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Východiská a podklady  

 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.;  

2. Zákon NR SR č. 245/2004 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  

    doplnení niektorých zákonov;  

3. Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2019/20;  

6. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie šk. rokov 2019/20 – 2020/21;  

7. Plán práce školy na školský rok 2019/20;  

8. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany;  

9. Závery z kontrolnej činnosti a SWOT analýzy školy;  

10. Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ;  

11. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Gagarinova 2636/15, Topoľčany;  

12. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí a aktivít školy;  

13. Analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach školy. 
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I. Základné identifikačné údaje o škole:  

 
1. Názov školy: Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany.  

2. Adresa školy: Gagarinova 2636/15, 955 01 Topoľčany.  

3. Telefónne číslo školy: 038/5321 390  

4. Internetová a elektronická adresa školy: www.msgagarinova.sk 

          msgagarinova@centrum.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01     

    Topoľčany 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy: Mgr. Andrea Mádelová – pov. riad. MŠ 

             Ingrid Gerhátová – vedúca šklskej jedálne 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:     

Rada školy  

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za: 

1. Bc. Silvia Bezáková člen pedagogických zamestnancov 

2. Ľudmila Brestová   člen rodičov 

3. Janka Churá predseda pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Július Krajčík člen zriaďovateľa 

5. Mgr. Ervín Mik člen zriaďovateľa 

6. Terézia Peterková podpredseda rodičov 

7. Mgr. Lucia Tvaroţeková   člen rodičov 

8. Jana Vozníková člen nepedagogických zamestnancov 

9. Juraj Ţeliska člen zriaďovateľa 

 

 

Rada školy MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany je iniciatívny a poradný samosprávny 

orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných 

zástupcov), pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Rada školy MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ustanovujúce voľby do Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany 

sa uskutočnili dňa 30.03.2020. 

Rada školy zasadala v školskom roku 2019/2020 3-krát. Vyjadrovala sa k  činnosti 

materskej školy a  k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky. 

Oboznámila a vyjadrovala sa ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, k informáciám 

o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu, k Správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019, odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi. Schválila Školský 

poriadok školy, prerokovala Pracovný poriadok školy, Plán ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. vyjadrila sa k počtu prijatých detí, k rozpočtu 

a plánovaným aktivitám školy, projektom, vyuţívaniu finančných prostriedkov na 

doplnenie učebných pomôcok v interiéri i exteriéri školy.                            

 

Ďalšie poradné orgány školy:  

Rodičovská rada  
Rodičovské zdruţenie pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany je dobrovoľné 

občianske zdruţenie rodičov (zákonných zástupcov) detí navštevujúcich MŠ, ktoré je 

súčasťou Slovenskej rady rodičovských zdruţení (SRRZ). Je právnickou osobou, 

http://www.msgagarinova.sk/
mailto:msgagarinova@centrum.sk


v právnych vzťahoch vystupuje svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto 

vzťahov vyplýva. V školskom roku 2019/2020 RZ spolupracovalo s vedením materskej 

školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri koncipovaní a organizovaní 

záujmovej činnosti detí, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí 

materskej školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich 

moţností poskytovalo materskej škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri 

práci s deťmi. 

Najvyšším orgánom RZ je rodičovská rada, ktorá je tvorená zástupcami triednych 

aktívov.  

Rodičovská rada zasadla v školskom roku 2019/2020 1 krát. Riešila otázky spolupráce 

rodiny a školy, pripomienky a návrhy rodičov a vyjadrovala sa k opatreniam orgánov 

nadriadených vedeniu MŠ ako právnickej osobe. 

 

Pedagogická rada  
Má 11 členov (všetci pedagogickí zamestnanci). Predsedníčkou je riaditeľka školy. 

Počas školského roka sa uskutočnili 3 zasadnutia, z ktorých sú vypracované zápisnice.  

 

Metodické zdruţenie – tvorí pedagogický kolektív. Vedúcou MZ v šk. roku 2019/2020 

bola Anna Hájeková. Počas šk. roka sa uskutočnili 3 stretnutia, podľa vypracovaného 

plánu činnosti MZ. 

 

II. Údaje o počte detí materskej školy 
 

Materská škola (MŠ)     počet tried (celkom): 5      počet detí (celkom): 117 

Veková štruktúra detí: 

Vek 
Počet detí 

Spolu dievčatá chlapci 

menej ako 3 roky 15 5 10 

3 roky 36 18 18 

4 roky 32 18 14 

5 rokov 26 11 15 

6 rokov a viac 8 1 7 

Celkom 117   

 

Triedy a deti: 

Trieda - veková kategória Počet detí Počet tried Označenie 

menej ako 3 r. (trieda 

dvojročných) 

  0. 

3 – 4 r.   I. 

4 – 5 r.   II. 

5 – 6 r. 25 1 III. 

3 – 6 r. (heterogénna trieda) 92 4 IV. 

Celkom 118 5  

      

Celkový počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD (t. j. počet tzv. 

predškolákov): 34 



Celkový počet detí MŠ s odloţeným začiatkom plnenia PŠD k septembru 2020 (s platným 

rozhodnutím): 6 

Celkový počet detí MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): 0 

 

III. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov: 
 

Výchovno-vzdelávací proces bol organizovaný v triedach podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorý definuje hlavné princípy a ciele 

kurikulárnej politiky štátu, podstatné demokratické a humanistické  hodnoty, na ktorých sú 

výchova a vzdelávanie zaloţené a ktorý obsahuje všeobecné ciele a poţiadavky, ktoré sa 

vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie (spôsobilosti) ako hlavné 

nástroje vyváţeného rozvoja osobnosti detí a Školského vzdelávacieho programu s názvom 

„Zdravé dieťa na ceste za poznaním.“ 

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov 
 

Počet zamestnancov k 30.06.2020 

 

