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HODNOTIACA  SPRÁVA 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2019 / 2020 

/ v zmysle Metodického usmernenia č. 10/2006 – R z 22. mája 2006 / 

Vyhláška č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
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1. a.)  Základné identifikačné údaje o škole  

 

1.    Názov školy :                  Základná škola s materskou školou  Kotešová č. 378 

2.    Adresa školy :                 Základná škola s materskou školou  Kotešová č. 378,  

                                                013 61  Kotešová 

3.    Telefónne číslo :              041/ 5540669 - riaditeľka školy 

                                                041/ 5575817 – materská škola 

4.    Mailová  adresa :            mskotesova@gmail.com  

5.    Zriaďovateľ :                  Obec Kotešová 

6.    Vedúci zamestnanci : 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka ZŠ s MŠ 

          Kamila Gaňová zástupkyňa pre MŠ 

          Dana Gregušová zástupkyňa pre ŠJ 

 

7.   Údaje o Rade školy : 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Kotešová bola ustanovená v zmysle § 25 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rada školy má vypracovaný Štatút rady školy v súlade so  zákonom  NR SR č. 596 / 2003  Z. z. o  

štátnej  správe  v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva 

SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Rada školy pracuje v zmysle tohto Štatútu. 

 

Členovia rady školy    :   Jozef Rančák          -  zástupca rodičov MŠ 

                                          Eva Belancová        -  zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

 

Rodičovské združenie pri MŠ Kotešová   

Výbor RZ pracoval ako poradný orgán MŠ a spoluorganizátor niektorých aktivít uskutočnených pre deti MŠ 

a ich rodičov. Mal 5 členov.  

 

Pedagogická rada 

mailto:mskotesova@gmail.com
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Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky školy, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

Na svojich zasadnutiach prerokovávala zásadné otázky výchovy a vzdelávania, integrácie, vyjadrovala svoje 

stanoviská k dosiahnutým výsledkom v edukačnom procese v škole i mimo nej, ale aj k opatreniam na 

odstránenie zistených nedostatkov. Pedagogická rada pri MŠ pracovala v súlade so súčasnou školskou 

legislatívou a využívala svoje kompetencie významného poradného orgánu zástupkyne MŠ 

Metodické združenie 

MZ je poradným orgánom zástupkyne  MŠ, členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. 

MZ pracovalo podľa plánu, ktorý vypracovala vedúca MZ Margita Klobucká. 

Vykonávalo činnosť prostredníctvom zasadnutí a účasťou na výchovno-vzdelávacom procese. MZ sa 

zaoberalo pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami v oblasti inovácie obsahu a hodnotenia 

predškolskej edukácie. Koordinovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa 

spolupodieľalo na zvyšovaní úrovne výchovno – vyučovacieho procesu v MŠ. 

Metodické združenie       :    Margita Klobucká – vedúca MZ 

Členovia MZ                   :    všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

8.  a.)  Údaje o deťoch materskej školy za školský rok 2019/2020     / §2 ods.1 písm. b / 

 

Trieda Počet detí  I.polrok Počet detí  II.polrok 

1. 15 15 

2. 18 18 

3. 24 24 

Spolu 57 57 

 

      Počet detí pred nástupom do I. ročníka ZŠ   -   19 detí                                                                            

 do I. ročníka  nastúpilo                   :    14 detí  

 odložená školská dochádzka          :      5 detí 

                                                                            

      b.)  Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019 / 2020    

             / § 2 ods.1 písm. f / 

             predprimárne vzdelávanie  :   Štátny vzdelávací program ,  

                                                             Školský vzdelávací program ,,BOCIANIK “ 

 

      c.)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu     
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            pedagogických     zamestnancov materskej školy ku dňu 30. 06. 2019   

                                                                                                                   / § 2 ods.1 písm. g / 

Materská škola Počet 

zamestnanci MŠ spolu    11 

z toho pedagogickí zamestnanci      6 

- kvalifikovaní      6 

- nekvalifikovaní      0 

z toho nepedagogickí zamestnanci      5 

upratovačka       1 

školská jedáleň      3 

kurič-údržbár      1 

 

    d. )  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy 

             /§2 ods.1  písm. h/ 

 

              Vedenie školy v súlade s koncepciou školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických   

zamestnancov  v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti. 

V školskom roku 2019 / 2020 sme neabsolvovali žiadne vzdelávanie. Pedagogické zamestnankyne rozširovali 

svoju odbornosť samoštúdiom. 

Individuálne štúdium 

Literatúra: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Metodiky k 

novému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Metodika 

predprimárneho vzdelávania, Jazyková gramotnosť v predškolskom veku, Kafomet, Krok za krokom, Tvorivé 

dieťa predškolského veku, Pohybová relaxačná rozprávka, Edukačnými hrami poznávame svet, Od 

pedagogiky k didaktike MŠ, Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteliek MŠ, Problematika cieľa v 

počiatočnej edukácii. 

