
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 
za šk.rok 2012/2013 

 
 
1.b)  Počet detí v šk. roku:                80     
        z toho   menej ako 3          1  

   3 – 4 ročné               41 
                       5 – 6 ročné               38 
 
1.g)  Počet pedagogických zamestnancov:  7 – všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
1.h)  Ďalšie vzdelávanie: 
 
      1. Mgr. Dubovcová Marta – Inovačné vzdelávanie:  
                                                   Rozvoj grafomotoriky  pomocou   techník 
                                                   Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa 
                                                 
      2. Trnková Mariana           – Inovačné vzdelávanie:  
                                                   Využívanie interaktívnych techník vo vyučovacom procese 
 
      3. Mgr. Golisová Michaela – Inovačné vzdelávanie: 
                                                   Využívanie interaktívnych techník vo vyučovacom procese 
 
      4. Stašáková Miloslava      -  Inovačné vzdelávanie: Inovácie v didaktike 
 

 
 
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. 
 
Aktivity: 
 Deň jablka 
 Mikuláš 
 Zimné radovánky – Valča, lyžiarsky výcvik 
 Karneval  Ako šlo vajce na vandrovku 
 Plavecký výcvik 
 Krížová cesta 
 Divadelné predstavenia v MŠ  
 Divadelného predstavenia v divadle SNP  v Martine 
 Školská púť do Kláštora Pod Znievom 
 MDD- výlet do skazemu 
 Hasičský deň 
 Rozlúčka deviatakov so škôlkármi  
 Rozlúčka predškolákov s MŠ 

 
Duchovná oblasť:       
 Dve sv. omše v Kostole  sv. Martina 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 pondelok a v stredu  o 7.15 hod. 
 Jasličková pobožnosť 
 Modlitba sv. ruženca a krížovej cesty spoločne s rodičmi. 
 Školská púť do Kláštora Pod Znievom k Roku viery. 
 Pôstna zbierka  pre Afriku 
 



Besiedky:  
 Vianočná besiedka pre rodičov 
 Vystúpenie detí na Vianoce v kostole pre verejnosť 
 Deň matiek – pre mamičky  
 
Športové súťaže: Atletický trojboj – v rámci materskej školy  a v rámci okresu v Turanoch  
        
1.j) Projekty:  
        Vlastné projekty: Svätý Martin -  patrón MŠ 
                                    Košík plný zdravia 
                                    Dotkni sa zeme 
                                    Vianočná tržnica 
         Iné: 
         Starostlivosť o chrup a ústnu dutinu – ,,Čisté zúbky“ 
         Bezpečne na cestách    
       
1.n)  Cieľ materskej školy, ktorý je určený  v koncepcii rozvoja: 
        ,,Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu kresťanských hodnôt.“ 
 
         Naše hodnoty: 
         Láska k Bohu i k ľuďom 
         Úprimnosť 
         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 
- prelínanie  Katolíckeho náboženstva v edukácii 
- 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 
- zapojili sa do zbierky pre deti z Afriky 
- prezentovali sa s biblickým príbehom v kostole 

 
 
1.o) Dobré výsledky: 
       Veľmi dobré výsledky –  v rozumovej oblasti  
                                             
        Nedostatky 
        U deti  sa často vyskytujú chyby a poruchy reči, dôsledkom čoho dochádza k oslabeniu    
        somatického a fonologického vývinu. 
        Slabá úroveň jemnej motoriky. 
        Nedostatočné vyjadrovanie  a komunikácia. 
        Nesprávne držanie  pastelky, ceruzky. 
              
        Opatrenia: Zabezpečiť logopéda do MŠ. 
                           Spolupracovať so špeciálnym pedagógom. 
                           V prípade potreby po dohode s rodičom, individuálne vedenie dieťaťa    
                            špeciálnym pedagógom. 
                            Zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri odstraňovaní týchto chýb a porúch reči     
                            s cieľom úplnej nápravy a tak plynulého prechodu detí do ZŠ. 
                            Dôsledne realizovať logopedickú prevenciu učiteľkami MŠ. 



                            Pomáhať rodičom poradenskou a metodickou činnosťou.  
                            Začleňovať do edukačných činností aktivity a hry zamerané na posilnenie      
                            grafomotoriky, jemnej motoriky, rozvíjania reči  a častejšie využívať    
                            jazykové cvičenia.     

   
2.c) Spolupráca s rodičmi:  
Stretávame sa u niektorých rodičov s pasivitou, s nadmernými požiadavkami kladenými na MŠ, 
s preceňovaním, alebo podceňovaním schopností  svojich detí. Účasť rodičov na rodičovskom 
stretnutí je veľmi slabá. 
Naďalej sa opakujú problémy sa  s odovzdávaním  a preberaním detí  s podozrením na ochorenie. 
Rodičia  nerešpektujú oprávnenie učiteľky  neprevziať ho.  
 
       Služby: rodičom 
                    Poradenská a metodická pomoc 
                    Zabezpečenie špeciálneho pedagóga v materskej škole 
                    MŠ je otvorená už od 6.00 hod. 
                    MŠ býva otvorená i počas jarných prázdnin a tri týždne počas letných       
                    prázdnin. 
                    MŠ poskytuje celodennú i poldennú formu edukácie  a podľa potreby rodičov 
                    MŠ poskytuje stravovanie pre deti. 
                    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.  
                     Odborná  špeciálna pedagogická starostlivosť špeciálnym pedagógom. 
                      

 
V Martine 28.6.2013                                                         Mgr. Marta Dubovcová 