Pedagogické zamestnanci 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie  

kvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

10 0 0 7 

 

0 

 

 

Kariérové stupne a pozície pedagogických zamestnancov 

 

Kariérový stupeň PZ 

 

Kariérová pozícia PZ 

Začínajúci 

PZ 

Samostatní 

PZ 

PZ 

s prvou 

atestáciou 

PZ 

s druhou 

atestáciou 

Vedúci 

PZ 

PZ špecialista 

 

Triedny 

učiteľ 

 

Uvádzajúci 

PZ 

Vedúci 

MZ 

1 9 2 0 1 5 1 1 

 

 

 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

 
V školskom roku 2019/2020 sa pedagogickí zamestnanci z Materskej školy,  Gagarinova 

2636/15, Topoľčany zúčastnili 20 hodín dištančného vzdelávania Mentoring, Zdokonaľovali  

osobné profesijné kompetencie prostredníctvom odbornej literatúry a  sebavzdelávaním, 

podľa  plánov metodického zdruţenia  a osobného  plánu profesijného rozvoja  

pedagogického zamestnanca. 

 



Individuálne štúdium pedagógov sme zameriavali na štúdium pedagogickej a odbornej 

literatúry z pedagogickej kniţnice MŠ a odborných časopisov: Predškolská výchova, Naša 

škola, Škola a manaţment, Učiteľské noviny, na následnú prezentáciu na stretnutiach 

pedagogickej rady a aplikáciu poznatkov v praxi. Najčastejšie bola vyuţívaná odborná 

literatúra: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, Metodické príručky 

na tvorbu školských vzdelávacích programov v MŠ, publikácie - Materské školy, Materská 

škola a jej riadenie, legislatívne dokumenty: Zákon NR SR o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 

Z.z. v znení neskorších predpisov a pedagogická literatúra: Svet škôlkára, Predškolská 

a elementárna pedagogika a publikácie zamerané na pedagogickú diagnostiku a grafomotoriku. 

Priebeţne sme obohacovali a dopĺňali metodický zásobník pracovných listov, pohybových a 

relaxačných cvičení, riekaniek, piesní, CD a DVD k jednotlivým témam ŠkVP. Systematicky 

sme vyuţívali pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie v MŠ a Školský vzdelávací program "Zdravé dieťa na ceste za 

poznaním" s cieľom dodrţania primeranosti, postupnosti, a nadväznosti cieľov, tematického 

zamerania. Tieto činnosti koordinovala vedúca metodického zdruţenia uč. Anna Hájeková. 

Plán činnosti MZ v školskom roku 2019/2020 bol zameraný na:   

- implementáciu ŠkVP a rozvíjajúcich vzdelávacích programov ako súčasti profilácie 

materskej školy do edukačných aktivít, 

- vyuţívanie IKT vo výchovno-vzdelávacej činnosti, implementáciu inovačných metód a org. 

foriem do edukačnej činnosti, 

- informácie pedagogických zamestnancov získaných samoštúdiom a vzdelávaním. 

  

VI. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
SEPTEMBER 

 Športové hry a súťaţe na školskom dvore ,,Pripraviť sa, pozor, štart!“  (19.9.2019) 

Zodpovedné : riad. + uč. MŠ 

 

 Planetárium – organizované Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch 

(24.9.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč, III. a IV. D triedy 

 

 Výtvarná súťaţ v rámci Európskeho týţdňa mobility 2019 „Bezpečná 

chôdza“ a „Cyklistika“ organizovaná MsÚ v Topoľčanoch (24.9.2019) - 

ocenenie 

Zodpovedné: riad. + uč. Bc. Bezáková 

 

 Výtvarná súťaţ - kreslenie kriedou na chodník ,,Deň mlieka“ (25.9.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

OKTÓBER 

 Výtvarná súťaţ „Ochranárik čísla tiesňového volania112 a civilnej ochrany“ 

organizovaná Okresným úradom v Topoľčanoch (10.10.2019) – ocenenie a postup do 

národného kola 

Zodpovedné :riad. MŠ + uč. Vozníková 

 

 Výcvik základov korčuľovania na Zimnom štadióne v Topoľčanoch (14. – 

18.10.2019) 



Zodpovedné: riad. + uč, III. a IV. D triedy 

 

 „Svetový deň výţivy“ – aktivity v spolupráci so ŠJ (16.10.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

 „Zasadím strom“ – environmentálna aktivita v rámci projektu Recykohry  

(18.10.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. Bc. Oravcová 

 

 „Doremi“ - divadelné vystúpenie divadla Actores Roţňava (26.10.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

NOVEMBER 

 Zdravie z prírodnej lekárne - triedne aktivity zamerané na ochranu zdravia 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

DECEMBER 

 Vianočný jarmok v Galérii Mesta organizovaný MsÚ v Topoľčanoch (2.12.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. , uč. Bc. Bezáková 

 

 „Mikuláš v MŠ“ – zábavné vystúpenie s Mikulášom (4.12.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

 „Na ceste bezpečne“ – beseda s dopravným  policajtom (6.12.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč, III. a IV. D triedy 

 

 „Voňavé Vianoce“  tvorivé dielne a aktivity s vianočnou tematikou (9.-13.12.2019) 

Zodpovedné:riad. + uč. MŠ 

 

 Jankovi a Marienke - divadelné predstavenie ţiačok SSPŠ v Topooľčanoch (.12.2019) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

 „Daruj hračku v MŠ“ -  návšteva hokejistov HC  Topoľčany  

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

 „Vianočná trţnica“ – celoškolskí aktivita v spolupráci s RZ pri MŠ (18.12.2019) 

       Zodpovedné: riad. + uč. MŠ 

 

JANUÁR 

 Výtvarná súťaţ „Vesmir očami detí“ organizovaná Tribešským osvetovým strediskom 

v Topoľčanoch (20.1.2020) 