Odborné publikácie vydavateľstva Rabe: Právo v MŠ, Riadenie v MŠ, Pedagogická 

diagnostika. 

Časopisy: Predškolská výchova. 

Web: Ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, 

Predškolský atlas, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Školský portál, Virtuálna 

knižnica. Verejná správa. 
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   e.)  Údaje o aktivitách materskej školy                  / § 2 ods. 1 písm. i / 

 

Názov podujatia Počet podujatí 

Šarkaniáda 1 

Výstava ovocia a zeleniny – prezentácia prác  MŠ v obci 1 

Mikulášska besiedka 1 

Vianočná besiedka pri stromčeku 1 

Tešíme sa do školy- ukážková hodina pre rodičov 0 

Zápis detí do I. ročníka ZŠ 0 

Karneval 1 

Besiedka pri príležitosti Dňa matiek 0 

Branná vychádzka do prírody 1 

Noc v škôlke 0 

MDD – športový deň 1 

Slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi 1 

Divadelné predstavenia  4 

Hudobný program  1 

Počet podujatí spolu 13 

 

         Ostatné plánované akcie neboli organizované z dôvodu karanténnych opatrení 

         ( COVID19). 

 

g.)  Údaje o prezentácii materskej školy v školskom roku 2019/2020 

      Plánované  akcie mesiaca  :   

september ,, Moja rodná dedinka “ splnené 

október ,, Jesenné čarovanie “ splnené 

november ,,  Šarkaniáda “ splnené 

december ,, Keď  k nám prídu Vianoce“ – pečenie perníkov splnené 

január ,,  Postavím si snehuliaka “ – súťaž o najkrajšieho snehuliaka splnené 

február ,,  Zlatá kôrka“ – pečenie chleba, tradície nesplnené 

marec ,,  Rozprávkovo“ -  čítanie detských kníh a leporel nesplnené 

apríl ,,  Deň Zeme “ – projekt o ochrane prírody nesplnené 
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máj ,,  Sadíme my máje ...“ – história a folklór nesplnené 

jún ,,  Noc v škôlke“  

„   Rozlúčka so školákmi “ – výstava tabla a posedenie pri torte        

nesplnené 

splnené 

 

         Ostatné akcie neboli organizované z dôvodu COVID19.      

 

h.)  Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená 

 Bezpečná škola 

  l.)   Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky   

        a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť .                                  / § 2 ods. 1 písm. o / 

 

Jazyk a komunikácia 

 Detská reč je vo vývoji celé predškolské obdobie. Iné očakávania sú od malých detí a iné od najstarších. K 

rozvíjanou reči detí sa využívalo množstvo rôznorodého textu s detskou , ale i náučnou literatúrou. Deti 

poväčšine majú rady knihy – prezerajú, živo diskutujú a  učia sa zaobchádzať s nimi opatrne. Čím sú deti 

mladšie, tým menej prijímajú upozornenia. Deti rady rozprávajú, ale nedarí sa im počúvať iných , sú 

nedočkavé a vstupujú do reči nielen rovesníkom, ale aj dospelým. Staršie deti už vedia viesť dialóg, ovládajú 

základné pravidlá - aktívne počúvanie prejavovali primeranými neverbálnymi prejavmi, verbálne (odpovede 

na otázku, reagovanie na pokyn učiteľky, kladenie otázok k téme). Na podporu slovnej zásoby sa využívali 

pestré metódy a formy práce : hry s maňuškami, námetové hry, dramatizovanie príbehov, reprodukcia 

prečítaného textu. Súčasťou rozhovorov boli aj naše skúseností s čítaním v rodine. Konštatujeme, že rodičia 

málo čítajú deťom aj napriek tomu, že majú doma bohatú zbierku kníh. Východiskom pre komunikáciu je 

podnetné komunikačné prostredie predovšetkým v rodine.  

Hovorená reč   

Rozvíjali sa komunikačné kompetencie vo všetkých jazykových rovinách. Prevládala spontánna komunikácia 

na rôzne témy. Zvýšenú pozornosť venujeme správnej artikulácii, výslovnosti , gramatickej správnosti reči a 

tempu reči. Najčastejšie formy - rozhovory, interpretácia vlastných myšlienok aj prostriedkami pohybu alebo 

umenia, komentárom ilustrácie a obrázku, čítaním textu, jazykovými a analytickosyntetickými hrami. 

Niektoré deti majú problém pri nadväzovaní komunikácie s dospelou osobou – záleží aj od typu osobnosti, sú 

hanblivé, uzavreté, a to sa prejaví aj v rečovej oblasti. Menej aktívne deti sme sa snažili hravou a individuálnou 
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formou povzbudzovať, poskytovať im príležitosť aj čas na vyjadrenie. Slovnými hrami rozkladali slová na 

slabiky, určovali prvú a poslednú hlásku. Stále častejšie sa vyskytujú poruchy reči , zlá výslovnosť, 

nezrozumiteľnosť, brblavosť a.p.. Včasná diagnostika reči detí prináša na sklonku predškolského obdobia aj 

primerané výsledky. Spolupráca s rodičmi v tejto oblasti je na dobrej úrovni a rodičia na základe konzultácie 

spolupracujú s logopédom . 

