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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 2018/2019
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.
Názov školy

MŠ – elokované pracovisko ZŠ s MŠ A. Sládkoviča

Adresa školy
Telefón
E – mail
Zriaďovateľ

Námestie A. Sládkoviča 399/2, 976 37 Hrochoť
048/41 90 125, 0917 502 380
mshrochot@thr.sk
Obec Hrochoť

Základné identifikačné údaje

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ
ZRŠ pre ZŠ
ZRŠ pre MŠ

Priezvisko, meno
Mgr. Marian Medveď
Mgr. Zuzana Muchová
Mgr. Dana Lieblová

Telefón
048/41 90 112
048/41 90 112
048/41 90 125

Mobil
0905 657 040
0907 0609 290
0917 502 380

e-mail

riaditel@zshrochot.sk
muzuska@gmail.com
mshrochot@thr.sk

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
Predseda

Mgr. Vančová Henrieta

Pedagogický zamestnanci

Selecká Anna

Ostatní členovia

Fábová Martina
Ing. Micháliková Ivana
Bubelínyová Jana
Ing. Pecník Ján
Berkyová Oľga
1

Kontakt
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Kováčiková Darina
Hudáková Eva
Považancová Katarína
Rakyta Miroslav

Metodické združenie

Vedúca
Anna Selecká

Členky
Mgr. Dana Lieblová
Eva Müllerová
Bc. Lucia Slobodníková do 30.4.2019
Mgr. Miriam Danislavová

Poradné orgány školy

§ 2. ods. 1b Údaje o počte detí školy vrátane so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Údaje o počte detí
Počet tried
Počet detí
Z toho ŠVVP

1
17
0

1
21/23
0

Spolu

2
38/40
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 nepedag.
pracovníkov

2

Počet úväzkov
pedag.
pracovníkov
4

TPP
Pracovný pomer
na dobu určitú
Spolu

4
1
5

0
2

1
5

0
2

2

2
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Počet
učiteľov
vychovávateľov
asistentov učiteľa
spolu

nekvalifikovaných
0
0
0
0

kvalifikovaných
4/5
0
0
5

spolu
4 /5
0
0
5

§ 2. ods. 1h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
1.kvalifikačná skúška
2.kvalifikačná skúška
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické

Počet absolventov
1

Počet študujúcich

2
1
1

1
1

vysokoškolské nepedagogické

1

Aktivity MŠ a prezentácia na verejnosti
Október:
-

od 15.10. do 19.10. 2018 - sme sa po tretí raz zapojili do akcie Európsky týždeň
športu. Pani učiteľky na celý týždeň pripravili a realizovali s deťmi rôzne pohybové
aktivity v rôznom prostredí – v telocvični ZŠ a na školskej záhrade. Národné športové
centrum nám poslalo poďakovanie za aktívnu podporu aktivít Európskeho týždňa
športu 2018;

-

17.10. - sa deti stretli na školskej záhrade, na ktorej hrabali lístie a po aktívnej práci sa
hrali hudobno-pohybové a súťaživé hry;
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-

23.10. - do materskej školy zavítalo Divadlo na rázcestí s predstavením „Dobrú chuť
vlk“. Deti sa dozvedeli, že aj vlk môže viesť zdravý životný štýl.

-

celý október si deti s pani učiteľkami pripravovali pre svojich starých rodičov darčeky,
program a prekvapenie a 25.10. ich s radosťou privítali vo svojich triedach, aby sa
mohli pochváliť svojou šikovnosťou. Dopoludnia staršie deti s pomocou tety Zuzky
nastrúhali jablká a upiekli jablkový koláč. Deti potom spolu so starými rodičmi tvorili
z jesenných produktov a zhotovili výstavku, ktorá zdobila priestory materskej školy.
Samozrejme svojim sladkým a výborným koláčom ponúkli svojich starých rodičov.

December:
-

6. 12. - tradične k nám zavítal Mikuláš. Deti s rozžiarenými i so zaslzenými očami
predviedli Mikulášovi tančeky, hry, pesničky, básničky. Samozrejme, že ich Mikuláš
pochválil a potom deti s Mikulášom, rodičmi prešli na námestie, kde spoločnými
i čarovnými silami zapálili svetlá na veľkom vianočnom strome. Na námestí mal svoj
stánok s darčekmi aj Mikuláš a všetky deti odmenil balíčkom a čokoládovou figúrkou.

-

20. 12. - v duchu udržiavania ľudových tradícií, staršie deti svojím vystúpením sa
prezentovali na akcii „Vianoce na Hrochoti“. Predviedli sa ako lesné zvieratká, ktoré
rôznym spôsobom čakali na Vianoce.

