
 

               Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti materskej školy  

                                         za šk.rok 2014/2015 
 

 

1.b)  Počet detí v šk. roku:           76 

        z toho    3 – 4 ročné              23 

                      4 – 5 ročné              25 

                      5 – 6 ročné              28  

        

 

1.g)  Počet pedagogických zamestnancov:  7 – všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

1.h)  Ďalšie vzdelávanie : 

      1. Mgr. Dubovcová Marta  

                Aktualizačné: Vykonanie I. atestácie 

      2. Mgr. Marta Dubovcová, Kružliaková Katarína, Stašákaová Miloslava, Trnková          

          Mariana, Remenárová Katarína, Cigániková Katarína 

          ,,Kultúra školy, Hodnotová diagnostika školy 

 

1.i)  Aktivity a prezentácia na verejnosti:  

 

       Časopis  materskej školy ,,Škôlkáčik.“ 

       Príspevky na internetovú stránku v rámci školy a diecézy. 

       Nástenky v kostole Martin mesto a Sever. 

       Výtvarná súťaž: ,,Maľovaný Turiec 

       Metodický deň 

 

       Aktivity: 

 

        Akadémia k 10. Výročiu založenia MŠ 

        Hody sv. Martina 

        Mikuláš 

        Vianočná tržnica 

        Zimné radovánky – Valča, lyžiarsky výcvik 

        Karneval 

        Krížová cesta 

        Divadelné predstavenia 

        Návšteva knižnice 

        Plavecký výcvik 

        MDD- týždeň detských radostí 

        Veľkí malým – deviataci škôlkárom 

        Výlet Turčianske Kľačany 

        Grilovačka na dvore 

                 

         

   

  Duchovná oblasť:    
        Dve sv. omše   za účasti detí z MŠ, rodičov a verejnosti.  

        Deti samostatne spievali a učiteľky robili hudobný doprovod na sv. omšiach.  



        Účasť na sv. omšiach so ZŠ vždy v prvý piatok a vo sviatok s deťmi 5-6 ročnými,      

        zapájanie sa do liturgie spevom  detí z materskej školy. 

        Účasť s deťmi na sv. omšiach v školskej kaplnke vždy v stredu  o 7.15 hod. 

        Výlet Kláštor pod Znievom - kalvária  

        Krížová cesta – dramatické stvárnenie 

        Modlitby v kaplnke 

        Tržnica pre charitu 

 

        Besiedky:  vianočná besiedka pre rodičov 

                          Deň matiek – pre mamičky  

                          Deň rodiny spoločne so ZŠ v JMC                         

     

        Športové súťaže: Atletický trojboj – v rámci materskej školy  a v rámci okresu  

                                       v Turanoch 

                                  

1.j) Projekty:  Tehlička pre misie 

       Vlastné projekty: Svätý Martin  

       Dotkni sa zeme, Vianočná tržnica 

        

1.l) Priestrovové a metariálno technické podmienky: 

       -  MŠ má 3 triedy s celodennou prevádzkou a 1 triedu s poldennou, priestorové   

          podmienky sú nevyhovujúce požiadavkám umiestnenia väčšieho počtu  detí do MŠ 

        - MŠ má počítače v každej triede ( 3 + 2 notebooky) 

        - 2 interaktívne tabule 

        - farebná tlačiareň, čierno biela tlačiareň, multifunkčná tlačiareň 

        - dostatok hračiek a učebných pomôcok 

        - neustále dopĺňanie a inovovanie didaktických pomôcok 

        - dostatok pomôcok na pohyb detí vonku 

        - vlastné školské ihrisko s pieskoviskom 

        - možnosť pohybu na multifunkčnom ihrisku a v telocvični 

 

1.n)  Cieľ materskej školy, ktorý je určený  v koncepcii rozvoja: 

        ,,Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu kresťanských hodnôt.“ 

         Naše hodnoty: 

         Láska k Bohu 

         Otvorená komunikácia 

         Dôvera  

         Priority materskej školy: 

         Vytvorenie prostredia v duchu kresťanskej filozofie a morálky 

         Rozvíjať osobnosť detí v duchu kresťanských hodnôt 

         Zabezpečenie kvalitnej edukačnej činnosti 

         Zapájanie rodičov do školských a duchovných aktivít  

 

        Vyhodnotenie plnenia: 

- aktívne sa deti zúčastňovali sv. omší ( prosby, spev ) 

- pravidelne sme navštevovali školskú kaplnku 

- uskutočňovali sme katolícke náboženstvo 1x týždenne 

- staršie deti sa naučili predkladať prosby a spoločne sa modliť za potreby blízkych 

- modlitba ruženca 

- modlitba Krížovej cesty spoločne s rodičmi 



- deti sa naučili modliť individuálnu i spoločnú modlitbu 

 

1.o) Dobré výsledky: 

       Veľmi dobré výsledky –  v kognitívnej  oblasti 

- vo výtvarnom prejave 

- úspešnosť vo  výtvarnej súťaži 

        Nedostatky:  
Neskoré zachytenie porúch správania u detí. 

        Opatrenia:   Zlepšiť komunikáciu s rodičmi 

                            Sledovať adaptáciu novoprijatých detí, prípadné prejavy konzultovať    

                            s rodičmi so špeciálnym pedagógom, prípadne psychológom. 

                            Pomáhať rodičom poradenskou a metodickou činnosťou.  

                              

   

2.c) Spolupráca s rodičmi: je na  dobrej úrovni.  

Problémy sa vyskytli z dôvodu preberania detí  s podozrením na ochorenie.  

Rodičia vodia choré deti do MŠ a nerešpektujú oprávnenie učiteľky  neprevziať ho.  

 

       Služby: rodičom 

                    Poradenská a metodická pomoc 

                    Zabezpečenie špeciálneho pedagóga, psychológa a logopéda v materskej    

                    škole. 

                    MŠ býva otvorená i počas jarných prázdnin a tri týždne počas letných       

                    prázdnin. 

                    MŠ poskytuje celodennú i poldennú formu výchovno- vzdelávacej činnosti.  a     

                    podľa potreby rodičov. 

                    MŠ umožňuje rodičom priamu účasť na adaptácii dieťaťa v materskej škole    

                    s možnosťou zúčastniť sa edukačnej činnosti. 

 

       Služby: deťom 

                     Individuálny prístup k deťom  s odloženou školskou dochádzkou pod     

                     vedením špeciálneho pedagóga.  

                     Vyučovanie anglického jazyka pre 5-6 ročné deti a krúžok počítačov. 

                     Pohybové aktivity v telocvični a na multifunkčnom ihrisku. 

                     Odborná  špeciálna pedagogická starostlivosť špeciálnym pedagógom. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

V Martine 30.6.2014                                                         Mgr. Marta Dubovcová 

 


