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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE 

POHORELÁ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021  

 

 

Názov školy:    Základná škola s materskou školou 

Adresa školy:    Kpt. Nálepku č. 878, 976 69 Pohorelá 

Telefónne číslo:   048 6196137 

Internetová adresa:   www.skolapohorela.sk 

Mailová adresa:   skola@skolapohorela.sk 

dagmar.krupova@gmail.com 

Zriaďovateľ:    Obec Pohorelá, Školská 349/6, 976 69 Pohorelá 

Vedúci zamestnanec:  PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa 

ZŠ s MŠ pre materskú školu 

Rada školy:    Predseda –  

Podpredseda –  

Zapisovateľ –  Ing. Marcela Frajtová 

Členovia –  Ing. Marianna Šramková 

 Mgr. Jana Vojtková 

 Ing. Marek Syč, PhD. 

 Jana Birková, Anna Krešáková 

 Mgr. Ivana Datková 

 Mgr. Ivana Vojtko Kubandová 

 Peter Frajt, Ing. Rastislav Raši 

 Ján Šulej   

                                                 

Počet detí: 39 (vek: 2-6 rokov, 14 dievčat, 15 chlapcov) 

nar. 2014: 9 detí                         nar. 2017: 8 detí 

nar. 2015: 14 detí                       nar. 2018: 1 dieťa 

nar. 2016:  7 detí                                      

Počet detí s dopoludňajšou výchovou a vzdelávaním: 19 

Počet detí s celodennou výchovou a vzdelávaním: 20 

Prijatie počas školského roka: 3 deti  

Ukončenie dochádzky v priebehu školského roka: 0 deti 
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Deti so ŠVVP: 3 

Počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ: 15 

Počet detí v evidencii o prijatie: 0 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 

Počet zamestnancov: 5 

Pedagogickí zamestnanci: 4        

(spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa  Vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z. z.) 

 

I. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

1. Vzdelávanie prostredníctvom webinárov 

 Predčitateľská gramotnosť v materskej škole (Anna Krešáková, získanie certifikátu) 

 Práca s médiami v materskej škole (Anna Krešáková, získanie certifikátu) 

 Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky (Anna Krešáková, získanie certifikátu) 

 Pedagogický asistent v materskej škole (PaedDr. Dagmar Krupová, Bc.Ľubica 

Bugajdová, Anna Krešáková, získanie certifikátu) 

 Malý vedátor (PaedDr. Dagmar Krupová, získanie certifikátu) 

 Povinné predprimárne vzdelávanie (PaedDr. Dagmar Krupová, Anna Krešáková, 

získanie certifikátu) 

 Povinné predprimárne vzdelávanie 2. (PaedDr. Dagmar Krupová, získanie 

certifikátu) 

 Legislatávne zmeny v predprimárnom vzdelávaní (PaedDr. Dagmar Krupová, 

získanie certifikátu) 

 

2. Vzdelávanie prostredníctvom metodického združenia 

    Vedúca MZ – PaedDr. Dagmar Krupová  

Cieľ:  

 napomáhanie internému vzdelávaniu učiteľov, 

 skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zameranie: 

 práca s deťmi so ŠVVP, 

 metódy predčitateľskej gramotnosti v praxi, 

 aplikácia hudobnej výchovy vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 aplikácia učebných pomôcok Marie Montessori  vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 práva dieťaťa (rozpracovanie do celoročného projektu).    
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 obsahové štandardy a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

3. Vzdelávanie učiteliek prostredníctvom samoštúdia     

 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(2016), 

 Všeobecne záväzné predpisy a koncepčné materiály podľa Sprievodcu školským 

rokom 2020/2021. 

 Štúdium novej literatúry – Materská škola – hra a učenie. 

Časopisecká literatúra:  

 Predškolská výchova, Naša škola, Učiteľské noviny, Informatorium 3-8, 

 odborná literatúra zo školskej knižnice podľa výberu učiteliek. 

