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ÚVOD 

 

Tento Plán práce bol vypracovaný v zmysle: 

 Zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.  z. o materskej škole 

 Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

školy v školskom roku 2020/2021 

 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

školy 

 Prevádzkového poriadku pre materskú školu v Dolných Orešanoch 

 Dohovoru o právach dieťaťa 

 Deklarácie práv dieťaťa 

 

Tento plán slúži ako pracovný materiál pre činnostnú oblasť a bude v prípade potreby 

aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi. Plán práce organizačne 

zabezpečuje chod materskej školy na školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov školy ZŠ s MŠ Dolné Orešany – úsek materská 

škola 

Adresa školy Dolné Orešany 209, 91902 

Zriaďovateľ Obec Dolné Orešany 

Riaditeľka školy PhDr. Mária Tremková 

Zástupkyňa riaditeľa Radoslava Mičeková 

Školníčka Katarína Mičeková 

Telefónne čísla 0948152059 

Poradné organy MŠ Rada školy  

Pedagogická rada  



PROFILÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 Zaoberať sa témami prírody a životného prostredia 

 Prebúdzať a ďalej rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať  

 Rozvíjať environmentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít 

 Na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť 

a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi 

 Rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti na kladné správanie v súvislosti 

s prírodou 

 Využívať alternatívne možnosti práce (napr. terénne práce, pokusy, experimenty) 

 Zhotovovať výrobky z odpadového materiálu, využívať ich ako dekoráciu materskej 

školy 

 Priebežne vysádzať na školskom dvore stromčeky a počas celého roku sa o ne starať 

 Upozorňovať na negatíva vytvárania divokých skládok, znečisťovania vodných 

zdrojov, ničenia stromov a živočíchov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizácia školského roku 2021/2022 

 

Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021. Školský rok 2019/2020 sa končí 30. júna 

2022. 

 Počas letných mesiacov bude prevádzka materskej školy v mesiaci júl podľa záujmu rodičov. 

 

Prevádzka materskej školy: 6:30 hod. – 16:30 hod. 

 

Počet tried: 2 

Počet detí: 50 

Počet integrovaných detí: 0 

Počet detí s odlož. školskou dochádzkou: 4 

Počet novoprijatých detí spolu: 13 

 

Hlavné úlohy na školský rok 2021/2022 

 

Výchovno-vzdelávací proces realizovať podľa: 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  

 Školského vzdelávacieho programu ,,Poznávame svet" 

 Pokračovať v profilácii školy 

 

Plniť pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2021/2022, vydané MŠ SR: 

 Sledovať portál MŠVVaŠ SR www.iedu.sk 

 Vykazovať údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. a č. 390/2011 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 

 Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom 

na analýzu zistení, prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj 

v učení sa dieťaťa. 

 Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania odbornej literatúry, detskej 

literatúry, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 

http://www.iedu.sk/


 Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy 

a vzdelávania; na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnými 

a vzdelávacími potrebami. 

 Využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov 

detí a vykonávať dôslednú analýzu zistení. 

 Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať 

aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským 

hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní 

porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne 

rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

environmentálnej výchovy detí. 

 Formovať kladný vzťah detí k prírode a životnému prostrediu. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú na 

povedomie v oblasti separácie odpadov, správnych postojov k životnému prostrediu. 

 Realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie logického myslenia, chápania 

čísiel, jednoduché matematické operácie, rozvíjať algoritmické myslenie 

prostredníctvom aktivít z bežného života. 

 Realizovať aktivity na podporu zdravia a posilňovať výchovu detí k zdravému 

životnému štýlu. 

 Zamerať sa na rozvíjanie pohybových aktivít detí v hrubej motorike. 

 Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) a svetového dňa mlieka (3.5.) sa 

zamerať na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov. 

 Realizovať aktivity vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity, vymedziť 

priestor na propagáciu zdravého životného štýlu, sledovať informácie na 

www.bezpre.sk 

 Pravidelnou realizáciu pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu 

i zdraviu iných, neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. 

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho 

zmeny, v prípade oprávneného podozrenia bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu 

ochranu. 

 Sledovať vývoj školskej úrazovosti odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských 

úrazov. 

 Priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zdraví vývin, v prípade potreby 

spolupracovať s odborníkmi CPPPaP. 

 Vytvárať prostredie na inovačné metódy s využívaním IKT. 

 Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek 

účasťou na kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných 

vzdelávacích programov realizovaných v rámci národného projektu Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 

 Podporovať Deň materských škôl na Slovensku (4.11.) aktivitami, činnosťami pre 

deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania 

a opodstatnenia materských škôl. 

 

 

http://www.bezpre.sk/


VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES – ÚLOHY A OPATRENIA 

V školskom roku 2021/2022 výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobovať povahe 

predprimárneho vzdelávania, okolnostiam a záujmom detí tak, aby sa jednotlivé 

výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali. Pri plánovaní vychádzame zo špecifík 

jednotlivých vekových skupín detí. Aktivity a úlohy rozdeľujeme, dopĺňame 

a prispôsobujeme podľa vekových osobitostí detí. 