Zodpovedné : riad. + uč. Vozníková, 

 

 „Najkrajšia vtáčia búdka“ – súťaţ pre 5 – 6 r. deti v spolupráci s rodičmi (24.1.2020) 

Zodpovedné: riad. + uč, III. a IV. D triedy 

 

 Plavecký výcvik na Plavárni v Topoľčanoch (27. – 31.1.2020) 

 Zodpovedné: riad. + uč, III. a IV. D triedy 

Február: 



 Karneval v MŠ - zábavný program pre deti 

                                                             Zodpovedné: riad. + uč. MŠ, 26.02.2020 

Marec : 

 „Mám básničku na jazýčku“ – školské kolo recitačnej súťaţe 

Zodpovedné : uč. Vozníková, 10.03.2020 

Jún: 

 Oslava MDD v MŠ- zábavný týţdeň pre deti (športové súťaţe) 

Zodpovedné: riad. + uč. MŠ, od 01.06. do 05.06.2020 

                                                             

 Rozlúčka predškolákov v MŠ s ostatnými deťmi a zamestnancami MŠ  

                                                       Zodpovedné: riad. + uč. III. a IV.D triedy, 26.06.2020 

 

 Plnenie úloh projektu Recyklohry 

Zodpovedné: uč. Oravcová, uč. Kardošová, marec – jún 

2020 

 Výtvarné súťaţe 

     Zodpovedné : uč. Vozníková, uč,  Bezáková 

 

Ďalšie aktivity: 

 

-     Rečový skríning v MŠ – (Súkromné centrum špeciálno-ped. poradenstva v Topoľčanoch), 

-     Depistáţ školskej zrelosti – (CPPP v Topoľčanoch), 

- Krúţková činnosť: 

krúţok anglického jazyka - (externý lektor) 

 tanečný krúţok - uč. Churá, uč. Hájeková  

výtvarný krúţok - uč. Bc. Bezáková  

krúţok „šikovných rúk“ -  uč. Vozníková  

počítačový krúţok –uč. Kardošová  

krúţok maţoretiek – uč. Mgr. Urminská 

krúţok environmentálny – uč. Oravcová 

krúţok hry na zobcovú flautu  (krúţok ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch) 

 

Ocenenia v šk. roku 2019/2020 (škola, pedagógovia, deti - druh ocenenia): 

- 1 dieťa, 1. miesto vo výtvarnej súťaţi v rámci Európskeho týţdňa mobility 2019 

„Bezpečná chôdza“ a „ Cyklistika“ organizovaná Mestom Topoľčany dňa 24.9.2019 

- 1 dieťa, 1. miesto vo výtvarnej súťaţi „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany“ organizovaná OÚ v Topoľčanoch a  postup do národného kola, dňa 

10.10.2019 

- 1 dieťa, 3. miesto vo výtvarnej súťaţi v celonárodnom kole „ Ochranárik čísla 

tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ dňa 11.2.2020 

 

 

 



VII. Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila 

 
Interný projekt „Podpory zdravia“, ktorý kladie dôraz na zdravie a zdravý ţivotný štýl. 

V rámci projektu škola pokračovala v uskutočňovaní programu zameraného na prevenciu 

ochorení horných ciest dýchacích – dýchacie cvičenia, zdravotné cvičenia s vyuţitím prvkov 

jógy. 

Realizáciou sekundárnej prevencie ochorení horných dýchacích ciest sa škola zameriavala na  

podporu imunitného systému detí, ich obranyschopnosti, fyzickej, psychickej, intelektuálnej 

a citovej výkonnosti. Kvalitnú a dôslednú realizáciu týchto činností - arómaterapia, otuţovanie, 

pitný reţim, realizovali učiteľky vo všetkých triedach MŠ. 

Projekt „Krok za krokom“ – prvky  projektu vo výchovno-vzdelávacej činnosti vyuţívali 

všetky učiteľky. 

Projekt „Recyklohry“. Podstatou je školský projekt, ktorého organizátorom je spoločnosť 

ASEKOL SK, s.r.o.. Projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaţe so zameraním na 

triedenie a recykláciu odpadu rozvíja u detí vzťah k ţivotnému prostrediu formou hier, 

praktických činností a kvízov. Za splnené súťaţné úlohy (výtvarné, technické, literárne, 

ekologické...) a zber drobných elektrozariadení do dodaných zberných nádob škola získava 

body, ktoré môţe v špeciálnom internetovom obchode zameniť za atraktívne ceny. Projekt je 

doplnený o činnosti zamerané na triedenie ďalšieho odpadu v MŠ "Ekovláčik- separáčik"(sklo, 

papier, plasty).  

Pri uplatňovaní týchto projektov v edukačnom procese sa vychádzalo z osobnostného rozvoja 

detí pričom sa v maximálnej miere rešpektovali ich rozvojové moţnosti. Deti boli  vedené 

k samostatnému prejavu s poskytovaním dostatočného priestoru pre aktivitu. Pedagogická 

intervencia sa zameriavala predovšetkým na rešpektovanie základných potrieb a vekových 

zvláštností dieťaťa, bol kladený zreteľ na individuálny prístup ku kaţdému dieťaťu ako k 

jedinečnej a  neopakovateľnej osobnosti. V edukačnom procese sme sa snaţili presadzovať 

demokratickejší a humanistickejší vzťah medzi dieťaťom a dospelým, ktorý zabezpečuje  pocit 

istoty a bezpečia.  

Pri plnení výchovno-vzdelávacích cieľov bola zabezpečená spolupráca s odbornými 

inštitúciami (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva). V edukácii detí s odloţenou 

povinnou školskou dochádzkou sa postupovalo podľa rozvíjajúcich programov zameraných na 

tie oblasti rozvoja osobnosti detí, v ktorých mali na základe výsledkov komplexnej diagnostiky 

preukázateľné problémy. 