 

 

II. PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

1. Vystúpenia detí : 

 Besiedka predškolákov na rozlúčku s materskou školou (6/2021 na Obecnom úrade 

v Pohorelej) 

 

2. Publikačná činnosť: 

 KRUPOVÁ, D. 2020. Heterogénne zloženie detí v triedach. Uplatňovanie 

pedagogiky Marie Montessori. Informatorium 3-8 2020/2021, ročník, č., s.. ISSN. 

 KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I., 2021.Umelci v materskej škole 3 (interpretácia 

umeleckého diela v intenciách pedagogiky Marie Montessor). Ružomberok : 

VERBUM – vydavateľstvo KU. 

 

3. Zapojenie sa do súťaží: 

 Dúhový kolotoč 2020 –ocenená práca Sárky Rochovskej (maľba na sklo) 

 Dúhový kolotoč 2021 (účasť - kolektívna práca Zázračný svet – práca s hlinou) 

 Zapojenie sa do celosvetového projektu Nakresli svoje práva s prezentovaním 

aktívneho podieľania detí na uplatňovaní svojich práv vytvorením plagátu i knižky 

s prediktabilným textom. (Výstava s originálmi umeleckých prác a špeciálne fórum 

o právach dieťaťa  s účasťou ľudí z univerzít, ministerstiev, mimovládnych 

organizácií sa uskutoční na Cypre v novembri 2021 a virtuálna výstava bude 
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k dispozícii na webovej stránke OMEP Cyprus počas svetového zhromaždenia  

a konferencie OMEP v Aténach v júli 2022). Do tohto celosvetového projektu sa zo 

Slovenska zapojili dve materské školy. 

 

4. Iné 

 Vedenie fotokroniky (PaedDr. Dagmar Krupová), 

 Aktívna účasť v organizácii OMEP regionálnej sekcii Brezno (PaedDr. Dagmar 

Krupová – členka výboru RS Brezno, členka celoslovenského výboru OMEP). 

 

III.  PROJEKTY ŠKOLY 

1.1 Stabilné 

 Projekt na prácu v materskej škole s využitím alternatívnej učebnej pomôcky Lego 

Dacta (od r.1996); 

 Projekt na prácu v materskej škole s uplatnením alternatívnych prvkov 

metamorfóznej didaktiky (od r.1997); 

 Projekt Srdce na dlani (od roku 2011); 

 Projekty zamerané na dosahovanie vzdelávacích štandardov, ktoré sú súčasťou 

publikácií PaedDr. Dagmar Krupovej v spoluautorstve s doc. PaedDr. Ivanou 

Rochovskou, PhD. (Vesmírne tajomstvá, Predmety a ich vlastnosti, Vzduch 

a počasie, Motýle, Bádanie v predprimárnom vzdelávaní - prírodné javy, Rok 

s bábätkom v materskej škole, Umelci v materskej škole, Umelci v materskej škole 

2), 

 Projekty, ktoré súvisia s aktuálnym ročným obdobím (Hurá, škola volá, Čaro 

jesene, Sviatočný čas, Fašiangy, Radosti jari, Moja mama, Príroda okolo nás, 

Rozlúčka s predškolákmi). 

 Projekty realizované priebežne počas celého školského roka (Svet rozprávok, 

Farbička – Čarbička, Športovci, Hlavička makovička, Kamaráti písmenká – 

Jazýček šikovníček, Narodeninový deň). 

 

1.2 Nové projekty 

 Celoročný projekt Práva dieťaťa, 

 Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2. 
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Všetky vymenované projekty sú implementované do Školského vzdelávacieho 

programu Slniečko ako jeho integrálna súčasť. 

 

IV.  VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

Komplexná inšpekcia vykonaná naposledy v dňoch 28.05.2014 – 02.06.2014; 

Riadenie školy bolo na veľmi  dobrej úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na 

veľmi  dobrej  úrovni. Výchova a vzdelávanie z hľadiska činnosti učiteliek a z hľadiska 

činnosti detí boli na veľmi dobrej úrovni. 

 

 

V. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

 

1. Priestorové podmienky školy 

Maximálny počet detí prijatých podľa priestorových podmienok školy na základe 

výmeru RÚZ Banská Bystrica je 36 detí (dve triedy – 18 detí v každej triede).  