 

Povinnosti zástupkyne materskej školy 

 zástupkyňa materskej školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do 

materskej školy, pričom so zákonným zástupcom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu 

dieťaťa v materskej škole 

 v čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci 

spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa, dĺžku adaptačného pobytu dohodne 

zástupkyňa so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne 

osobitosti dieťaťa 

 v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu 

môže zástupkyňa po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na 

základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do 

materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky 

 je povinná dodržiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. 

o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancov 

 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Plán práce triedneho učiteľa 

Tento plán je vypracovaný v súlade s týmito dokumentmi: 

 Plán práce materskej školy 

 Školský vzdelávací program materskej školy dolné Orešany 

 POP na školský rok 2021/2022 

 Školský poriadok 

 Práva dieťaťa 

 Školský zákon 

 



 Pedagogická dokumentácia materskej školy 

 Dodržiavanie hygienických a bezpečnostných podmienok v triede 

 Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie podmienok pri edukačnom 

procese 

 Rozvoj komunikačných kompetencií detí 

 Rozvoj schopností riešiť problémy 

 Podiel na zvyšovaní kultúrnosti školského prostredia 

 Vyhodnotenie aktivít detí v prvom polroku školského roka 

 Predloženie kompletnej triednej agendy zástupkyne materskej školy 

 Zvýšenie starostlivosti o žiakov vyžadujúcich osobný prístup 

 Kniha ako základ nových vedomostí, jej postavenie v živote detí 

 Tolerantnosť a humánnosť pri pomoci kamarátom s problémami 

 Zvyšovanie dodržiavania bezpečnostných opatrení najmä na spoločných školských 

akciách 

 Zvyšovanie telesnej a duševnej kondície 

 Podieľať sa na vypracovaní plánu práce materskej školy 

 Uzavrieť triednu dokumentáciu 

 

Mimotriedna činnosť pedagogických zamestnancov 

 

triedna učiteľka triedy A: 

 dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR, BOZP, CO, PO 

 platby rodičovského príspevku triedy B  

 zodpovedná za objednávanie, vyfinancovanie a rozdelenie pracovných zošitov pre deti 

  zodpovedná za didaktickú techniku a pomôcky- kazety, CD, DVD v triede A 

  estetika triedy 

  výzdoba interiéru MŠ 

 zodpovedná za sklad pomôcok- vedenie a kontrola 

  kontrola úrazovej dokumentácie detí 

 vedie triednu dokumentáciu. 

 

učiteľka triedy A: 

 dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR, BOZP, CO, PO 

 pravidelná výmena násteniek 

  estetika vstupných priestorov materskej školy v šatni 

  zodpovedná za zdravotný materiál a dopĺňa lekárničku 

 zodpovedá za knižnicu a za sklad pomôcok 

 



učiteľka triedy B: 

 dodržiava ustanovenia ZP, PP, ŠP, POP MŠ SR, BOZP, CO, PO 

 zodpovedná za sklad a prehľadné uloženie didaktických pomôcok 

  zodpovedná za didaktickú techniku a pomôcky- kazety, CD, DVD v triede B 

  hlási poruchy technických zariadení 

 

Okrem týchto činností sa všetky učiteľky budú podieľať na organizácií exkurzií, prehliadok, 

súťaží, slávnostných podujatí a ďalších aktivít našej materskej školy. 

 

schôdzi Rodičovského združenia pri MŠ Dolné Orešany a odsúhlasení zriaďovateľom 

 

HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

  Výchovno-vzdelávací proces realizovať podľa:  

 Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 2016 

 Školského vzdelávacieho programu ,,Poznávam svet“  

 

Riadiť sa pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR:  

1. Priebežne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na 

http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/, ktoré sú priebežne aktualizované.  

2. Priebežne sledovať webové sídlo ŠPÚ, na ktorom sú priebežne aktuálne zverejňované odporúčané 

metodické materiály na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti, dostupné na 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zsgym/materska-skola/ alebo na 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/predprimarnevzdelavanie-metodicke-

listy.html.  

3. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, realizovať 

vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom. Rešpektovať autonómiu a momentálne dispozície 

dieťaťa, jeho učebný štýl, podporovať jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu. 

Napomáhať sebareflexii dieťaťa vzhľadom na jeho úspechy a neúspechy, podporovať dieťa v jeho 

pokroku. Napomáhať dieťaťu reflektovať, reagovať a hodnotiť výsledky činností spoluhráčov. Pri 

rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku. 

4. Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny 

úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu tela počas 

činnosti.  

5. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou 

zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné bezdôvodne vynechávať. 

Odporúča sa využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom ako súčasť zdravotných 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/predprimarnevzdelavanie-metodicke-listy.html
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/predprimarnevzdelavanie-metodicke-listy.html


cvičení a pobytu vonku. Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej 

MŠ využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.  

6. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a 

exkurzie a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami. 

Vytvárať deťom príležitosti na porovnávanie a zdôvodňovanie rozdielu medzi realitou a fikciou.  

7. Digitálne technológie a sledovanie televízie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja 

detí v súlade so ŠVP, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku.  

8. Dramatickú hru chápať ako komplex vzdelávacích činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, 

fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému  

9 sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier. Rozvíjať a obohacovať obrazotvornosť, fantáziu, 

podporovať a uplatňovať intuíciu, rozvíjať tvorivosť detí.  

9. Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho 

dedičstva našich predkov.  

10. Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšovať fungovanie a kvalitu vzťahov v 

skupine, podporovať vytváranie priaznivej sociálnej atmosféry v triedach.  

11. Rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a v 

materinskom jazyku dieťaťa patriaceho k príslušnej národnostnej menšine.  

12. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so ŠVVP 

len vtedy, ak mu príslušné poradenské zariadenie diagnostikovalo ŠVVP. Odporúča sa využívať 

metodický materiál Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v MŠ je na 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodikypublikacie/rozvijaju 

ci_program.pdf.  

13. Ak MŠ ponúka krúžkovú činnosť, zabezpečovať ju najmä internými pedagogickými 

zamestnancami, v priestoroch MŠ, v súlade so ŠkVP a len v popoludňajších hodinách po minimálne 

30 minútovom odpočinku. Odporúča sa krúžkovú činnosť začať realizovať po 15.00 hodine, aby 

krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a činnosti realizované v súlade so ŠkVP. Pri realizovaní 

krúžkovej činnosti rešpektovať psychohygienické požiadavky a pedagogické zásady.  

14. ILČ v MŠ môže vykonávať iba školský logopéd a logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom 

poradenského zariadenia zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa poskytuje podľa 

potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie ILČ sa 

nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je 

závislá od individuálnych potrieb detí.  

15. Odporúča sa na realizáciu dopravnej výchovy prednostne využívať dopravné ihriská finančne 

podporované MŠVVaŠ SR.  

16. Pri výchovných problémoch detí spolupracovať so zákonnými zástupcami, poskytovať im odborné 

konzultácie. 

 17. Podporovať rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť Deň 

materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, deň založenia prvej detskej opatrovne na 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodikypublikacie/rozvijaju%20ci_program.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodikypublikacie/rozvijaju%20ci_program.pdf


území Rakúsko – Uhorska. V roku 2019 oslavujeme 190. výročie jej vzniku prostredníctvom 

celoslovenskej konferencie Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy, ktorá sa bude 

konať dňa 6. novembra 2019 v Banskej Bystrici.  

18. Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy MŠ s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v 

zahraničí aj v rámci aktivít profesijných organizácií, zapájať sa do medzinárodných projektov a 

partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodného programu 

partnerstvo škôl eTwinning. Informácie sú zverejnené na http://www.minedu.sk/etwinning/ a na 

webových sídlach programu: www.etwinning.net, www.etwinning.sk.  

 

Zvyšovať úroveň a účinnosť výchovy a vzdelávania:  

1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií, 

rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa. Poskytnúť 

dieťaťu možnosť sebavyjadrenia a sebarealizácie.  

 Premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít.  

 Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo 

vzťahu k vlastnému pokroku. 

 Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne a 

vzájomne sa rešpektovať.  

 Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny rozvoj dieťaťa.  

2. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné 

dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti 

a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku.  

Využívať poznatky z odbornej literatúry a vývinovej psychológie.  

 Poznať individuálne osobitosti detí v triede.  

 Využívať individuálny prístup, predovšetkým v heterogénnych triedach, k deťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s nadaním.  

3. Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne vývinové 

osobitosti. Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových 

aktivít - realizovať pohybové aktivity smerujúce k prevencii detskej obezity.  

 Realizácia pohybových a relaxačných cvičení v rámci edukácie.  

 Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu 

primeranosti a postupnosti, využívať vhodnú motiváciu a stimuláciu.  

 Rešpektovať individuálne schopnosti a potreby detí.  

 Pravidelným pobytom vonku podporovať rozvoj pohybových schopností a zručností detí, 

otužovať detský organizmus. Bezdôvodne nevynechávať pobyt vonku a neskracovať jeho 

dĺžku. Efektívne využívať možnosti školských areálov, ako aj iných priestorov v blízkosti 

MŠ na pohybové aktivity.  

 Realizovať spoločné cvičenie detí a ich rodinných príslušníkov, organizácia športovej 

olympiády. Zúčastňovať sa medzinárodných športových aktivít (Európsky týždeň športu, 

...)  

4. Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.  

 Vytvárať povedomie o zdravom a nezdravom životnom štýle.  

 Prehlbovať poznatky z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,  

http://www.etwinning.sk/


 Propagovať zdravý životný štýl formou pútačov pre rodičov (napr. zaujímavé články z 

oblasti podpory zdravia.  

 Podporovať osvojovanie základných hygienických návykov a návykov dentálnej hygieny.  

 V spolupráci s kuchyňou pripraviť ochutnávku zdravých nátierok.  

 V spolupráci s PLANTEX zabezpečiť do materskej školy zdravé ovocie- zapojenie do 

projektu Školské ovocie  

 Príprava tematických dní ( deň jablka, deň výživy, deň zdravia,deň mlieka v školách...).  

 Venovať sa problematike drogových závislostí (alkoholizmus, fajčenie). 

 Formovať pozitívny vzťah k pohybu.  

 Rozvíjať športovo nadané deti a venovať pozornosť deťom s oslabeným zdravím.  

5. Využívať hru ako prostriedok rozvoja dieťaťa v poznávaní sveta a jeho socializácie.  

 Hra - základná forma edukácie detí.  

 Využívať rôzne formy hry (námetové, rolové, konštruktívne, pohybové, stolové, s 

využitím IKT, s dramatizáciou...),  

 Zabezpečiť optimálne hrové podmienky (priestorové, materiálne) pre hru dieťaťa.  

6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú, matematickú gramotnosť detí a gramotnosť v oblasti 

IKT.   

 Uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, voliť formy a metódy 

primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych 

životných situáciách.  