-

20. a 21. 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. Na ďalší deň si našli darčeky pod vianočným
stromčekom.

Január:
-

14. až 17. 1. - sa deti opäť stretli pod vlajkou školskej zimnej olympiády. Snehová
nádielka nám dovolila pripraviť pre „športovcov“ mnohé disciplíny. No napriek
rôznorodosti i náročnosti disciplín deti ich s úsmevom na perách všetky zvládli.
Odmena bola farebná medaila a malá sladká odmena.

Február:
-

27.2. - karneval v materskej škole to bol deň, keď sa na jednom mieste stretli víly,
strašidlá, kovboji, draci, kvietky, supermani, požiarnici, policajti a všetci sa usmievali,
tancovali a radovali sa zo svojich prekrásnych kostýmov.
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Marec:
-

1.3. - na koniec fašiangového veselého času, sme sa vybrali fašiangovať po dedine.
Zobrali sme si masky, koše na chrbát, ražne na slaninku a s pesničkami na perách sme
sa vybrali hore dedinou. A oplatilo sa nám to. Zavítali sme do niektorých domov,
zavinšovali sme dobrýho zdravia, zaspievali veselo a odmena bola teplučké
pampúšiky, kus slaninky, sladké koláče a veľa sladkostí pre všetky deti.

-

13. - 14. 3. - sme v rámci Mesiaca knihy navštívili knižnicu v KD i v ZŠ. Tam si deti
vypočuli rozprávku podľa ich vlastného výberu. Taktiež navštívili Izbu Andreja
Sládkoviča a oboznámili sa dobovými fotografiami a významnou osobnosťou pre
tento región.

-

21.3. - v deň oslobodenia obce, deti položili kvety k pamätníku obetiam II. svetovej
vojny a primeraným spôsobom im pani učiteľky opísali pre nich málo predstaviteľné
udalosti.

Apríl:
-

3.4. sa na zápis do ZŠ tešilo 11 detí. Boli plné očakávania i strachu, či zvládnu tento
neľahký krok vo svojom živote. Samozrejme, že sa to všetkým podarilo. Dvaja
predškoláci sa zapísali do ZŠ v Banskej Bystrici.

-

24.4. - Divadlo príbeh so svojím hudobným predstavením zobrali naše deti na cestu
okolo sveta, v ktorej poznávali krajiny, zvieratá i nové pesničky.

-

25.4. - si deti Deň Zeme pripomenuli atraktívnou aktivitou v triede – v dvoch
dedinách pozorovali ako sa ľudia starali resp. nestarali o svoju prírodu. A ako v nej
žili obyvatelia a zvieratká. Potom triedením odpadu na školskej záhrade si
uvedomovali dôležitosť tejto činnosti pre ľudí. Zveľaďovali okolie materskej školy hrabali lístie a skalky, zametali cestu vedúcu ku škole.

-

30.4. deti z druhej triedy znova veľmi pekne a originálne prezentovali materskú školu
na 11. ročníku detského festivalu „Dupkajú nožičky“ v Banskej Bystrici;

Máj:
-

14.5. v slávnostne vyzdobenej materskej škole privítali deti svoje mamičky, aby im
mohli ukázať svoju šikovnosť a s láskou v očiach im zarecitovali mnohé detské
básničky a pridali k tomu i pekný darček;
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-

21.5. Deň mlieka – deti spoznávali cestu mlieka od kravičky do krabičky. Spolu
s učiteľkou si vyrobili aj mliečne pochúťky, ktoré im v materskej škole asi viac chutili
ako doma;

Jún:
-

3. – 7.6. sme pre deti pripravili „Týždeň MDD“, v ktorom sa deti zapájali do speváckej
súťaže na pódiu, súťažili v rôznych športových disciplínach, ochutnali dobroty
z opekačky, a samozrejme na záver bolo aj vyhodnotenie, medaily a sladké odmeny.

-

14.6. predškoláci navštívili kamarátov v základnej škole. So svojimi staršími
kamarátmi sedeli v školských laviciach a videli, ako budú pracovať pri tabuli od
septembra.

-

17.6. na školskom dvore deti privítali svojich oteckov, nechýbali ani starí oteckovia
a niektoré mamičky prišli podporovať všetkých súťažiacich. Súťažili s loptami a ukázali
svoje zručnosti, museli nachovať svoje ratolesti so zaviazanými očami. Odmenou boli
ozajstné medaily, sladký božtek a grilované špekačky.