 

2. Materiálno-technické podmienky školy 

Na základe uplatňovania prvkov pedagogiky Marie Montessori sme sa zamerali na 

doplnenie originálnych učebných pomôcok slúžiacich na rozvíjanie kognitívnych 

i perceptuálno-motorických schopnosti dieťaťa: Puzzle Európa, Politická mapa Európa, Deti 

sveta, Deti sveta 2, Slnečná sústava, Strom, Kôň, Ryba, Vták, Ľudské telo, Abeceda, Čísla od 

0-9. Doplnili sme aj viacvrstvové puzzle – Životný cyklus sliepky, Životný cyklus sliepky 2, 

Životný cyklus stromu,   Životný cyklus  žena, Životný cyklus muž. 

Deti si rozvíjali kognitívne ale zároveň perceptuálno-motorické zručnosti  

prostredníctvom autodráhy, geoboardu, dreveného kalendára. Na rozvíjanie hudobných 

schopností využívali sadu ôsmich zvončekov. Na didaktické hry sme používali pásku na 

zakrytie očí, karty k ružovej veži aj predlohy k farebným valčekom. 

Sortiment koberčekov sme doplnili o sedem koberčekov na hrové aktivity s menšími 

aj väčšími rozmermi ( 120x80 cm). 

Rozšírili sme knižný fond pre deti nákupom kníh Gabko a jeho rodina, Gabko 

v škôlke, Herbárik – príbehy lúčnych kvietkov, Bájky pre všetkých, O troch prasiatkach, 

Dedko a repa, Na gazdovstve, Zázračný svet zvierat, Básničkové cestovanie po Európe, 

Biblické príbehy na dobrú noc, Encyklopédia pre zvedavé deti. 
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Učebné pomôcky zamerané na učenie hrou prostredníctvom lega sme obohatili o lego 

duplo, z ktorého deti stavajú rôzne druhy zaujímavých dopravných prostriedkov. 

Vyložene na rozvíjanie matematického myslenia a logického uvažovania sme deťom 

ponúkali novú učebnú pomôcku Magnetický hlavolam CUTS v dvoch veľkostiach.   

Na telovýchovné aktivity sme zakúpili dva rôzne druhy stepperov, ktoré slúžia pri 

spontánnych aktivitách detí počas celého dňa. 

Pravidelne sme nakupovali  spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické, pracovné 

činnosti. 

Prostredie materskej školy spĺňa bezpečnostné a hygienické normy, estetické 

a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje 

potreby detí, stolíky sú umiestnené vo svetlej časti miestnosti.  

Učiteľky cieľavedome vytvárali aj v tomto školskom roku podnetné prostredie pre 

spontánne i riadené učenie. Starali sa o estetickú úpravu materskej školy spolu s deťmi. 

Navodzovali priaznivú sociálno-emocionálnu klímu v triede. 

Priestor na pobyt vonku deti využívali vo veľkej miere na amfiteátri, nakoľko školský 

dvor po rekonštrukcii obecného úradu z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie ešte 

nebol dokončený. 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Dotácia pre materskú školu bola do roku 2017 enormne poddimenzovaná, nárast 

dotácie za posledné roky bol len minimálny, čo spôsobilo aj výrazné rozdiely v dotácii 

v porovnaní s okolitými obcami. Daná situácia sa riešila v spolupráci so zriaďovateľom 

a došlo k úprave rozpočtu materskej školy. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov činí 7 eur mesačne na dieťa. 

 

VI. STABILNÉ CIELE A ÚLOHY MATERSKEJ ŠKOLY 

1. Ciele vytýčené v Školskom vzdelávacom programe Slniečko (schválený 

28.06.2016) 

Ciele vyplývajúce z uplatňovania osobnostne orientovanej predškolskej výchovy: 

 celostný rozvoj osobnosti dieťaťa so zameraním na individuálne možnosti 

a schopnosti dieťaťa, 

 zoznámenie sa dieťaťa so životom v spoločnosti s dôrazom na kooperáciu, 
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 príprava dieťaťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole. 

 

Ciele školy implementované do výchovy a vzdelávania so zameraním na dieťa: 

 Vedomosti, schopnosti, zručnosti získavať prostredníctvom zážitkového učenia sa. 