 Zachovať hrový charakter rozvíjania elementárnych základov gramotnosti.  

 Využívať formu hry, rešpektovať rovnocenné postavenie všetkých organizačných foriem 

denného poriadku.  

 Eliminovať dlhotrvajúce riadené aktivity, rešpektovať osobitosti učenia sa detí 

predškolského veku, nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v ZŠ.  

 Využívať dostupnú literatúru, edukačné a digitálne pomôcky, vzdelávacie programy 

dostupné v MŠ.  

7. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich 

pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole.  

 Individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  

 Zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy (spolupráca s rodičmi).  

 Rozvíjať grafomotorické zručnosti detí (dbať na správnu polohu tela, držanie grafického 

materiálu, sklon papiera, tlak na podložku). 

 Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné 

schopnosti detí. Využívať formu experimentovania, bádania, pokusov a zážitkového 

učenia.  

 Rozvíjať úroveň rannej čitateľskej a počítačovej gramotnosti.  

 Viesť deti k samostatnosti pri riešení problému, rozvíjať sebavedomie a sebadôveru detí.  

 Pri individuálnom prístupe k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole využívať metodický materiál 

„Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách“. Spolupracovať s rodičmi, odborníkmi, základnou 

školou. 

8. V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ, vzdelávať deti v oblasti 

ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, potláčať všetky formy diskriminácie (zaujaté 

neuznávanie rovnosti osôb), xenofóbie (odpor k rasizmu), antisemitizmu (protižidovské hnutie 



založené na rasovej nenávisti), intolerancie, rasizmu (nerovnosť rás pripisujúca niektorým 

rasám nadradenosť), vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.  

 Viesť deti k tolerancii, znášanlivosti (prosociálne aktivity).  

 Oboznamovať deti s inými kultúrami.  

 Napomôcť deťom porozumieť iným kultúram.  

 Prijateľnou formou oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v 

zmysle Dohovoru o právach dieťaťa prostredníctvom výstižných pravidiel správania sa v 

materských školách vyjadrených v piktogramoch, vysvetliť deťom, čo znamená 

diskriminácia, rasizmus. 

9. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 

2012-2016 sa zamerať na globálne vzdelávanie.  

 Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP.  

 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni.  

 Zvyšovať povedomie detí a o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. 

10. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú 

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na 

vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

 Zabezpečiť deťom pravidelný pobyt v prírode, aby ju mohli vnímať všetkými zmyslami, 

aby si k okoliu vytvorili blízky citový vzťah a následne sa ju s pomocou dospelých naučili 

zveľaďovať, ctiť a chrániť.  

 Poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť.  

 Zamerať sa na spoznávanie rastlín a živočíchov, zákonitostí prírody, životného prostredia 

a jeho vplyvu na človeka, využívať poznatky z priameho pozorovania okolitej prírody 

počas celého roka. Neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale umožňovať im čo najviac 

vnímať prírodu a jej krásy s využitím nových edukačných metód (aktivizujúce metódy, 

lesná pedagogika, zážitkové učenie, bádateľské činnosti, pokusy...) a prostredníctvom 

všetkých zmyslov.  

 Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania prípravou projektov a akcií s 

environmentálnym zameraním (Deň Zeme, Deň vody, Deň stromov a pod.). 

  

Zabezpečiť profesionálny rast pedagogických zamestnancov  

1. V zmysle platnej legislatívy obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie učiteliek účasťou na kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom 

akreditovaných vzdelávacích programov organizovaných MPC.  

2. Podporovať účasť učiteliek na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie 

zamerať na problematiku pedagogickej diagnostiky, prosociálne správanie detí, plánovanie 

výchovno-vzdelávacej činnosti, predčitateľskú gramotnosť, rozvoj zručností pedagogických 

zamestnancov v oblasti tvorby a realizácie projektov s cieľom získať finančné prostriedky v 

prospech školy. 



 3. Zvyšovať odbornú kvalifikovanosť učiteliek samoštúdiom odbornej metodickej literatúry, 

príručiek a odporúčaných webových stránok. Nadobúdaním nových poznatkov skvalitniť 

výchovno-vzdelávací proces.  

4. Aktívne a samostatne rozvíjať svoju vlastnú tvorivosť, zapájať sa, navrhovať a riešiť rôzne 

situácie v materskej škole.  

5. Zdokonaľovať si osobné vlastnosti, komunikačné schopnosti a špecifické zručnosti.  

6. V predprimárnom vzdelávaní využívať nové metódy a formy práce spojené so zážitkovým 

učením- pokusy, bádanie, experimenty. 

 7. Využívať evaluáciu a sebaevaluáciu vo výchovno-vzdelávacom procese a pedagogickom 

diagnostikovaní detí.  

8. Rozvíjať právne vedomie v oblasti reformy verejnej správy a inovácie legislatívy v oblasti 

školstva štúdiom odborných časopisov, odbornej literatúry a webových stránok.  

9. Vo výchovno-vzdelávacomprocese využívať aktuálnu odbornú pedagogickú a detskú literatúru, 

moderné učebné pomôcky a didaktickú techniku. 

 Zefektívňovať riadiacu prácu v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania  

1. Zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie riaditeľky účasťou na 

kontinuálnom vzdelávaní prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.  