-

19.6. sme pre deti i rodičov pripravili školský výlet do Bojníc. Najprv nás autobus
zaviezol k novej výhliadkovej veži, z ktorej bol krásny výhľad a potom sme prekročili
hranice ZOO. Tam na deti čakali mnohé zvieratká, ktoré boli pripravené predstaviť sa
deťom z Hrochote.

-

20.6. do našej materskej školy zavítali hudobníci ZUŠ R. Tatára z Banskej Bystrice.
Predviedli nám už svoje majstrovstvo v hre na hudobných nástrojoch. Naše deti sa im
v záver odmenili vrúcnym potleskom.

-

26.6. sa predškoláci lúčili s materskou školou. Rodičia pre nich v triede pripravili
slávnostne prestretý stôl s dobrotami a krásnou i chutnou tortou. Deti si v krátkom
programe pripomenuli piesne, hry, tance i básničky a odmenou boli rozprávková
kniha, osvedčenie o absolvovaní predškolského vzdelávania a spomienkové darčeky.

-

27.6. letná školská olympiáda v areáli ZŠ – zúčastnili sa jej len „predškoláci“,
a porovnali si sily, odvahu a zručnosti s prvákmi. V tejto kategórii sme získali prvé
miesto (za najvyšší získaný počet bodov v jednotlivých kategóriách) Zuzka G.

-

28.6. 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. Momentálne sa vypracúva projekt na celkovú rekonštrukciu budovy.
Obe triedy sú vybavené nedávno zakúpeným nábytkom. Máme dostatok hračiek i učebných
pomôcok, ale podľa potreby ich budeme dopĺňať a obnovovať. V decembri boli do I. triedy
zakúpené nové šatňové skrinky, paplóniky, vankúše a lehátka.
V novom školskom roku bude potrebné obnoviť audiovizuálnu techniku v oboch triedach.

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 na samotné schody a vytvára sa pleseň na stene čo vôbec nezodpovedá
hygienickým normám v materských školách;
v zlom technickom stave je zastaraná elektroinštalácia;
v nevyhovujúcom až havarijnom stave je plot na školskej záhrade;
nevyhovujúce sú radiátory a rozvod tepla po budove;
v nevyhovujúcom stave sú ochranné lišty pieskovísk, ktoré slúžia aj ako lavičky pre
hrajúce sa deti;

Zriaďovateľ aj riaditeľ ZŠ s MŠ o nedostatkoch vedia. Je podaný projekt na rekonštrukciu
budovy. Ak by bol projekt úspešný, väčšia časť spomínaných nedostatkov by sa tým
odstránila.

§ 2.ods. 1m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti.
Finančné a hmotné zabezpečenie
Dotácie z originálnych kompetencií za školský rok 2018/2019:
Rok 2018:

9/2018 – 12/2018
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30 123,36 €
Rok 2019:

1/2019 – 8/2019

60 966,64 €
Dotácia na školský rok 2018/2019 spolu: 91 090,- €
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 9/2018 do 8/2019 spolu 5 693,18 €

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 €

§2. ods. 1n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.

V školskom roku 2018/2019 sme pracovali podľa 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;
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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
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.
Zapojili sme sa do projektu BeeActive – Týždeň aktívneho športu.
Dosiahli sme 100% zaškolenie detí predškolského veku v obci.
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Primeraným spôsobom a prostredníctvom detských programov sa deti v staršej triede
oboznamujú s interaktívnou tabuľou a prácou s interaktívnymi programami.

§ 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.
Teší nás, že sa rodičia i starí rodičia zaujímajú o aktivity a spoločné podujatia, ktoré
organizujeme.
Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom za akúkoľvek pomoc, ktorú darovali našej
materskej škole na úkor svojho voľného času.

Záver
Predkladá a vypracovala: Mgr. Dana Lieblová, ZRŠ pre MŠ
V Hrochoti 2.9.2019
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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach v
MŠ elokované pracovisko ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča,
Námestie A. Sládkoviča 399/2
976 37 Hrochoť
za školský rok 2017/2018
Predkladá:
Mgr. Dana Lieblová ZRŠ pre MŠ
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 4.9.2019
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Obecnému úradu v Hrochoti
schváliť
Správu 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
....................................................................
Mgr. Henrieta Vančová
predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča,
Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť

Stanovisko zriaďovateľa:
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Obec Hrochoť s c h v a ľ u j e
Správu 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 2016/2017
....................................................................
Bc. Marian Mazúch
starosta obce
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