 Uplatňovať vzájomnú pomoc, ochotu poradiť si, priateľskú komunikáciu, dodržiavať 

dohodnuté pravidlá správania sa. 

 Prejavovať radosť, spolupatričnosť s ostatnými deťmi na oslave narodenín. 

 Rozvíjať kognitívne a perceptuálno-motorické schopnosti využívaním učebnej 

pomôcky Lego Dacta a učebných pomôcok navrhnutých Marie Montessori. 

 Osvojovať si grafomotorické zručnosti realizovaním grafomotorických cvičení.  

 Verbálne aj vizuálne interpretovať umelecké diela. 

 Rozvíjať telovýchovné zručnosti využívaním telovýchovných pomôcok v interiéri 

materskej školy, v telocvični, na multifunkčnom ihrisku. 

 Riešiť pravidelne matematicko-logické úlohy. 

 Precvičovať si správnu výslovnosť jazykovými cvičeniami. 

 Orientovať sa v encyklopédiách, diskutovať o prírodovedných témach. 

 Uplatňovať digitálne technológie na rozvíjanie digitálnej gramotnosti. 

 Pozorovať prírodu, vytvárať si pozitívny vzťah k prírode.  

 Poznať dominanty obce Pohorelá. 

 Denne aktívne počúvať literárne texty.  

 Prezentovať pred kamarátmi v triede obľúbenú knihu. 

 Osvojovať si prvky ľudových tradícií pri oslave sviatkov. 

 Rozširovať si repertoár ľudových riekaniek a ľudových piesní z nášho regiónu. 

 Spoznávať lokality Horehronia účasťou na školských výletoch. 

 

Nadstavbou všetkých vymenovaných cieľov je uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu. 

Zatvorenie prevádzky školy z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení pre 

zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID-19 bolo v tomto školskom roku len necelé dva 

týždne, avšak prevádzka v mesiacoch november- január bola obmedzená len pre deti, ktorých 

rodičia sa nachádzali v kritickej infraštruktúre. Táto situácia spôsobila, že viacero 

predškolákov nemohlo navštevovať materskú školu, preto sme im zadávali úlohy formou 

pracovných listov priamo domov. Motivovali sme ich ku grafomotorickým i výtvarným 

činnostiam. Dôraz na  prípravu predškolákov pre vstup do základnej školy sme presunuli na 
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jarné mesiace v jarných mesiacoch. Dosiahnuté výsledky detí vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti sme konzultovali s pracovníkmi CPPPaP v Brezne. Zároveň sme komunikovali  

s každým rodičom individuálne a zvažovali optimálne východiská pre vstup detí do prvého 

ročníka základnej školy. V piatich prípadoch so súhlasom všetkých zúčastnených bolo 

rozhodnuté o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. 

 

2. Úlohy vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov sme mali na zreteli rešpektovanie aktuálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb detí, ich vekové a individuálne osobitosti, rozvojové možnosti 

a schopnosti difirencovaním úloh a cieľov s uplatňovaním špecifík učenia a všetkých foriem 

organizácie (individuálna, skupinová, frontálna, kombinovaná). Do výchovno-vzdelávacích 

činností sme vyberali projekty naplánované v Školskom vzdelávacom programe Slniečko. 

 

SEPTEMBER 

Činnosť školy je každoročne nasmerovaná na adaptáciu nových detí a vytváranie 

spoločenstva triedy. Základom sú aktivity na oboznamovanie a upevňovanie pravidiel školy 

vizuálnou i verbálnou formou. 

Zisťovali sme prekoncepty detí na tému Práva dieťaťa.  Deti získali elementárne povedomie 

o právach s oboznámením sa prvého práva. Bolo ním Právo na meno. Deti sa naučili mnoho 

hier na danú tému, ktoré boli spojené aj s hudbou, spevom a často prejavovali záujem o ich 

opakovanie (Počuj svoje meno, Ja som tvoja kamarátka, Na bránu...).  

 

OKTÓBER 

2.právo: Právo na hru. 