  

VIII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

inšpekciou v škole 

 V dňoch od 12.11,2019 do 14.11.2019 bola vykonaná komplexná inšpekcia, ktorej 

predmetom bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania v materskej škole. 

 Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie 

Štátna školská inšpekcia odporúča: 

 a) vyuţiť digitálne technológie na riešenie učebných zadaní a problémov, 

 b) diferencovať úlohy, vytvoriť podnetné prostredie na uplatnenie tvorivosti, rozvoj  

           vyšších myšlienkových procesov na sebarealizovanie detí, 

 c) eliminovať frontálne a statické činnosti vo vzdelávacích aktivitách, zadávať úlohy na    

riešenie problémov vo dvojiciach a v skupine,  



d) uplatňovať pedagogické stratégie na vyuţívanie kniţného fondu na rozvíjanie                         

predčitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a hodnotenia získaných informácií 

a digitálne technológie k riešeniu učebných problémov, 

e) podporovať u detí hodnotiace a sebahodnotenie spôsobilosti na posúdenie výkonov, 

pokrokov a správania, 

f) vytvárať podmienky na rozvoj grafomotorických zručností a viizuomotoriky, 

g) poskytnúť priestor na pohybové aktivity v rozmanitom prostredí pri pobyte vonku, 

h)zvyšovať účinnosť odborno-metodickej, kontrolnej a hodnotiacej funkcie 

pedagogickej rady, 

i) zefektívniť kontrolnú činnosť smerom k učiteľom a k deťom s cieľom objektívneho 

analyzovania i hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti a kontrolovať ich plnenie 

následnou hospitáciou, 

j) zohľadniť v pláne profesijného rozvoja a ročnom pláne vzdelávaia poťiadavky 

smerom k zameraniu školy a didaktike vyučovania, získané poznatky aplikovaţ do 

praxe. 

 

IX. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Materská škola je stavebným riešením i situovaním vyhovujúca pre prácu s deťmi 

predškolského veku. Je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu – I. pavilón, II.      

pavilón, III. pavilón a  administratívno-hospodárska časť. Tri časti budovy sú 

jednoposchodové,  jedna časť je prízemná. V dvoch jednoposchodových častiach budovy (II. a 

III. pavilóne) boli v prevádzke 4 triedy, v jednej jednoposchodovej časti budovy (I. pavilón) 

bola v prevádzke 1 trieda, prízemná časť sa vyuţívala na realizáciu krúţkovej činnosti, 

výstavy, prezentácie,  kultúrno-spoločenské aktivity školy. Funkčné členenie vnútorných 

priestorov je vo všetkých štyroch triedach totoţné – šatňa detí, spálňa, herňa, sociálne 

priestory. Sociálne priestory detí sú vo všetkých pavilónoch MŠ kompletne zrekonštruované. 

Taktieţ sa uskutočnila výmena okien v II. pavilóne MŠ. Súčasťou vnútorných priestorov sú pri 

všetkých triedach prípravovňa jedál, príručný sklad učebných pomôcok (okrem štvrtej triedy), 

šatňa, sociálne priestory pre pedagogických zamestnancov, malý sklad čistiacich prostriedkov, 

v pavilóne na prízemí letná umyvárka, sklad nábytku a sklad posteľnej bielizne, v II. pavilóne 

na poschodí šatňa prevádzkových zamestnancov. Prízemná časť MŠ plní administratívno-

hospodársku funkciu a nachádza sa v nej riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne, 

kuchyňa, malá jedáleň pre zamestnancov, skladové miestnosti, práčovňa, šatne prevádzkových 

zamestnancov. Areál MŠ svojou rozlohou vyhovuje kapacite školy a poskytuje ideálne 

podmienky na pohybové aktivity detí. Do areálu vedú tri vstupné brány, jeho súčasťou sú 

detské ihriská, pieskovisko a trávnatá plocha so stunovými hojdačkami a šmykľavkou, ktoré 

boli doplnené o nové herné prvky. Škola je vybavená 5 počítačmi, 5 notebookmi, 4 

interaktívnymi tabuľami, pre program na podporu zdravia detí zvlhčovačmi, čističkami 

vzduchu, horských slnkom a klasickou i modernejšou didaktickou a audiovizuálnou technikou.  

Materiálno-technické vybavenie je napriek pretrvávajúcim problémom v oblasti financovania 

škôl na veľmi dobrej úrovni aj vzhľadom na realizáciu projektov na získanie finančných 

prostriedkov. Postupne podľa finančných moţností sme dopĺňali kvalitné hračky, detskú 

a pedagogickú kniţnicu, učebné pomôcky, didaktickú a audiovizuálnu techniku, taktieţ 

nábytok v 2 triedach. 

 

X. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
- DOPLNIŤ 



Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy 

prispieval zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyţivovaciu povinnosť podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov 

v školách a  školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany sumu 15,- € za pobyt 

dieťaťa od troch rokov a 25,- € za pobyt dieťaťa, ktoré ešte nedosiahlo vek tri roky. 

O úhradách príspevkov sa viedla kontrolovateľná evidencia. 

Okrem tohto príspevku mal zákonný zástupca povinnosť uhradiť mesačný príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a  

školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany v sume: 1,54 € (desiata 0,38 €, obed 

0,90 € a olovrant 0,26 €) a reţijné náklady na mesiac 1,- € na dieťa. Deti navštevujúce 

posledný ročník materskej školy (desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €) *(dotácia 

štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu - 0,34 €/deň. 

 

XI. Vyhodnotenie plnenia cieľov z koncepčného zámeru školy  

 
Pedagogická rovina:   

  Plnený Školský vzdelávací program „Zdraví dieťa na ceste za poznaním“ je zameraný na 

podporu a formovanie zdravého ţivotného štýlu komunity školy. V šk. roku 2019/20 sa 

realizovali edukačné kurikulárne projekty vypracované internými učiteľkami, ktoré sme 

pravidelne implementovali do plánov VVČ.   