2. Absolvovať funkčné vzdelávanie riadiacich pracovníkov. 

 3. Kontrolný systém, hospitačnú činnosť zamerať sa na uplatňovanie progresívnych foriem a 

metód práce, uplatňovanie získaných vedomostí na kontinuálnom vzdelávaní, komunikačnú 

gramotnosť, plánovanie, kvalitatívny aspekt výučby.  

4. Pedagogické riadenie MŠ v oblasti funkčnej kontroly zamerať na skvalitnenie úrovne 

plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosti vnútornej a vonkajšej evalvácie.  

5. Sledovať rezortný portál MŠ SR, ŠPÚ, MPC a aktuality na doporučených webových stránkach.  

6. Klásť dôraz na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy medzi zamestnancami školy i v kontakte s 

rodičmi.  

7. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny, ZŠ, CŠPP, CPPPaPa miestnej komunity. 

 8. Podporovať rozvoj výchovno-vzdelávacích projektov, zapájať sa do projektov.  

9. Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy prostredníctvom porád a odporúčaní. 

10. Spolupracovať so základnou školou, radou školy a rodičovským združením na zabezpečenie 

kvalitného predprimárneho vzdelávania.  

11. Vytvárať priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

IKT, zapracovať úlohy s využitím IKT do plánov práce materskej školy a školského 

vzdelávacieho programu.  

12. Aktualizovať a dopĺňať školskú odbornú pedagogickú a detskú knižnicu.  



13. Propagovať činnosť materskej školy na webovej stránke, pri spoločných akciách v obci, pri 

spolupráci s rodičmi.  

14. Systematicky sledovať kvalitu výchovy a vzdelávania všetkých detí, špeciálne sa zamerať na 

deti so ŠVVP a deti s OŠD.  

15. Spolupracovať s riaditeľkou ZŠ pri riešení problémov v MŠ.  

16. Objektívne hodnotiť výsledky práce všetkých zamestnancov na základe priebežnej 

vnútroškolskej kontroly a hospitácií. Zistené skutočnosti využiť pri hodnotení pedagogických 

zamestnancov a navrhovaní odmien, či osobných príplatkov.  

 Vylepšovať materiálno-technické podmienky  

1. Dopĺňať učebné pomôcky, výtvarný, technický a hygienický materiál podľa potreby.  

2. Zabezpečiť dostatok didaktických potrieb na realizáciu aktivít zameraných na 

experimentovanie, bádanie a pokusy.  

3. Spolupracovať s riaditeľom ZŠ pri riešení technických problémov v MŠ (napr. výmena 

vchodových dverí a okien ...)  

4. Zapájať sa do programov Európskej únie, projektov Ministerstva školstva, formou projektov 

získavať finančné prostriedky pre materskú školu.  

5. Vytvárať optimálne podmienky pre zdravý pohyb, športovanie a hry detí, zrealizovať úpravu 

interiéru a exteriéru podľa aktuálneho počtu, skladby a záujmov detí. 

 6. Získavať finančné prostriedky od sponzorov na nákup hračiek, učebných pomôcok, didaktickej 

a výpočtovej techniky za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti, zlepšenia 

existencie, fungovania a napredovania materskej školy.  

7. Navrhovať spôsoby a formy utvárania priaznivých podmienok na prácu školy, preventívne 

údržby a revízie zariadení. 

 

 Zefektívniť spoluprácu s rodinou a verejnosťou 

 s rodinou a verejnosťou, rodičovským združením  

 osobné kontakty s rodinou 

  nástenky, informačné tabule  

 web MŠ 

  konzultačné hodiny 

  spoločne organizované akcie 

  pomoc rodičov na brigádach 

  iniciatíva rodičov pri organizovaní akcií  



  spolupráca s učiteľkou 1. ročníka ZŠ  

 návšteva 1. triedy ZŠ, oboznamovanie sa s prostredím 

S obcou a verejnosťou 

 rešpektovať obec ako zriaďovateľa a zamestnávateľa v súlade s právnymi normami,  

 zabezpečiť prevádzku materskej školy po dohode so zriaďovateľom na základe potrieb a 

požiadaviek zákonných zástupcov,  

 zabezpečiť stopercentné zaškolenie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky,  

 spolupracovať pri revitalizácii školského dvora, modernizácii interiéru a exteriéru, skvalitňovaní 

vybavenia MŠ,  

 posilňovať kultúrne a spoločenské tradície obce, 

S poradenskými zariadeniami 

 centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie- pri výchove problémových detí, 

detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pri posudzovaní školskej zrelosti  

  centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

 logopéd  

Iné 

  PLANTEX- „Zdravé ovocie do MŠ“  

 

 

PLÁN HOSPITAČNEJ ČINNOSTI 

Priamou hospitačnou činnosťou:  

 zisťuje sa odborná úroveň učiteľky, jej metodická pripravenosť, spôsob odovzdávania 

poznatkov, úroveň tvorivosti, vzťah k práci,  

 zisťuje sa kognitívny rozvoj, sociálno-emocionálny rozvoj a perceptuálno-motorický rozvoj detí, 

jeho úroveň a zmeny v úrovni,  

 kontrolujú sa všetky činnosti v priebehu dňa so zameraním na rešpektovanie vekových osobitostí 

a vyspelosti detí  

 kontroluje sa dodržiavanie didaktických zásad s osobitným zameraním na integrované deti (ak 

plnia predprimárne vzdelávanie v MŠ),  

 kontroluje sa plnenie mesačných plánov a metodických pokynov, ŠkVP, vrátane dodržiavania 