Písaná reč  

Na písanú reč sa deti pripravovali prostredníctvom grafomotorických cvičení , rozvíjala sa vizuo-motorika, 

cvičil sa pohyb ruky k cielenému kresleniu prvkov, ktoré si deti precvičovali v rozmanitých pracovných 

listoch, schválených Min. školstva podľa vekových kategórii. V priebehu roka si deti osvojili jednoduché i 

zložitejšie, vertikálne i horizontálne línie: vlnky, krivky, slučky. S kreslením – písaním súvisí aj správne 

držanie tela v sede, práca ruky a kresliaceho materiálu. Staršie deti dokážu „ napísať“ svoje mená, 

napodobňujú grafickú stránku písomného prejavu i keď niektoré deti opisujú písmená zrkadlovo . Kladný 

vzťah ku knihám ovplyvňuje aj vývoj písanej reči. Staršie deti pochopili význam písanej reči jej obsah , formu 

a vzájomné súvislosti. . Záujem o knižnú kultúru a písaný text sme upevňovaličastou prácou s knihou. Slabší 

záujem o písanú reč sme zaznamenali u chlapcov a mladších detí, kde bol problém s trpezlivosťou, vyrovnať 

sa s neúspechom a aj s držaním ceruzky.  

Závery a opatrenia  

 Preniesť zodpovednosť za jazyk a komunikáciu na rodičov, tiež logopedickú starostlivosť,  

  ktorá si vyžaduje pravidelný profesionálny, individuálny prístup.  

 Pre diagnostiku reči detí naďalej spolupracovať s logopédom.  

Matematika a práca s informáciami 

Matematika tvorí základ pre všetky prírodné vedy. Oblasť matematiky to nie sú len čísla, je to logika, rozvíja 

sa divergentné myslenie ( riešenie problémov viacerými možnosťami),. podnecuje u detí zvedavosť. Staršie 

deti bežne pracujú s číselným radom do 20 i viac, vedia vykonávať základné operácie sčítanie, odčítanie. 

Riadenou i spontánnou činnosťou sme rozvíjali kreatívne myslenie - abstrakciu ,chápanie čísel, jednoduchých 

operácii s nimi (odoberanie, prikladanie podľa dohodnutých pravidiel, triedenie, porovnávanie, vytváranie 

tvarov a skupín). Poznajú význam nových slov, symbolov, pri riešení problému navzájom spolupracovali - 

komunikovali, počúvali, kládli otázky i odpovedali. Prostredníctvom rôznych organizačných foriem hrali – 

spoločenské hry (Človeče, nehnevaj sa!, pexeso, puzzle, hry s pokladňou ,skupinové kvízy), všestranné 
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matematické úlohy, ktoré riešili na IT,  hmatové hry, sluchové hry. Deti zvládajú aj základné pojmy geometrie, 

staršie deti rozoznávajú základné geometrické tvary, farby, dokážu odmerať dĺžku krokom, šnúrkou. Mladšie 

deti prirodzene s touto oblasťou nedosahujú porovnateľné výsledky. Riešili sudoku, orientáciu na štvorcovej 

sieti, staršie i mladšie deti ovládajú základy práce s digitálnou hračkou „ Bee-Bot“, orientujú sa v knihe Hravé 

čítanie, na interaktívnej tabuli vypĺňali plochu , vyberali a umiestňovali tematické obrázky, používali 

animované programy pre danú vekovú skupinu. V spolupráci s rodičmi deti prinášali knihy, encyklopédie, 

časopisy, atlasy, v snahe získať nové informácie za pomoci dospelého – učiteľky. Staršie deti vedia určiť 

polohu objektov na základe abstraktných pojmov- vpravo, vľavo, hore, dole, vzadu, vpredu, medzi. Hmatom 

vedia určiť guľu, kocku, kužeľ, valec, stavajú objekty podľa návodu. Primerane veku vedia usporiadať 

predmety podľa výšky, šírky, hrúbky, veľkosti, usporadúvali predmety aj do radu, na základe pokynov prvý, 

druhý... Deti  vytvárajú postupnosti podľa daného vzoru, ale aj na základe vlastnej fantázie. Niektoré deti majú 

problém vysloviť vlastné myšlienky, obávajú sa nesprávnej odpovede, preto často opakujú odpoveď , ktorú 

už počuli. Majú problém pri rozhodovaní sa o pravdivosti (áno - nie, platí - neplatí) . Postupne sme deti viedli 

k zodpovednosti za svoje rozhodovanie nie len pri matematických úlohách, ale aj pri bežných životných 

situáciách.  

Závery a opatrenia  

 Prispôsobovať náročnosť úloh vzhľadom k individuálnym predpokladom ( napr. deti s   

   vyšším IQ pre túto oblasť).  