 V šk. roku 2019/20 materská škola cielene podporovala rozvoj osobnosti detí aj 

prostredníctvom krúţkových činností,  

 Pedagogické úlohy (edukačné aktivity a podujatia) sa plnili priebeţne, niektoré boli z 

organizačných dôvodov presunuté na náhradný termín.Mnoţstvo aktivít sa realizovalo 

aj mimo plánu práce školy.  

  Intenzívne sa zapájame do umeleckých a výtvarných súťaţí (napr. Ochranárik, 

Ţitnoostrovské pastelky atď.).   

 Zintenzívnila sa práca s Bee-Bot digitálnou pomôckou a interaktívnou tabuľou.   

 

Personálna rovina:   

 Boli realizované odborné prednášky a poradenstvo, prostredníctvom pracovných porád, 

pedagogických rád, zasadnutí MZ, školení.   

 Dvaja pedagogickí zamestnanci absolvovali 1. atestačnú skúšku 

 Zamestnancom je umoţnené zúčastňovať sa na rozhodovaní o škole prostredníctvom 

pracovných porád a pedagogických rád.   

 V minulom šk. roku mali zamestnanci moţnosť vyuţívať svoj potenciál v 

sebavzdelávaní. Zaznamenali sme zvýšený záujem PZ o ďalšie vzdelávanie. Majú 

vytvorené príleţitosti na kontinuálne vzdelávanie a zúčastňovanie sa workshopov a 

rôzne zameraných školení. Pedagogickí zamestnanci si priebeţne zvyšujú kvalifikáciu 

vykonávaním atestácií.  

 

Spolupráca s partnermi:   

 Aj naďalej pokračujeme v pláne prezentácie školy na verejnosti. Zriaďovateľ aktívne 

podporoval aktivity organizované našou školou. Zúčastnili sme sa viacerých kultúrno-

spoločenských podujatí kde mali deti pod vedením pedagógov našej materskej školy 

moţnosť prezentovať svoju šikovnosť a talent.   

 Veľmi dobrú úroveň spolupráce sme rozvinuli s rodinou (napr. triedne aktívy, 

individuálne poradenstvo, Vianočná trţnica).  



 Prostredníctvom pravidelných konzultácií sme oboznamovali rodičov s aktuálnou 

vývinovou úrovňou a s poznatkami detí v jednotlivých oblastiach edukačného 

pôsobenia, 

 V rámci kvalitnej prípravy detí na vstup do 1. ročníka ZŠ sme spolupracovali so ZŠ 

Tribečská, Topoľčany  

 Pri realizácii výchovno-vzdelávacích cieľov sme sa snaţili o intenzívnejšiu spoluprácu 

so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch 

(logopedická depistáţ) a  a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

(depistáţ školskej zrelosti) 

 Pre kvalitnejšiu realizáciu projektu interného projektu podpory zdravia sme 

zabezpečovali spoluprácu s obvodným pediatrom, detským stomatológom, 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

 Pri realizácii krúţkovej činnosti a kultúrno-spoločenských podujatí bola zabezpečená 

spolupráca so  ZUŠ, s Mestským kultúrnym strediskom a s Tribečským  osvetovým 

strediskom v Topoľčanoch. 

 

 

Materiálno-technická rovina:  

 Zabezpečením nových hračiek a učebných pomôcok sme prispeli k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu (z rozpočtu MŠ - dotácia na deti, ktoré majú 1 rok 

pred plnením PŠD, prostredníctvom RZ – členské príspevky, dary, 2 % z daní FO 

a PO) 

 Pre potrebu vyuţívania informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 

sa    zabezpečila počítačová technika a výučbové programy, 

 Zabezpečila sa didaktická technika  a nové učebné pomôcky z rozpočtu MŠ, lepšil sa 

vzhľad interiéru MŠ (zakúpenie krytov na radiátory a skriniek z rozpočtu MŠ), 

 Vymaľovali sa priestory kuchyne, chodby v hospodárskom pavilóne, chodieb na 

pavilónoch, 

 Zabezpečili sa hračky a učebné pomôcky z rozpočtu RZ,  

 Zabezpečil sa výtvarný materiál a pomôcky pre realizáciu edukačných aktivít a 

rozvíjajúcich programov,  

 Pre potreby MŠ a školskej jedálne sa zakúpil drobný kuchynský riad a 

elektrospotrebiče 

 Dôsledne a systematicky sa kontrolovala spotreba energií (sfunkčnenie radiátorových 

ventilov, opravy vodovodných batérií ...), ktoré viedli k výraznému zníţeniu spotreby 

energií 

 

 Zdroje financovania:   

 Naďalej získavať finančné prostriedky a sledovať výzvy a granty na renováciu interiéru 

školy.   

 Oslovenie sponzorov prebieha priebeţne. 

 

 

XII. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti a opatrenia prijaté na   

odstránenie nedostatkov 
 

Prostredníctvom rozmanitých edukačných činností sme plnili všeobecné ciele a poţiadavky, 

ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a rozvíjali kľúčové kompetencie u detí.  



Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole bolo dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v 

základnej škole a na ţivot v spoločnosti.  