časového plánu plnenia úloh,  



 sleduje sa využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

  kontroluje sa dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci, 

  kontroluje sa plnenie Plánu práce školy, Pracovného poriadku a Školského poriadku školy 

záväzného pre všetkých zamestnancov školy a dodržiavanie pracovných náplní zamestnancov,  

 hodnotí sa rovnomernosť rozloženia celoročných kompetencií zamestnancov,  

 kontroluje sa dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas celého dňa, vrátane pobytu vonku,  

sleduje sa motivácia a aktivácia detí,  

 sleduje sa miera využívania progresívnych výchovno-vzdelávacích metód, 

  sleduje sa plnenie prijatých opatrení a doporučení z minulých hodnotení, ako aj plnenie záverov 

ŠŠI a iných nadriadených kontrolných orgánov,  

 sleduje sa dodržiavanie ľudských práv, 

  usmerňuje sa a sleduje sa práca triednych učiteliek, 

  sleduje sa aktivita a tvorivosť učiteliek,  

 sleduje a koordinuje sa metodická činnosť Hospitačná činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu 

bude orientovaná na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí, učenie učiteľa a učenie sa detí:  

1. Cieľ vo vzťahu k učiteľke:  

Uplatnenie výchovno-vzdelávacích zásad pri realizácií hier aktivít, individuálneho prístupu, 

vytvorenie priaznivej sociálno-emociálnej atmosféry sohľadom na adaptačné obdobie. 

 Cieľ vo vzťahu k deťom:  

Úroveň dosiahnutej adaptácie, uvedomovanie si vlastnej identity, svojho miesta v kolektíve, 

správanie sa k sebe navzájom a k dospelému, aktivita dieťaťa, jeho sebarealizácia a 

sebaprezentácia.  

2.Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Plánovanie vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na zdravú 

výživu v súlade so ŠkVP, zapájať deti do aktivít, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý 

životný štýl, realizovať zapojenie detí do pohybových aktivít, nepreceňovanie a podceňovanie 

schopností detí z hľadiska dosahovania výchovnovzdelávacích cieľov, ich primeranosť veku a 

rozvojovým možnostiam.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Záujem detí o vzdelávaciu aktivitu, aktivita detí v získavaní a 

osvojovaní pohybových zručností a návykov, dosiahnutie cieľov vzdelávacej aktivity primerane 

rozvojovej úrovni, úroveň kritického myslenia vo vzťahu k zdravému životnému štýlu. 

 3. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Uplatnenie tvorivosti pri práci s učebnými materiálmi, pomôckami 

a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti detí, formulácia zadaných 

divergentných úloh, podnecovanie sebahodnotiacich spôsobilostí.  



Cieľ vo vzťahu k deťom: Úroveň finančnej gramotnosti detí, zisťovanie využívania Správnej 

manipulácie s učebnými pomôckami, efektívnosť práce s autokorektívnymi pomôckami, 

hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku.  

4. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Využitie poznatkov a zručností získaných štúdiom odbornej 

literatúry– Zdravotné cvičenia v MŠ. Uplatňovanie zásad primeranosti a postupnosti v 

zdravotných cvičeniach, tvorivý a motivačný prístup učiteľky, priestorové zabezpečenie, 

dôslednosť pri precvičovaní zdravotných cvikov.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Úroveň osvojenia primeraných pohybových návykov, pohybovej 

vyspelosti, obratnosti, úroveň ovládania základných lokomočných pohybov, prejavenie radosti z 

cvičenia a pohybovej hry.  

5. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Uplatnenie hrového potenciálu učiteľky, umožnenie komunikácie 

pri spoločných činnostiach v hrových skupinách, rozvoj tvorivosti, usporiadanie triedy (kútikov), 

riešenie konfliktov s inými deťmi, úroveň roly učiteľa ako facilitátora. Podnecovanie detí k 

tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom hier.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Uplatnenie hrového potenciálu detí, záujem o hru (hry vo dvojiciach, v 

skupinách), dokončenie hry v požadovanej kvalite, využitie hrového priestoru ahračiek, správanie 

sa detí ksebe navzájom a k dospelým osobám.  

6. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Zaraďovanie kooperatívnych a zážitkových foriem učenia sa 

založených na skúsenostiach a prepájaní s praktickým životom ako súčasť rozvoja osobnosti detí, 

implementácia bádateľských aktivít a experimentov v edukačnom procese, uplatnenie efektívnych 

motivačných stimulov.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Reagovanie na nové podnety a stimuly k aktivite, samostatnosť pri 

riešení úloh, ako získané vedomosti, zručnosti a schopnosti využili v praktických činnostiach a 

rôznych situáciách, úroveň verbálnej komunikácie, využitie poznatkov z rôznych zdrojov 

(encyklopédie, média, edukačné programy).  

7. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Podnecovanie detí k aktívnosti a sebarealizácii v grafomotorických 

činnostiach, implementácia inovačných pedagogických metód s využitím IKT.V grafomotorických 

činnostiach dodržiavať postupnosť a primeranosť. 

 Cieľ vo vzťahu k deťom: Úroveň grafomotorických zručnosti detí s dôrazom na správny úchop 

písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas 

činnosti. Ochota reagovať a spolupracovať na základe vlastnej motivácie. Úroveň práce s IKT.  

8. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, pri overovaní porozumenia 

vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, zámerné rozvíjanie aktívnej slovnej 

zásoby detí, počúvania s porozumením a overovanie porozumenia vypočutého textu.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: uplatnenie aktívnej slovnej zásoby detí, artikulačná úroveň, schopnosť 

vyjadrenia pocitov prostredníctvom tvorivej dramatickej improvizácie. Úroveň schopnosti 

porozumieť textu a v správnej rečovej a gramatickej forme vzhľadom k vekovým osobitostiam 

produkovať vlastné názory a myšlienky.  

9. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: Zaraďovanie kooperatívnych foriem učenia sa do 

výchovnovzdelávacieho procesu, využitie inovatívnych metód primeraných rozvojovej úrovni detí 



a rešpektovaniu osobného tempa každého dieťaťa, zadávanie deťom úlohy vyžadujúce tvorivé a 

divergentné riešenie, využívanie dostupných učebných pomôcok a didaktickej techniky vo 

výchovno-vzdelávacom procese.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Schopnosť kooperácie v spoločnej činnosti, uplatnenie tvorivosti v 

aktivitách, schopnosť riešiť konvergentné a divergentné úlohy, úroveň práce s učebnými a 

digitálnymi pomôckami.  

10. Cieľ vo vzťahu k učiteľke: V pedagogickom procese uplatňovať multikultúrnu výchovu, 

výchovu v duchu humanizmu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Oboznamovanie detí veku 

primeranou formou s ich právami a povinnosťami s využitím aktivizujúcich metód a piktogramov. 

Podporovať povedomie detí o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím.  

Cieľ vo vzťahu k deťom: Uvedomovanie si vlastnej identity, sebaúcty a sebaochrany pred 

šikanovaním, a inými negatívnymi vplyvmi smerom k sebe i ostatným, stimulácia osobnostných, 

sociálnych spôsobilostí vlastnou iniciatívou, prejavovanie empatického správania sa. 

 

PLÁN PRÁCE MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Plán pedagogických rád na školský rok 2021/2022 

 

 

August 

1. kontrola prijatých úloh- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

2. pokyny k otvoreniu nového školského roka 

3. školský vzdelávací program a jeho reedícia 

4. pracovný poriadok 

5. prerokovanie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2021/2022 

6. školský poriadok- prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

7. návrh počtu tried na školský rok 2021/2022 

8. založenie triednej dokumentácie, systém plánovania 

9. výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021 

10. profesijný rast pedagógov 

11. diskusia- návrhy, námety 

12. uznesenie z rokovania, prijaté úlohy 

 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 

 

 

 

 



Október 

1. kontrola prijatých úloh- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

2. kontrola triednej dokumentácie 

3. pedagogická diskusia- adaptácia nových detí, riešenie vzniknutých problémov, 

diagnostikovanie detí 

4. priebežné hodnotenie plnenia plánu práce 

5. odporúčania k inováciám základných pedagogických dokumentov 

6. hodnotiť zapojenie pedagogických pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania podľa § 

35 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. výchovno-vzdelávacia činnosť- hodnotenie ŠVP 

8. organizácia vianočných sviatkov, plány a akcie 

9. diskusia 

10. uznesenie z rokovania, prijaté úlohy 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre Mš 

 

Január: 

1. kontrola prijatých úloh- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

2. polročné hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu 

3. plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania 

4. závery z pedagogických pozorovaní z vnútro školskej kontroly a hospitácií 

5. priebežné hodnotenie činností plánu akcií 

6. diagnostika detí, kontrola triednej dokumentácie 

7. rôzne- zabezpečenie akcií, návrhy pedagogických zamestnancov 

8. uznesenie z rokovania, prijaté úlohy 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 

Marec: 

1. kontrola prijatých úloh- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

2. diskusia na tému: ,,Osobnostný rozvoj detí z hľadiska prípravy na vstup do ZŠ, 

v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej- triedna 

učiteľka, trieda B 

3. závery z pedagogických pozorovaní vykonaných vedením školy 

4. kontrola plnenia činností plánu akcií 

5. diskusia 

6. uznesenie z rokovania, prijaté úlohy 

zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre 



Jún: 

1. kontrola prijatých úloh- zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

2. analýza výchovno-vzdelávacej činnosti- závery na ďalší školský rok 

3. zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácií 

4. plán čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov, zvýšená bezpečnosť o zdravie 

detí počas letných mesiacov, ochrana majetku 

5. príprava letných aktivít, prázdninová činnosť 

6. rôzne- návrhy pedagogických zamestnancov 

7. uznesenie  rokovania, prijaté úlohy 

 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 

 

Plán pracovných porád na školský rok 2021/2022 

 

August: 

1. kontrola prijatých úloh 

2. periodické a vstupné školenie v oblasti BOZP, PO a CO 

3. spolupráca materskej školy s obcou 

4. pracovný poriadok, školský poriadok, interné smernice MŠ 

5. rôzne- pokyny k otvoreniu nového školského roka, príprava tried, výzdoba, plán akcií, 

profilácia MŠ, finančné prostriedky, spolupráca zo školskou jedálňou 

6. diskusia- návrhy zamestnancov 

7. záver, prijaté úlohy 

 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

Február: 