 Dbať na správnu formuláciu otázok, na podporu logického myslenia ( dedukcia, syntéza,  

   analógia)  

 Využívať rôzne organizačné formy pre individuálny prístup k deťom s OPŠD.  

Človek a príroda  

Každodenným pozorovaním, sledovaním počasia, zmien v prírode. deti prirodzene prejavovali spontánny i 

zámerný záujem o prírodu. V MŠ priamo pozorovali triedenie odpadu, náučnou formou získali ekologické 

cítenie i myslenie. Udržiavali sme v čistote školský dvor. Záujem deti prejavili aj o liečivé bylinky a ich 

využitie pri chorobách .  

Aktivity v triede :  zaznamenávanie počasia na základe vlastného pozorovanie, hrou na lekára, zubára - 

spoznávanie ľudského tela a prevencia chorôb. Deti vedia pomenovať základné anatomické časti ľudského 

tela ale i niektoré životné funkcie - dýchanie, prijímanie potravy, krvný obeh, zmyslové vnímanie, pohyb, rast. 

Diskutovali o dentálnej hygiene, učili sa správne si čistiť zuby, jesť zdravo – prevencia zubného kazu. Aktivity 
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zamerané na poznávanie zvierat – prostredníctvom IT.  Obľúbenou témou bola živá i neživá príroda . Deti 

viedli rozhovory    o prírodných reáliách, dokážu identifikovať počasie aj ročné obdobia, rozdiely medzi nimi. 

Deti získali poznanie o rastlinnej ríši poznávali jej rôznorodosť a pestrosť. Výhodou polohy našej materskej 

školy je dedinské prostredie a blízkosť lesa . Pozorovaním spoznávali rastliny nášho podnebného pásma, 

vedia, že mnoho divo rastúcich rastlín je zároveň liečivých. Majú poznatky z pokusov – klíčenie a rast semien. 

Poznajú širokú škálu ovocia a zeleniny podľa vzhľadu i chuti a to aj mladšie deti. Staršie deti dokážu 

identifikovať živočíchov podľa vonkajších znakov, podľa spôsobu života, mnohé i podľa zvuku. Zvýšený 

záujem prejavujú o netradičné zvieratá a hmyz. V zimnom období sa deti podieľali na výrobe kŕmidiel pre 

vtáctvo – v spolupráci s rodičmi. Atraktívnymi činnosťami boli rôzne pokusy - prítomnosť vody v prírode – 

dážď, para, hmla zamŕzanie vody .Pozorovali smer a pohyb vzduchu ( hrnček pod vodou, fúkanie slamkou do 

vody, maľovanie slamkou, rozfúkavanie škvŕn) Pokusy a experimenty sme realizovali aj v oblasti 

magnetizmu. Zaujímavá bola téma Zem a vesmír, o zemskej príťažlivosti ( ako rýchlo dopadne na zem 

predmet rôzneho materiálu, objemu a pod. Deti majú veľmi dobré vedomosti o základných témach oblasti 

človek a príroda.  

Závery a opatrenia  

 Vytvoriť podmienky pre experimentovanie detí doplnením nových učebných zdrojov.  

 Nepreceňovať IT, zamerať sa na reálny život, učiť deti priamou skúsenosťou nadobúdať vedomosti a to aj  

   za aktívnej spolupráce rodičov – zapájať ich do vzdelávacieho procesu, využiť ich povolania a    

   profesionálne skúsenosti.  

 Pri odovzdávaní poznatkov využívať osobnostný prístup učiteľa, a tým zlepšiť kvalitu učenia sa detí.  

 Na vzdelávanie priamym pozorovaním, realizovať edukáciu na školskom dvore .  

Človek a spoločnosť  

Hlavným zameraním našej školy je osobnostný prístup. Základ tvorili prosociálne aktivity, ktoré sa okrem 

iných organizačných foriem, realizovali prostredníctvom ranného kruhu a to v každej vekovej skupine. 

Prosociálnymi aktivitami sa upevňuje vzťah k sebe samému               ( posilnenie sebadôvery, sebaistoty) 

vzťah k druhým ( základy spolupráce a pomoci). Rozhovory, námetové hry, vystúpenia to sú organizačné 

formy, cez ktoré denne boli deti oboznamované s rodinnými a inými príbuzenskými vzťahmi. Vedia 

vymenovať členov svojej rodiny , boli vedené k úcte a vzájomnému porozumeniu. Na vychádzkach spoznávali 

blízke i širšie okolie, rôznymi aktivitami sa učili orientovať v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca, či 

ročných období. Poznajú základné pravidlá v doprave , sú poučení o správaní sa chodcov a cyklistov ako 

súčasti cestnej premávky. Pri aktivitách mimo areálu školy , sa používali reflexné vesty – ako prevencia úrazov 
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a návyk na používanie reflexných prvkov. Vedia ako sa správať na chodníku, na prechode pre chodcov , 