Hrové aktivity sú prirodzene prepájané so zážitkovým učením. Deti si v spontánnych 

činnostiach vyberali hry alebo učebné pomôcky podľa záujmu, využívali koberčeky, ktoré 

vždy odkladali na pôvodné miesto. Väčšinou si volili hry vo dvojiciach, trojiciach alebo si 

vyberali lego kútik, knižnicu či kútik rodina. 

Okrem daného zamerania sme deti denne orientovali na sledovanie a zaznamenávanie počasia 

ako aj na množstvo riadených aktivít spojených s tematikou jesene.  
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NOVEMBER 

3.právo: Právo na vzdelanie 

Prvé novembrové dni oslavujeme Deň materských škôl na Slovensku a s týmto dňom sú 

spojené aj adekvátne aktivity podčiarkujúc prezentovanie našej školy na verejnosti (letáky, 

povedomie o Márii Terézii Brunschwickovej ako zakladateľke prvej materskej školy na 

území Slovenska v novembri 1829 v Banskej Bystrici). V novembri sme sa venovali aj 

projektu Zvieracia ríša, ktorý bol však skrátený pre prerušenie prevádzky. Koncom novembra 

sme sa zaoberali opakovaním práv dieťaťa s prezentovaním práva č.4 Právo na zdravie 

a ochranu.  Pri tejto téme sme vychádzali z aktuálnej situácie koronavírusu. 

 

DECEMBER 

Blížiaci sa sviatočný čas v nás každoročne evokuje realizovať aktivity spojené s kresťanskými 

sviatkami a oslavou rodiny. Aj tento rok nás navštívil Mikuláš, ktorý zakaždým vnesie do 

našej školy neopakovateľnú atmosféru. V takejto sviatočnej nálade sme aj tento rok zdobili 

vianočný stromček, spievali a vinšovali koledy, pripravovali vianočné pozdravy, ale aj 

vianočnú besiedku. Aktivity spojené s pozývaním hostí (žiaci prvého ročníka i základnej 

umeleckej školy) sme nerealizovali z dôvodu ochrany pred koronavírusom. 

 

JANUÁR 

Právo č.5: Právo kamarátiť sa s ostatnými alebo ostať sám. Výklad tohto práva nás 

nasmeroval bližšie deťom ozrejmiť prečo sú aj v našej materskej škole deti, ktoré odmietajú 

zapojiť sa do frontálnych aktivít z dôvodu prežívania strachu z neúspechu či ostýchavosti. 

Nový rok a ročné obdobie Zima boli pre nás taktiež podnetom k prírodovedným témam 

zameraným na počasie. 

 

FEBRUÁR 

Mesiac február sa niesol v atmosfére fašiangového obdobia. Fašiangovej besiedke predchádza 

každoročne niekoľkotýždňový projekt Fašiangy, Turíce... V rámci projektu deti spievali 

žartovné piesne, tancovali, prednášali veselé básne, zhotovali škrabošky, plnili mnoho úloh so 

šaškom a napokon sa prezentovali na fašiangovej veselici.  
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V tomto mesiaci sme do výchovno-vzdelávacej činnosti implementovali aj právo č.6: Právo 

na odpočinok. Vysvetľovali sme im, že nielen v priestore na odpočinok môžu oddychovať, 

ale na oddych majú právo využívať aj určené priestory v triedach (lehátka). 

 

MAREC 

Právo č.7: Právo na hru bez ubližovania.  Obsah tohto vyjadrenia nás nútil spoločne sa 

zamýšľať akí sme, ako sa k sebe správame, či sa nám to páči alebo nie. Deti vyjadrovali 

vlastné úsudky a zároveň navrhovali riešenie v prípade negatívnych postrehov. 

Marec je pre nás aj mesiacom, v ktorom okrem podčiarknutia dôležitosti knižných konvencií 

inklinujeme systematicky   k bádateľským aktivitám na rôznej úrovni, podľa záujmu detí. 