1. kontrola prijatých úloh, záverov 

2. polročné hodnotenie plnenia plánu práce aktivít školy, školské stravovanie, 

chorobnosť detí 

3. plán akcií na 2. Polrok 2021/2022 

4. rôzne- zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, informácie 

z kontinuálneho vzdelávania 

5. záver, prijaté úlohy 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 



Jún: 

1. kontrola prijatých úloh, záverov 

2. analýza práce materskej školy- SWOT analýza 

3. hodnotenie plnenia plánu práce školy v školskom roku 2021/2022 

4. hodnotenie práce všetkých zamestnancov- riaditeľka školy 

5. pokyny riaditeľky na zabezpečenie letnej činnosti, plán dovoleniek 

6. rôzne- návrhy zamestnancov 

7. prijaté úlohy 

 

Zodpovedná: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 

Plán schôdzí združenia rodičov 2021/ 2022 

 

September: 

1. otvorenie nového školského roka 2021/2022 

2. voľba výboru ZR 

3. oboznámenie s plánom akcií školy na školský rok 2021/2022, hlavné zameranie, 

školským poriadkom- denným poriadkom 

4. financie a poplatky- príspevok hmotného zabezpečenia (VZN obce Dolné Orešany), 

odsúhlasenie príspevku ZR, triedny fond 

5. stravovanie detí, pitný režim, zvýšenie stravného vedúca školskej jedálne 

6. rôzne- časopisy, pracovné listy, označenie vecí detí 

7. diskusia 

8. záver 

Ďalšia schôdza ZRPŠ podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán akcií, podujatí a prezentácie na verejnosti v školskom roku 2021/2022 

Termín Akcia 

September Plenárna schôdza RZ 

Cvičný poplach PO 

Hasiči v MŠ 

Tekvičková slávnosť- tvorivé dielne 

Pohyb= Zdravie (Týždeň mobility) 

Október Šarkaniáda 

Deň ovocia a zeleniny 

Deň úcty k starším 

Deň jablka 

November Deň materských škôl 

Land Art 

Erazmus- Zober ma von 

Fotíme sa- vianočné fotenie 

Starostlivosť o vtáky 

Divadelné predstavenie 

December Prichádza k nám Mikuláš 

Vianočné dekorácie- tvorivé dielne 

List Ježiškovi 

Vo vianočnej pekárni- pečenie 

medovníkov 

Vianočná besiedka v KD 

Január Kamarát snehuliak 

Zimné pohybové aktivity 

Kráľovstvo snehu a ľadu 

Február Fašiangový karneval 



Vesmír očami detí- triedny projekt 

Hvezdáreň 

Šikulko- vyhodnotenie 1. polroka 

Farebný týždeň v MŠ 

Marec Z rozprávky do rozprávky- návšteva 

knižnice 

Netradičné čítanie- čítanie školákov 

v MŠ 

Moja kniha- zhotovenie knihy 

Deň vody- triedny projekt 

Ponožková výzva- triedny projekt 

Apríl Apríl mesiac lesov- turistická vychádzka 

Veľkonočné vajíčko- tvorivé dielne 

Návšteva predškolákov v ZŠ 

Deň Zeme 

Máj Besiedka pre mamičky v KD 

Deň vyučovania vonku- triedny projekt 

Pohybom ku zdraviu 

Zápis nových detí do MŠ 

Koncoročné fotografovanie detí 

Jún Deň detí 

Školský výlet 

S batôžkom do prírody- turistická 

vychádzka do hôr 

Týždeň športu 

Rozlúčka s predškolákmi 

Plán akcií bude doplňaný aj počas školského roka. 

 



Funkcie členov pedagogického zboru 

 

Pedagogickí zamestnanci plnia povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy, podľa platnej 

legislatívy, dodržiavajú plán práce, školský poriadok, pracovný a organizačný poriadok ZŠ 

s MŠ. 

Plnia zároveň povinnosti, ktorými ich poverí zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. 

Spolupodieľajú sa na nerušenom chode prevádzky materskej školy, dodržiavajú poriadok na 

zverenom pracovisku, dbajú o bezpečnú prevádzku na celom úseku MŠ. 

Koordinátor styku so ZŠ Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

Organizátor športových akcií Cmerová, Godulová 

Organizátor kult. spol. podujatí Mičeková, Dobšovičová 

Koordinátor styku so RZ a OÚ Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

Evidencia odberu kníh a časopisov Godulová 

Koordinátor styku s verejnosťou Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 

 

Orgány školskej samosprávy 

Zmeny v zmysle úpravy Vyhláška MŠ SR č. 230 z 3. júna 2010- 11 členov (§2) 

Rada školy Titul, priezvisko, meno 

predseda Ing. Lucia Jakubčíková 

pedagogickí zamestnanci 

 

Mgr. Ivana Ondrušová 

Andrea Dobšovičová 

nepedagogickí zamestnanci Beata Voleková 

zástupcovia rodičov 

 

 

Mgr. Zuzana Vavrová 

Tomáš Čmarada 

Jana Belicová 



zástupca zriaďovateľa 

 

 

 

Ing. Bohumil Vandák 

Ing. Peter Gergel 

Ing. Miroslav Griflík 

Rudolf Holekši 

 

Výbor RZ: 

Predseda: 

Podpredseda: 

p. Štolcová 

p. Křivánková 

Pokladník: p. Jarábková 

Členovia RK:  

p. Strašková 

p. Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHY 

1. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk. rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