orientujú sa podľa signalizačného zariadenia. Získali poznatky o správaní sa v dopravnom prostriedku alebo 

ako spolujazdec v aute .Poznajú niektoré základné dopravné značky – prechod pre chodcov, pozor deti. Staršie 

deti si vzájomne pomáhajú, vedia spolupracovať, podeliť sa . Niektoré deti sú na svojej úrovni empatické , 

dokážu sa vcítiť do situácie druhého dieťaťa, vedia opísať emócie vlastné i iných. Vytvárali sme situácie na 

vzájomné aktívne počúvanie a rešpektovanie dohodnutých pravidiel komunikácie. Ku koncu predškolského 

obdobia sa deti naučili správne používať pojmy včera, dnes a zajtra, vedia koľko majú rokov, poznajú svoje 

meno a adresu. Vedia sa orientovať v časových vzťahoch týždňa (pracovné dni a víkendy) vedia vymenovať 

názvy dní a mesiacov roka . Mladšie deti sa ťažšie orientujú v časových vzťahoch mesiaca, roka. Vedia sa 

orientovať v režime dňa, niektoré deti sa vedia orientovať v časových vzťahoch týždňa. Vedia opísať interiér, 

exteriér materskej školy (identifikovať známe budovy). Taktiež pomenovať a opísať cestu do materskej školy. 

Poznajú svoje mesto, väčšina vie opísať známe verejné inštitúcie. V hre sa deti učia hodnoteniu, kritickému 

mysleniu, komunikácii (s láskou), ohľaduplnosti a porozumeniu. Niektorí správne a smelo formulovali svoje 

návrhy, myšlienky, spolupracovali pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti. Hrou s pravidlami sa 

rozvíjalo logické myslenie detí, zvýšenú pozornosť sme venovali zdokonaleniu ľavo - pravej orientácie. 

Pokračovali sme v tradícii ľudového spevu. Úspešní sme boli pri výchove k ľudovým tradíciám a zvykom. 

Žiaľ, naša skúsenosť je, že niektoré deti vôbec nepoznajú ľudové tradície a zvyky. Na tento cieľ sme využívali 

sviatky počas  školského roka – (Vianoce: vianočný slávnostný deň v MŠ, zdobenie stromčeka a školského 

prostredia, tvorivé dielne s rodičmi). 

Závery a opatrenia  

 Empatiu učiť vlastným príkladom dospelého v styku so zamestnancami, rodičmi.  

 Pozitívnym prístupom k deťom, povzbudzovať ich k prijateľnému správaniu voči sebe navzájom.  

 Zaviesť aktivitu obdarovania sa drobnými pozornosťami pri oslavách narodenín a iných.  

 Podporovať hodnotiace a seba hodnotiace spôsobilosti detí.  

Človek a svet práce 

 V tejto oblasti sme sa zamerali na oboznámenie sa so všeobecnými užívateľskými zručnosťami, ktoré majú 

deti možnosť v bežnom živote pozorovať. Priamou manipuláciou sa zoznámili s rôznym materiálom a ich 

vlastnosťami od papiera, plastelíny, piesku, hliny, plastu a i. Skúmali ich vlastnosti a možnosti využitia - 

použitia. Spoznávali rôzne remeslá a povolania cez rozprávanie, rozprávky, obrázkový materiál, vlastnú 

skúsenosť, ktorú si mohli vyskúšať v námetových hrách – na lekára, na záhradníka, na mamičku, na kuchára, 

na šoféra...Pri užívateľských zručnostiach sme vedome rozvíjali jemnú motoriku – strihaním, navliekaním 
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malých predmetov, manipuláciou s detskou ihlou, triedením rôznych predmetov, skladaním papiera podľa 

návodu - nákresu, alebo slovnej inštrukcie. Aj mladšie deti sa ľahko oboznamovali s predmetmi dennej potreby 

– zametaním, hrabaním. Pri zhotovovaní výrobku používali nožnice, lepidlo, špajdľu, dlátko, kladivko, 

záhradné náradie – hrable, lopata. Vyrábali jednoduché výrobky v podobe darčekov . Dievčatá pracovali s 

drobným materiálom (skladačky z papiera, navliekanie korálok, šitie a prevliekanie šnúrok, mozaika...). 

Chlapci radi konštruovali, pričom využívali rôzne materiály (drevené skurtky, skladačky plastové a kovové).  

Závery a opatrenia  

 Dodržiavať školský vzdelávací program, využívať dedinské prostredie na poznávanie   

   základných pracovných zručností a povolaní.  

 Využívať školskú záhradu na pestovateľské účely – príklad dospelých pri práci v záhrade.  

 Podporovať tvorivosť detí umožniť vlastnú tvorbu a experimentovanie.  

 Využívať kreativitu nadaných detí ako motiváciu pre ostatných.  