 

Kognitívna oblasť: 

Pozitíva: 

- deti sú v rámci VVČ väčšinou aktívne, majú záujem o hľadanie, skúmanie, oboznamovanie 

sa s novými javmi, 

- deti bez problémov vyjadrujú záţitky viacslovnými vetami (ml. deti), jednoduchými 

súvetiami (st. deti), reagujú na otázky adekvátnou odpoveďou, 

- dokáţu charakterizovať a rozlíšiť podstatné znaky predmetov a javov, 

- sú tvorivé pri vymýšľaní a hľadaní podobných znakov a príčinných súvislostí vecí a javov,  

- osvojenie poznatkov a zásad bezpečnosti cestnej premávky na veľmi dobrej úrovni, 

- riešenie problémových úloh primerane veku s uplatňovaním vlastných predstáv, 

- majú dobré poznatky týkajúce sa priestorových vzťahov, veľkosti, mnoţstva a počtu 

- stvárňovanie rozmanitých ľudských činností, chápanie významu práce na veľmi dobrej 

úrovni, 

- 5-6- ročné deti zvládajú riešenie interaktívnych úloh na interaktívnej tabuli a v detských 

edukačných programoch, 

- poznanie dopravných prostriedkov, farieb a farebných odtieňov, častí ľudského tela 

primerane veku, 

- priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, počítanie a vykonávanie jednoduchých číselných 

operácií primerane veku detí, 

- 5-6- ročné  rozlišovanie ročných období, ich striedania, zdôvodňovanie spojitosti medzi 

rastlinnou a ţivočíšnou ríšou, 

- veľmi dobrá orientácia v rastlinnej a ţivočíšnej ríši, poznanie rôznych druhov rastlín, zvierat 

a hmyzu, 

-  majú záujem o knihy, encyklopédie 

 

Negatíva: 

- v individuálnych prípadoch slabšia vizuomotorická kontrola, 

- nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho, 

- pozornosť u niektorých detí je krátkodobá, vôľové vlastnosti nedostatočné,  

- hlasová hygiena u niekoľkých detí je nesprávna, hlavne vo vzdelávacích aktivitách 

(neprimeraná hlasitosť v reč. prejave), 

- u niekoľkých detí je slovná zásoba nedostatočná, prevláda málo obsaţné vyjadrovanie pri 

opise a reprodukcii, 

- nedostatočné získavanie poznatkov bádaním, skúmaním a experimentovaním,  

- nedostatočné zaraďovanie problémových úloh do edukačných aktivít, 

 

Odporúčania: 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup, viac podnetov na rozhovor, 

- vytvárať vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí a primerané zotrvanie pri určitej činnosti,  

- individuálne jazykové cvičenia, doporučenie návštevy logopéda rodičom, 

- precvičovanie správnej hlasitosti v hrách, rešpektovanie hovoriaceho, 

- individuálnym prístupom rozvíjať sebavedomie detí, vytvárať priestor na rozhovor s deťmi, 

rozvíjať ich komunikačné kompetencie, 

- práca s encyklopédiami a knihami, DVD, rozprávky k danej téme, simulované situácie 

- vytvoriť centrá bádania skúmania a experimentovania, 

- spolupráca s rodinou, individuálny prístup, častejšie opakovanie poznatkov detí,  



- vytváranie podnetov na riešenie problémových úloh v edukačnej činnosti 

 

Percepčno-motorická oblasť: 

Pozitíva: 

- úroveň jemnej a hrubej motoriky je u detí veľmi dobrá, 

- pracovné a výtvarné zručnosti väčšiny detí pri narábaní s materiálom sú primerané, 

- deti sú primerane samostatné v sebaobsluhe, dokáţu poupratovať po sebe pri hrách a 

vzdelávacích aktivitách,  

- sú dostatočne obratné pri všetkých lokomočných cvičeniach, 

- veľmi dobre zvládajú konštruktívne činnosti, staršie deti zvládnu zloţitejšie konštruovanie 

podľa predlohy aj fantázie, 

- zdokonalila sa presnosť pri cvičení zdravotných cvikov u starších detí, 

- so záujmom experimentujú s farbami, technickým aj odpadovým materiálom, s radosťou 

realizujú pohybové aj hudobno-pohybové činnosti, 

- aktivita detí pri rytmizácii, pohotové reakcie pri zmene tempa hudobného sprievodu, záujem 

o tanec a improvizáciu podľa hudby, 

- 5-6-ročné deti zvládajú prácu na interaktívnej tabuli, PC, s digitálnymi hračkami, 

- dokáţu sa pohybovať v rôznom prostredí, k pohybovým činnostiam pouţívajú rôzne športové 

náradie a náčinie  

 

Negatíva: 

- v individuálnych prípadoch sa vyskytujú problémy v sebaobsluţných činnostiach (ml. deti, 

nepravidelná dochádzka do MŠ), u ml. detí nepresnosť v realizácii zdravotných cvičení,  

- u niektorých detí (ml. deti, nepravidelná dochádzka do MŠ) nesprávne drţanie grafického 

materiálu – nesprávny úchop, sklon, nesprávne drţanie tela pri grafomotorických činnostiach 

neprimeraný tlak, slabá vizuomotorická koordinácia, 

- u niektorých detí, (nepravidelná, krátkodobá dochádzka do MŠ) je úroveň grafického prejavu 

nedostatočná, nevydrţia primerane dlho pri činnosti, 

- niektoré detí – nedostatočné zručnosti pri realizácii loptových hier (podávanie, gúľanie, 

driblovanie, chytanie lopty) 

 

Odporúčania: 

- vo zvýšenej miere zaraďovať činnosti na rozvoj jemnej motoriky a vizuomotorickej 

koordinácie, 

- pri práci s dieťaťom v rámci grafomotorických cvičení si všímať správne uchopenie a drţanie 

písacieho náčinia, 

- uvoľňovanie ramenného kĺbu s pouţitím rôznorodého materiálu, grafomotorické činnosti 

primerane motivovať, u ml. detí pouţívať formát A1, u st. detí interaktívnu tabuľu, vyuţívať 

kresliace tabuľky (dop. zakúpiť), 

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi v rámci rozvíjania grafomotorických kompetencií detí, pri 

grafomotorike a vizuomotorike odporúčame precvičovať aj doma,  

- tvorivo vyuţívať rôzne kombinovateľné techniky a druhy materiálov na zhotovovanie 

jednoduchých a postupne aj zloţitejších predmetov, 

- kombinovať grafické pohyby – spájanie horizontálnej a vertikálnej línie, lomené línie, 

experimentovať s horizontálnou a lomenou líniou, rôznorodosť pohybov, ich smeru, veľkosti 

tvarov, vlnovky, slučky, osmičky 

 