 

APRÍL 

Právo č.7:Právo slobodne myslieť a povedať svoj názor. Denne pri vítaní dňa 

v komunikatívnom kruhu mali deti možnosť vyjadriť sa o tom čo momentálne prežívajú, čo 

ich potešilo alebo naopak, zarmútilo. Pravidelne sme ich viedli k tomu, aby mohli vyjadriť 

svoj vlastný názor a zároveň akceptovať názor iných detí bez ohľadu na to či s ním súhlasia 

alebo nesúhlasia. 

V apríli sa opäť venujeme zmenám v počasí, pomenovávaniu symbolov počasia, upevňovaniu  

si názvov dní v týždni, orientovaniu sa v ročných obdobiach. 

 

MÁJ 

Právo č.8: Právo na lásku a starostlivosť. Ak keď sme nemohli pozvať mamičky do 

materskej školy, téma lásky a starostlivosti sa prelínala prvé dva májové týždne. V rámci 

prípravy darčeka mamičke si deti vyskúšali siatie semienok žeruchy, pozorovali rast rastlín, 

zisťovali čo rastliny potrebujú k rastu. Získali i povedomie o prvých jarných kvetoch, o 

ich liečivých účinkoch prostredníctvom príbehov z knižky Herbárik.  

V druhej polovici mája sme sa venovali tematike dopravy v kontinuite tém Dedina a mesto. 

 

 



13 

 

JÚN 

Právo č.10: Právo na rovnosť a slobodu. Pre lepšie ozrejmenie a pochopenie významu 

posledného práva, ktoré sme deťom prezentovali sme využili didaktický materiál puzzle Deti 

sveta, glóbus, mapu sveta.  

Téma prírody rezonovala u detí  najmä v exteriéri školy, počas pobytu vonku,v interiéri sme 

sa rozdelili na mladšie deti a predškolákov, aby si 5-6 ročné deti lepšie mohli uvedomiť, že sa 

blíži koniec ich navštevovania materskej školy. Mnohé výtvarné, hudobné, jazykové či 

literárne aktivity smerovali k príprave  na rozlúčkovú besiedku. 

Celoročný projekt Práva dieťaťa sme zavŕšili dokončením nástenky, v ktorej dominovali 

práce detí počas jednotlivých mesiacov a ukončením knihy s prediktabilným textom, taktiež 

s mnohými detskými prácami. Výtvarné práce na túto tému sme posielali na Cyprus, kde sa 

všetky detské produkty vyhodnotia a budú po posúdení odborníkmi tvoriť súčasť 

medzinárodnej konferencie OMEP v roku 2022 v Aténach. 

Ak sa pozrieme bližšie na obsahové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu, na 

ciele Školského vzdelávacieho programu Slniečko profesionálnym okom, vidíme, že sa 

prelínali vo výchovno-vzdelávacej činnosti so zameraním od vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia, cez oblasti Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek 

a príroda, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb až k umelecky zameraným oblastiam –

Výtvarná výchova  a Hudobná výchova. 

Len stručne spomeniem - Denne sme stimulovali u detí správnu výslovnosť hlások, 

hláskových skupín a rozvíjali ich komunikačné schopnosti . 

Grafomotorické zručnosti detí sme zlepšovali cielene s využitím vhodných písadiel a 

materiálov, premyslene sme vyberali a využívali predlohy a pracovné listy (minimálne 

jedenkrát týždenne). Pravidelne sme pripravovali grafomotorické a vizuomotorické cvičenia 

aj prostredníctvom časopisu Včielka 

 V rámci predčitateľskej gramotnosti sme rozvíjali u detí aktívne počúvanie s 

porozumením čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom.  

S obľubou, najmä chlapci, denne pracovali s učebnou pomôckou Lego Dacta i s motivačným 

legom.  

Stimulovali sme sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, napríklad realizovaním 

narodeninových dni všetkých detí. Podporovali sme hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti 

detí vo vzťahu k vlastnému pokroku.  
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Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí, 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov a povedomia v oblasti separácie 

odpadov. Mali sme na zreteli vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

Deti denne prichádzali do styku s rytmickými, vokálnymi a hudobno-pohybovými 

činnosťami, v širokej miere sme zaraďovali prvky regionálnej výchovy nevynímajúc ľudovú 

slovesnosť.  