Umenie a kultúra  

Hudobná výchova  

Deťmi veľmi obľubované aktivity – hudba, tanec, rytmika, spev. Vychádza to z ich prirodzenosti. Majú 

osvojené správne spevácky návyky. Naučili sa piesne rôzneho žánru za doprovodu klavíra, zobcovej flauty či 

hudobného doprovodu z CD. Niektoré deti sú nadané v speve - ľahko zvládli niektoré ľudové aj umelé piesne. 

Pri hudobných aktivitách sa používali hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, 

nálady piesne. Počas celého roka deti aktívne počúvali spev učiteliek, hudobné skladby pre deti a rôzne piesne. 

Svoje zážitky z počúvania vyjadrovali verbálne, pohybom aj výtvarne. Deti spontánne reagujú na hudbu 

pohybom - tancom. Výsledkom prípravy najstarších deti bolo tanečné pásmo, s ktorým potešili starkých pri 

príležitosti Dňa úcty k starším. 

Výtvarná výchova  

Hlavným cieľom je, aby deti výtvarným vyjadrovaním využili svoju fantáziu , rozvíjali vlastné schopnosti a 

získali základné zručnosti s výtvarným materiálom a rôznymi nástrojmi. So záujmom siahajú po výtvarných 

technikách v priebehu dňa, predovšetkým pri schádzaní a rozchádzaní. Pracujú s materiálom rôzneho druhu 

,kreslia a experimentujú s rôznymi druhmi frotáže, práce so škvrnou- dokresľovali, rozfukovali, vytvárali 

preložením a roztláčaním farby. Za použitia modelovacej hmoty tvorili rôzne útvary plošné i priestorové      ( 

postavy zvierat, nádoby, rozprávkové bytosti, kvety i dekorácie a to vyťahovaním, šúľaním, vtláčaním pod.) 

Z geometrických tvarov – odpadového materiálu, valčekov, krabičiek vytvárali rôzne stavby, roboty, 

zvieratká, ktoré potom dopĺňali prírodninami, morálkami a inými podľa vlastnej fantázie a výberu. Z papiera 
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skladali rôzne tvary: vejáre, loďky, rakety a pod. Kreslia, strihajú, lepia a kombinujú viacero výtvarných 

techník, hlavne dievčatá. Všetci radi modelujú a stále pretrváva radosť z hier v pieskovisku. Deti v 

predškolskom období poznajú všetky farby a ich odtiene, dokážu farby roztriediť na „ smutné a veselé „ kreslia 

mastným pastelom , kombinujú maľovanie temperou až po dokresľovanie fixkou alebo tušom. Na konci 

predškolského obdobia správne držia grafický materiál, avšak figurálne kompozície sú u niektorých detí na 

slabšej úrovni, postavy kreslia proporcionálne nesprávne a bez detailov. Učiteľky dôsledne pristupovali pri 

výbere nástrojov a materiálov podporujúcich výtvarnú tvorbu detí, cieľavedome rozvíjali grafomotorické 

zručnosti detí, ako prípravu na písanie.  

 

Závery a opatrenia  

 Využívať hudbu a výtvarný prejav ako terapeutický prostriedok pre deti .  

 Výchovno-vzdelávací proces obohacovať o živé koncerty.  

 Pri každej príležitosti , v rôznych organizačných formách, využívať hru na hudobnom    

   nástroji.  

 Stále podporovať kreativitu detí , upustiť od cielených nácvikov, ale vychádzať z  

   prirodzenosti detí.  

Zdravie a pohyb  

Snažili sme sa pripraviť telesne zdatné a pohybovo schopné deti, odolné a otužilé, ktoré majú všetky 

predpoklady pre úspešný nástup do základnej školy. Deti vedia uviesť príklady zdravej a nezdravej výživy, 

vedia identifikovať zdravie ohrozujúce situácie, poznajú typické znaky ochorenia, jednoduchú prevenciu 

prenosu infekčného ochorenia, dôležitosť čistenia zubov, dodržiavajú hygienické zásady a majú osvojené 

hygienické návyky. Primerane veku sa aktívne zúčastňujú na príprave stolovania , majú poznatky o kultúrnom 

stolovaní. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení vzhľadom na vekové osobitosti, si zdokonalili nové 

pohybové schopnosti a zručnosti. Deti sú pohybovo zdatné, dbali sme na správne držanie tela v rôznych 

polohách, čo sme každodenne precvičovali pri zdravotnom cvičení aj relaxačnými cvičeniami . Prirodzený 

pohyb sme podporovali hrami a učili správnej technike chôdze, behu, skoku cez prekážku, lezenia, hádzania, 

chytania, podávania a jednoduchým akrobatickým cvičeniam. V škole je dostatok vhodného náčinia a náradia 

je iba na aktivite učiteľky, ktoré a ako často ho používa. Deti cvičia radi spontánne , tešia sa z riadených  

aktivít organizovaných učiteľkou. Uvedomujú si situácie ohrozujúce zdravie (poštípanie hmyzom, rôzne 

drobné poranenia a pod.) Poznajú pravidlá prevencie prenosných chorôb (ako kýchanie, kašeľ a pod.) Pred 

vstupom do základnej školy deti ovládajú všetky lokomočné pohyby veľmi radi majú hry pri ,ktorých sa menia 
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základné postoje a polohy, rôzne zábavné hry. Pri cvičení sme dbali na správne držanie tela a techniku 

vykonávania jednotlivých cvikov až do konca, pričom sme využívali individuálny prístup . Pri pomenovaní 

cvikov sme používali telovýchovnú terminológiu. Cvičenie sme obohatili rôznym náčiním – (loptička, valček, 