 

 

 



Sociálno-emocionálna oblasť : 
Pozitíva: 

- deti sa väčšinou dokáţu presadiť v hrách, vo vzdelávacích aktivitách, prejavujú radosť 

v kolektívnych činnostiach, 

- spolupráca s učiteľkou je na dobrej aţ výbornej úrovni,  

- primerane kooperujú s ostatnými deťmi, vytvárajú priateľské dvojice, skupinky, 

- pri organizovaných činnostiach prevaţne dodrţiavajú pravidlá, 

- adekvátne sa rozvíjajú prejavy empatie, schopnosti decentrácie (u starších detí), 

- prejavy priateľských citov sú primerané veku, deti dostatočne rýchlo nadväzujú sociálne 

kontakty, 

- vypracovanie a dodrţiavanie triednych pravidiel, 

- dokáţu reprodukovať primerane dlhé básne, ľudové a autorské rozprávky, 

- pamätajú si postavy rozprávok, dej príbehov, 

- hodnotenie pozitívnych a negatívnych charakterových vlastností u druhých, 

- prejavy ochranárskych postojov k prírodnému prostrediu, jeho hodnotenie, 

- záujem o tvorivé uplatňovanie výtvarných činností, techník, výtvarného materiálu,  

- spev, rytmizácia riekaniek, hra na detských hudobných nástrojoch, 

- záujem detí o knihy, písmená, číslice, obrázkové čítanie primerane veku detí 

 

Negatíva: 

- vyskytujú sa chyby vo výslovnosti sykaviek, rotacizmus, prehltávanie hlások, 

- častejšie sa vyskytujú neprimerané prejavy deti spojené s  motorickým nepokojom, napätím, 

- vyskytujú sa prvky agresívneho správania (fyzické a verbálne),  

- v niektorých prípadoch nedostatočné sústredenie na činnosť, zaujatie inými podnetmi, 

- emocionálna kontrola je u niektorých detí neadekvátna, 

- v individuálnych prípadoch pretrváva neschopnosť samostatného riešenia konfliktov, riešenie 

konfliktov len za pomoci dospelej osoby, 

- mladšie deti – nedostatočné sebahodnotiace schopnosti,  

- plnenie pokynov aţ na opakované vyzvanie učiteľky v hrách a vzdelávacích aktivitách, 

- niektoré detí nevedia prejaviť tvorivosť vo výtvarných a dramatických činnostiach, 

- niektoré deti – problémy so zobrazovaním ľudskej postavy a zvieracej figúry 
 

Odporúčania: 

- organizovať prácu v triede tak, aby lepšie deti motivovala a zodpovedala ich aktuálnym 

potrebám, záujmom a schopnostiam, 

- dbať na rôznorodosť metód a organizačných foriem VVČ, pracovať s deťmi v skupinách, 

vytvárať priestor na sebarealizáciu dieťaťa,  

- zamerať sa na špecifické potreby (nácvik nových zručností, náročných úloh, alebo 

podporujúcich rozvoj), 

- vyuţívať prirodzené situácie k rozvíjaniu prosociálneho správania, do VVČ zaraďovať hry na 

rozvíjanie empatie, schopnosti decentrácie a sebaovládania,  

- zintenzívniť individuálny prístup k dieťaťu pri plnení rôznych úloh, 

- vytvárať hrové situácie ku kooperatívnym činnostiam, deleniu sa, 

- spolupracovať s rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné pôsobenie  

- zaraďovanie komunikačných kruhov, viackrát vytvárať priestor na hodnotenie 

a sebahodnotenie v priebehu dňa, spolupráca s rodinou, 

- zaraďovanie modelových situácií do edukačných aktivít, 

- vytváranie podnetov k tvorivosti vo výtvarnom prejave a v dramatizácii v čase hier 

i edukačných aktivít 
 



         Striedanie  činností, hier a vzdelávacích aktivít sme  zabezpečovali prostredníctvom 

denného poriadku vo všetkých triedach, rešpektovali sme vekové osobitosti detí a individuálne 

potreby detí. Počas edukačných aktivít sme prirodzene striedali spontánne a riadené činnosti. 

Deti sme vopred oboznamovali s očakávanými výsledkami a zisťovali sme splnenie cieľa 

prostredníctvom spätnej väzby. Podporovali sme hrové záujmy detí, právo na výber hry 

a spoluhráča, rešpektovali sme ich individuálne tempo a výchovno-vzdelávacie potreby 

zadávaním úloh s rozdielnou náročnosťou. Rozvíjali sme u detí praktické zručnosti a návyky 

dodrţiavaním obvyklých postupov pri manipulácii s pomôckami a tvorení produktov z rôznych 

materiálov.  
          
       Počas cieleného rozvíjania grafomotorických zručností sme upozorňovali deti na správne 

sedenie, úchop grafického materiálu a sklon plochy pri zaznamenávaní grafickej stopy.  
 

      Pri rozvíjaní kognitívnych a učebných kompetencií otvorenými a stimulujúcimi otázkami 

sme vyvolávali u detí zvedavosť, umoţňovali sme im individuálne a v skupinách riešiť úlohy 

a poskytli sme  im potrebný čas na rozmýšľanie. Zadávali sme deťom aj úlohy, ktoré 

vyţadovali tvorivé riešenia. Pozitívom bolo, ţe sme  podporovali a rozvíjali u detí schopnosť 

objavovať, a uplatňovať vlastné predstavy v praktických činnostiach. V spontánnych 

činnostiach sme zaznamenali myšlienkovo bohatší a súvislejší slovný prejav detí. Počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti sme najčastejšie vyuţívali priebeţné hodnotenie. Snaţili sme sa 

hodnotiť deti podľa vopred dohodnutých pravidiel, poskytovali sme deťom príleţitosť na 

hodnotenie vlastných pokrokov. 