 

VII. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RȎZNYMI SUBJEKTAMI 

 

1. Spolupráca  školy s rodinou 

 Poskytovanie poradenskej činnosti zákonným zástupcom detí v čase adaptácie dieťaťa 

na materskú školu, ale aj priebežne počas školského roka v závislosti od aktuálnej 

situácie, 

 Účasť rodičov na rodičovskom združení (VIII/ 2020) a zasadnutí výboru rodičovského 

združenia s možnosťou účasti všetkých rodičov (VI/2021), 

 Školský výlet do Čierneho Balogu a múzea v Brezne (VI/2021), 

 Mikulášska besiedka ; 

 Vianočná besiedka (bez rodičov - XII/ 2020); 

 Fašiangová veselica (II/2021); 

 Zápis detí do materskej školy (V/2021); 

 Oslava sviatku detí v materskej škole (priebežne počas celého školského roka); 

 Spolupráca pri zabezpečovaní vody z prameňa Pod Skalkou (1-2x týždenne); 

 Spolupráca pri doporučení návštevy logopedickej ambulancie, CPPPaP v Brezne 

(priebežne počas školského roka); 

 Spolupráca pri komunikovaní prostredníctvom facebookovej skupiny  materskej školy 

dostupnej na : https://www.facebook.com/groups/393084427444162/?ref=bookmarks; 

 Spolupráca pri oslave sviatku detí (priebežne počas školského roka); 

 Fotografovanie detí na konci školského roka, 

 Spolupráca pri akejkoľvek ústretovej ponuke zo strany rodičov (prinesenie vianočných 

stromčekov, údržbe hračiek, prinesení kresliaceho materiálu, koberčekov atď). 

 

2. Spolupráca školy s  Obecným úradom Pohorelá  

 Prispievanie do Pohorelského hlásnika (priebežne počas školského roka); 
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 Odsúhlasovanie Správy o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 

2019/2020; 

 Poskytovanie priestorov na pobyt vonku,  

 Informácia o zápise detí na nový školský rok (VI/ 2021) a hľadanie spoločných 

východísk, 

 Rozlúčková besiedka s predškolákmi (VI/2021). 

 

3. Spolupráca školy so  Základnou školou Pohorelá  

 Spolupráca pri zastupovaní učiteliek v materskej škole, 

 Spolupráca pri súhlase pre šesťročné deti s pokračovaním povinného predprimárneho 

vzdelávania v školskom roku 2021/2022. 

 

4. Spolupráca školy s Radou školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá  

 Schvaľovanie Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2019/2020  (X/2020); 

 Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022; 

 

5. Spolupráca školy s praktickým lekárom pre deti a dorast 

 Spolupráca pri zápise detí do materskej školy (V,VI/ 2021) ; 

 Spolupráca pri súhlase pre šesťročné deti s pokračovaním povinného predprimárneho 

vzdelávania v školskom roku 2021/2022. 

 

6. Spolupráca školy s CPPPaP Brezno  

 Uskutočňovanie depistáže školskej pripravenosti v materskej škole na základe žiadosti 

o OPŠD (V,VI/2021);  

 Konzultácie zástupkyne riaditeľa  ZŠ s MŠ pre materskú školu s pracovníčkou 

CPPPaP o školskej spôsobilosti detí (VI/2021); 

 Spolupráca pri súhlase pre šesťročné deti s pokračovaním povinného predprimárneho 

vzdelávania v školskom roku 2021/2022. 

 

7. Spolupráca školy s logopedickou ambulanciou Brezno 

 Doporučovanie rodičom návštevu v logopedickej ambulancii (X/2020, III/2021), 

(individuálne rozhovory s rodičmi  v prípade nesprávnej výslovnosti detí so zámerom 
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usmernenia a zdôvodňovania dôležitosti navštevovania logopedickej ambulancie pre 

optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa). 

 

8. Spolupráca školy so ZŠS pri ZŠ s MŠ Pohorelá  

 Spolupráca pri stravovaní detí podľa vypracovaného harmonogramu (denne). 