šatka, rolka). Počas pobytu vonku často manipulovali s loptou – hádzali, chytali, kopali, podávali si ju. Deti 

ovládajú jednoduché akrobatické cvičenia. Dodržiavajú pravidlá pohybových hier. Prekonávali prekážky a 

vyjadrovali vlastné predstavy pohybovo - tanečnými improvizáciami. Tento školský rok sme neabsolvovali 

predplavecký výcvik z dôvodu karanténnych opatrení ( COVID19). Prostredníctvom iných vzdelávacích 

oblastí získali poznatky o telovýchove a športe v prepojení na rozvoj charakterových čŕt a vôľových vlastností, 

pohybovú výkonnosť, sebaúctu , zmysel pre kolektív i poznatky o dôležitosti aktívneho pohybu. 

Závery a opatrenia  

 Zaradiť novú aktivitu, ktorá by podporovala telesný pohyb aj iného charakteru – tanec,    

  atletické disciplíny  

 Venovať väčšiu pozornosť prezentácii školy na verejnosti v hudobno-pohybových  

  aktivitách. 

 Vzdelávacie ciele v oblasti telesnej výchovy realizovať , podľa poveternostných podmienok,  vonku. 

Školský dvor využívať pre organizované aktivity, bicyklovanie, súťažné hry. 

 

     Ďalšie informácie o škole 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Optimálne psychohygienické podmienky zabezpečujeme vytváraním priaznivej psychosociálnej klímy, 

hygienickým štandardom, ale i nadštandardným vybavením materskej školy. Škola má samostatné 

vykurovanie, ktoré prispôsobuje podľa  počasia a potrieb. Spálne sú vybavené protialergickými paplónmi. 

Zariadenie  materskej školy sa postupne modernizuje  vďaka spolupráci s vedením školy,  zriaďovateľom 

a rodičmi.  

K rozvoju motorickej oblasti detí nám vo veľkej miere využívame vybudované školské ihrisko- preliezačky, 

domčeky, šmykľavku, hojdačky, ktoré môžeme využívať počas pobytov vonku, ale aj ako náčinie pri plnení 

úloh telesného rozvoja detí . Dopravné ihrisko nám poskytuje možnosti uskutočňovania nových aktivít a akcií 

na rozvoj dopravnej výchovy a získavania nových vedomostí a skúseností, ktoré vedú k dodržiavaniu 

pravidiel cestnej premávky a na zaistenie bezpečnosti a zdravia detí. 
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k.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti :  

 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná Štátna školská  inšpekcia.  

 

i.)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy   /§ 2 ods. 1 písm. /  

 

 Priestorové a materiálne podmienky školy :  

 Využívať prenosné počítače pri edukačnej činnosti a pri samovzdelávaní            4 ks      

 počet interaktívnych  tabúľ využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti:       2 ks 

Materská škola je dostatočne vybavená ITK, počítačovú gramotnosť majú deti možnosť si postupne osvojovať 

od 5 rokov  - III. trieda.  Vzdelávacie  programy  prispievajú k efektívnosti edukačného procesu. 

 

     Plánované úlohy : 

 zatrávnenie školskej záhrady , výsadba kríkov, oprava exteriérovej tabule, estetizácia záhrady                                                                                               

-  splnené čiastočne 

 rozšírenie kapacity MŠ, zabezpečenie teplej vody do umyvární detí, rekonštrukcia elektroinštalácie                                                                                 

-  prebieha  

 

k.)  Ciele, ktoré si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy, vyhodnotenie   

       ich plnení 

 Realizácia Školského vzdelávacieho programu ,, Bocianik “ 

 Zabezpečenie 100%zaškolenosti detí – príprava na prvý ročník ZŠ. 

 Rozvoj zručností detí pri práci s IKT  , interaktívnou tabuľou, Bee-Bee, digitálnym   

      fotoaparátom. 

 Realizácia dopravnej výchovy – rozvoj zručností detí v dopravných situáciách ako účastníkov dopravy 

aktivitami na dopravnom ihrisku. 

 Budovanie nového kompetenčného profilu dieťaťa. 

 Využívanie prírodných podmienok obce na rozvoj enviromentálnej výchovy. 

      Stanovené ciele splnené. 

