 – 8/2017  

610   28.224,- € 

620   9.920,- € 

630   12.000,- € 

Dotácia na školský rok 2016/2017 spolu: 75.216,- € 

 

Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov  

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť  

 

Poplatok za MŠ obdobie od 9/2016 do 6/2017 spolu 2.505,22 € 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít.  

 

Finančné dary: 0 € 
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§2. ods. 1n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

V školskom roku 2016/2017 sme pracovali podľa nového ŠVP, na základe ktorého sme si 

vypracovali učebné osnovy, ktoré sú súčasťou ŠkVP „Pri prameni poznania“. V tomto 

dokumente sme si vytýčili tieto hlavné ciele: 

 

 približovať deťom ľudové zvyky a tradície, podnietiť záujem detí o tradičné remeslá a 

utvárať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru; 

 oboznamovať deti s osobnosťami, ktoré sa ovplyvnili a ovplyvňujú kultúrne dianie 

v obci a v blízkom regióne; 

 s využitím okolitého prírodného prostredia oboznamovať deti so živou prírodou a jej 

premenách počas ročných období, poznávať prírodu prostredníctvom bádania 

a objavovania zákonitostí v prírode; 

 s primeraným využívaním školskej záhrady a školského dvora zvyšovať telesnú 

zdatnosť a pohybovú výkonnosť detí s cieľom pozitívneho postoja k pohybovým 

a sezónnym aktivitám;  

 podporovať v deťoch zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, primerane  

veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, podporovať ich  v slobodnom vyjadrovaní             

sa a presadzovaním s ohľadom na práva, potreby a názory iných;  

 v spolupráci so ZŠ pripravovať deti na vstup do I. ročníka; 

rozvíjať u detí zmysel pre starostlivosť o životné prostredie s využitím prvkov ekológie 

a environmentálnej výchovy; 

 dopĺňať rodinnú výchovu a naplňovať potrebu detí sociálneho kontaktu s rovesníkmi; 

 zaujímať sa o každé dieťa a preukazovať mu dôveru; 

 spoznávať a zameriavať sa na silné stránky detí; 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód; 

Počas celého školského roka sme si plánovali v súlade s denným poriadkom rôzne aktivity, 

ktorými sme dosahovali stanovené ciele primerane veku detí. 

 

§ 2ods. 1o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
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návrhov opatrení. 

Vlastné zameranie materskej školy na regionálnu výchovu a záhradné pohybové hry nám 

obohacuje celý výchovno-vzdelávací proces počas celého roka. Deti sa oboznamovali 

ľudovými tradíciami, zvykmi podľa jednotlivých ročných období. Budujeme v deťoch 

pozitívny vzťah k ľudovej kultúre, k slovesnému a hudobnému folklóru, k ľudovému tancu, 

k ľudovej architektúre a utvárame národné povedomie. Náš DFS Pramienok úspešne 

reprezentoval ľudové tradície tunajšieho regiónu na festivale „Dupkajú nožičky, veselo 

dupkajú“, i na iných podujatiach. 

Školskú záhradu sme využívali na organizovanie pohybovo-relaxačných cvičení, pohybových 

hier, súťaží, zimnej olympiády, hudobno-pohybových hier i sezónnych aktivít čím sme veľmi 

pozitívne ovplyvňovali a rozvíjali hrubú a jemnú motoriku.  

Dosiahli sme 100% zaškolenie detí predškolského veku v obci. 

Primeraným spôsobom a prostredníctvom detských programov sa deti v staršej triede 

oboznamujú s interaktívnou tabuľou. 

 

 

§ 2ods. 2h Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva  z relatívne ustálených a rytmicky 

sa striedajúcich organizačných foriem. Usporiadanie denných činností je spracované  vo 

forme denného poriadku s dôrazom na vekové osobitosti a individuálne zvláštnosti detí 

v konkrétnej  

triede. Denný poriadok je dostatočne pružný, umožňuje učiteľkám reagovať na potreby 

a záujmy každého dieťaťa a poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný pobyt 

dieťaťa v materskej škole. 

 

§ 2. ods.2c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom 

a rodičom. 

 

Spolupráca školy s rodičmi. 

V tomto školskom roku spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni a dúfame, že sa bude 

naďalej zlepšovať. 

 

Záver 

 

Predkladá a vypracovala: Mgr. Dana Lieblová, ZRŠ pre MŠ 

V Hrochoti 25.8.2018 