 

      Vytvárali sme primeraný časový priestor a podnetne sme motivovali deti k zdravotným 

cvičeniam. Deťom so zníţenou motorikou sme venovali individuálnu starostlivosť. 

Pravidelným odľahčovaním odevu a prezliekaním do cvičebných úborov sme u detí upevňovali 

sebaobsluţné návyky. Deti získali poznatky o ľudskom tele, zdraví, hygiene, ţivotospráve, 

športových súťaţiach a zásadách kultúrneho správania na športových podujatiach. Na 

elementárnej úrovni deti získali základy predplaveckej prípravy, atletických, športových 

disciplín a sezónnych pohybových činnostiach.  

 

        Vzdelávacie aktivity sme cieľavedome orientovali na oboznamovanie, získavanie, 

ovládanie a zautomatizovanie vedomostí, zručností a návykov detí. V oblasti rozvíjania 

kognitívnych a učebných kompetencií sme deťom sprístupňovali poznatky kombinovaním 

záţitkového a intencionálneho učenia a zaraďovaním rôznych interaktívnych aktivít. Vytvárali 

sme priestor pre činnosti v skupinách, čím si deti skvalitňovali vzájomné kooperovanie hlavne 

 5-6-ročné deti, podporovali sme sebaistotu detí a dodrţiavanie základných pravidiel 

kultúrneho správania. Vo výtvarných a pracovných aktivitách boli niektoré deti kreatívne, 

vytrvalé a samostatné. Staršie deti kreslili uvoľnenou  rukou, vedeli graficky zaznamenať  

rôzne línie, znaky a priestorovo vyuţiť ponúkanú plochu. Vo väčšej miere správne 

manipulovali s noţnicami. 
 

         Deti boli s činnosťami pobytu vonku primerane oboznamované. Najčastejšie sme na 

vychádzkach pozorovali blízke okolie. Aktivity s environmentálnym a zdravotným zameraním 

formovali postoje detí k zdravému ţivotnému štýlu, ochrane svojho zdravia a ţivotného 

prostredia.  
 

        V materskej škole sme s deťmi vyuţívali čitateľské, informačné, logicko-matematické, 

konštrukčné a výtvarné centrá. Zamestnanci materskej školy boli  oboznámení s hlavnými 

úlohami Národného programu prevencie obezity. Rešpektovali sme psychohygienické zásady. 

Deti mali zabezpečený pitný reţim počas celého dňa v triedach i mimo nich.  

 



Správa o realizácii ŠkVP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky MŠ  

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 bola výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase 

od 16.3.2020 do 31.4.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020. Potom 

bola prerušená od 30.3.2020 do odvolania z dôvodu prekáţky v práci na strane 

zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Zamestnanci MŠ nevykonávali 

dištančnú formu výchovno-vzdelávacej činnosti, boli však v elektronickom kontakte so  

zákonnými zástupcami. Návrhy na vyplnenie programu v domácnosti boli zákonným 

zástupcom detí zverejňované na webovom sídle MŠ.  

 Zriaďovateľ MŠ Mesto Topoľčany na základe Rozhodnutia MŠ SR 2020/12033:1-A2110 zo 

dňa 22.5.2020 podľa §150 ods. 8 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní v súlade s 

opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/4240/2020 z 22.5.2020, ktorým rozšíril 

výnimku podľa §24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 

19.2.2020 vydal Rozhodnutie o otvorení materskej školy od 1.6.2020 s osobitnými 

podmienkami dodrţania všetkých opatrení s platnosťou do konca šk. roka 2020. Výchovno-

vzdelávacia činnosť sa nevykonávala podľa ŠkVP. Prebiehala formou aktivít s dôrazom na 

rozvoj podľa jednotlivých oblastí väčšinou v exteriéri. Plánovanie bolo realizované s dôrazom 

na socializáciu, dodrţiavanie hygienických opatrení a upevňovanie kľúčových kompetencií 

detí. Boli vypracované dodatky k Prevádzkovému poriadku a Školskému poriadku so 

zmenami týkajúcimi sa dodrţiavania opatrení, ktoré boli v platnosti do ukončenia 

mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, platnými pre všetkých 

zamestnancov, deti, zákonných zástupcov a cudzích osôb. V pracovno-právnych vzťahoch 

sme postupovali podľa nariadení zamestnávateľa: - prerušenie vyučovania od 16.3.2020 do 

29.3.2020 na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 

12.3.2020 ; - prerušenie vyučovania od 30.marca do odvolania - prekáţka v práci; čerpanie 

dovolenky za rok 2019. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, 

Gagarinova 2636/15, Topoľčany za školský rok 2019/2020 prerokovaná v pedagogickej rade 

dňa 14.10.2020. 

 

V Topoľčanoch, dňa 14.10.2020     ............................................. 

Mgr. Andrea Mádelová 

                          riaditeľka MŠ 

                                          

 

Vyjadrenie rady školy : 

Správa prerokovaná Radou školy pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany dňa 26.10.2020 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Topoľčany  

schváliť/neschváliť* 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020. 

V Topoľčanoch, dňa 26.10.2020 

                                                                                       .................................................... 

                                                                                            Janka Churá v. r. 

          predseda Rady školy  

                                                                                      

 

 Stanovisko zriaďovateľa : 

 Mesto Topoľčany  

schvaľuje/neschvaľuje* 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020. 

V Topoľčanoch, dňa 17.12.2020 

                                                                                                                                             

                     ......................................................... 

                                                                                             za zriaďovateľa   

            JUDr. Alexandra Gieciová v. r. 

            primátorka   

* nehodiace sa prečiarknúť 