 

l.)  Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky  oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť                                                       / §2 ods. 1 písm. o /    
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Systém tvorivo-humanistickej výchovy uplatňovaný v našej MŠ, plnenie stanovených cieľov školského 

vzdelávacieho programu Bocianik, prispievajú k rozvoju materskej školy. Materská škola má vo svojom 

programe stanovený cieľ poskytovať rodičom celodennú starostlivosť o deti,ponúka kvalitné a kvalifikované 

predprimárne vzdelávanie v podnetnom, zdravom, modernom prosociálnom prostredí a v pozitívnej pracovnej 

klíme. Koncepcia MŠ  je zameraná predovšetkým na modernizáciu edukačného procesu s uplatňovaním 

progresívnych metód a foriem práce, vzdelávanie učiteľov, premenu tradičnej materskej školy na modernú, 

poskytujúcu kvalitné predprimárne vzdelávanie,kvalitnú službu deťom, ich rodičom a verejnosti. Plán práce 

materskej školy a systém vnútroškolskej kontroly je zameraný na priebežné monitorovanie očakávaných a 

dosahovaných výsledkov koncepčného zámeru.  

SILNÉ STRÁNKY 

 Výhodná poloha MŠ v krásnom dedinskom prostredí. 

 Postupná modernizácia interiéru a exteriéru. 

 Školsky vzdelávací program ako otvorený dokument. 

 Stabilita pedagogického kolektívu, kvalifikovanosť. 

 Uplatňovanie inovácií v didaktike. 

 Kompetentnosť manažmentu a zamestnancov MŠ. 

 Dostatočné množstvo hračiek, učebných pomôcok a výtvarno-pracovného materiálu. 

 Ponuka aktivít, záujem rodičov o ne. 

 Spolupráca so zriaďovateľom a ostatnými subjektmi v obci. 

 Ponuka krúžkov. 

 Dopravné ihrisko. 

 Modernizácia výpočtovej techniky,doplnenie IKT, interaktívne tabule, dostupnosť internetu. 

 Zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie pedagogických zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Zlý technický stav elektroinštalácie budov a chýbajúca teplá voda. 

 Zvyšujúca sa byrokracia v školstve. 

 Neznalosť zaradenia a funkcie MŠ z hľadiska 

verejnosti. 

 Nízke finančné a spoločenské ohodnotenie učiteľov a zamestnancov. 

 

II.  Ďalšie informácie o materskej škole : 
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Voľnočasové aktivity 

V materskej škole boli zriadené krúžky, ktoré boli vedené internými zamestnancami školy – učiteľkami 

MŠ. 

 grafomotorika                                                          -  interný zamestnanec 

 predčitateľská gramotnosť                                      -  interný zamestnanec 

 tanečný krúžok                                                        -  interný zamestnanec 

      Z dôvodu prerušenej prevádzky MŠ od marca 2020 do mája 2020 ( COVID 19 ) zabezpečovali učiteľky 

zadávanie úloh, komunikovali s rodičmi a deťmi prostredníctvom uzatvorenej skupiny ( MŠ KOTEŠOVÁ ). 

 

Záver: 

Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok     

2019/2020. 

Školský rok, napriek prerušenej prevádzke z dôvodu COVID 19 prebehol úspešne a plánované ciele boli 

dosiahnuté. Organizované akcie boli splnené čiastočne. 

 

1. Prehlbovaním  odbornosti pedagogických zamestnancov sebavzdelávaním, postupne  zvládame 

obsahovú a didakticko-metodickú transformáciu. 

 pedagogické zamestnankyne sa priebežne vzdelávajú – individuálne štúdium 

 vytvárajú zásobníky metodických materiálov,  

 pozornosť venujú čítaniu odbornej literatúry a diskutujú o poznatkoch a zisteniach na 

stretnutiach  metodického združenia 

a.) Zlepšili sa materiálno technické podmienky školy revitalizáciou interiéru exteriéru. 

 nákup učebných pomôcok, odbornej literatúry RAABE, vybavenie školského dvora, 

modernizácia, interiéru,  digitalizácia edukačného procesu, zrealizovanie dopravného ihriska,  

 začala nadstavba MŠ –rozšírenie kapacity,  

 prebieha kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvodov teplej vody. 

 

          

 

Východiská a podklady :  

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu     

 správ o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl   
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 a školských zariadení. 

         2.    Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. 

         3.    Plán práce Materskej školy v Kotešovej na školský rok 2019/2020. 

         4.    Vyhodnotenia plánov práce metodického združenia za školský rok 2019/2020. 

         5.    Ďalšie podklady – hodnotenia triednych plánov a plánov krúžkovej činnosti. 

 

Správa bola spracovaná do súhrnej správy ZŠ s MŠ riaditeľkou ZŠ s MŠ, prerokovaná na rade školy 

dňa 12.10.2020  

Správa zverejnená na informačnej nástenke pre rodičov dňa 12.10.2020  . 

 

 

 

 V Kotešovej 08. 10.2020                                                     vypracovala : Kamila Gaňová, zástupkyňa MŠ 

  

              

 

     

 