 

 

VIII. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

1. Hodnotenie detí materskej školy 

 dvakrát ročne vyhodnocovanie záznamov o deťoch (pedagogické diagnostikovanie 

dieťaťa),  

 záznamy z pozorovania detí, 

 portfólio dieťaťa, 

 školské besiedky, 

 orientačné testy školskej spôsobilosti, 

 testy školskej spôsobilosti realizované v spolupráci s CPPPaP Brezno. 

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 Podľa vypracovaných kritérií pre hodnotenie učiteľa materskej školy rozpracovaných 

v Školskom vzdelávacom programe Slniečko (priebežne na pedagogických radách); 

 Hodnotiaci rozhovor zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ pre materskú školu na základe  
 

autoevalvačného dotazníka. 

 
 

 

 

IX. SWOT ANALÝZA 

1. Silné stránky školy 

Školský vzdelávací program Slniečko vypracovaný na podmienky materskej školy. 

Heterogénne zloženie detí v triedach  so zreteľom na homogénne skupiny. 

Uplatňovanie osobnostne orientovanej predškolskej výchovy. 

Efektívna spolupráca školy s viacerými subjektmi. 

Projektová výučba v materskej škole  na základe realizovania vypracovaných  

projektov ako i vytváranie nových projektov na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

2. Slabé stránky školy: 

      Priestory na pobyt vonku. 
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3. Príležitosti školy: 

Pedagogický asistent v materskej škole. 

Záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí na princípoch dobrého 

partnerstva. 

Záujem o vzdelávanie sa pedagogických zamestnancov, o inovácie vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

 Prezentácia školy na verejnosti. 

4. Ohrozenia pre školu: 

Časté zastupovanie z dôvodu práceneschopnosti pani učiteľky Pohorelcovej . 

 

Dodatok k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti patrí medzi formálne dokumenty školy, ale tak ako 

po predošlé dva roky aj tentokrát je potrebné ešte nakoniec urobiť neformány záver. 

Domnievame sa, že rok 2020/2021 bol prelomovým rokom, a to hneď z dvoch dôvodov. Od 

1.9.2020 sa náš kolektív rozšíril o pedagogického asistenta učiteľa. Nedá sa zabudnúť ako 

sme sa borili  s problémami, keď naše úpenlivé volanie o pomoc ostalo zo strany obce 

nevypočuté. Do kolektívu detí sme prijali pred troma rokmi deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ale ich potrebám nebolo možné vyhovieť, kedže sme nemali 

pedagogického asistenta učiteľa. Projekt Pomáhajúce profesie pre deti a žiakov 2, ktorý sme 

podali a  bol v auguste 2020 kladne posúdený, nám tento problém vyriešil a otvoril cestu ku 

kvalitnejšiemu dosahovaniu výsledkov týchto detí. Za druhý prelomový bod považujeme 

povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré nastáva od 1.9.2021. Počas zápisu detí na nový 

školský rok sa ukázalo, že záujem o predprimárne vzdelávanie detí od troch rokov pretrváva 

naďalej. Bolo by preto prinajmenej na zamyslenie, keby sa práve tieto deti nedostali 

z kapacitných dôvodov do materskej školy kvôli prednostnému prijímaniu 5-6 ročných detí. 

A tak sa zrodila myšlienka – rozšíriť materskú školu o dalšiu, tretiu triedu. V tomto prípade sa 

návrh zo strany vedenia školy stretol s porozumením u pani starostky aj u poslancov 

obecného zastupiteľstva. Takže od septembra sa odpočinková miestnosť presúva na prízemie 

a na poschodí vznikne tretia trieda pre deti u ktorých bude predprimárne vzdelávanie povinné. 

Kolektív učiteliek sa rozšíri o novú pani učiteľku. Školský rok 2020/2021 uzatvárame 

s optimistickými víziami na nový školský rok 2021/2022. 
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Túžba, stať sa pre deti  oázou pokoja, radosti, pohody, zdrojom poznania, sprostredkovateľmi 

lásky.... to bolo naše predsavzatie k 1.septembru už dva školské roky. Jednoznačne s týmto 

prianím chceme vstúpiť do roku 2021/2022. 

 

Dňa 03.07.2021 

Vypracovala: PaedDr. Dagmar Krupová – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre materskú školu 


