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ÚVOD 

  Plán práce školy pre školský rok 2022/2023 je tvorený na základe Analýzy VVČ za 

predchádzajúci školský rok,  požiadaviek obce pre  MŠ a rodičov detí Na pedagogickej rade boli 

navrhnuté ciele a úlohy pre MŠ Mravček. Tie boli dané do súladu s požiadavkami Sprievodcu 

školským rokom 2022/2023 vydaným  MŠ SR. Pri plánovaní cieľov sme vychádzali aj z aktuálnych, 

reálnych možností, materiálneho vybavenia a podmienok našej školy. Jeho cieľové úlohy sú 

zamerané vo vzťahu k deťom, rodičom, zamestnancom školy, ako aj k iným inštitúciám. 

Jeho cieľom je  

 slúžiť pre skvalitnenie edukačných činností 

 slúžiť na odhaľovanie skrytých rezerv  

 slúžiť zamestnancom i rodičom a informovať ich o našom zameraní a cieľoch práce 

 slúžiť pre skvalitnenie spolupráce s rodinou a inými inštitúciami  

 slúžiť na skvalitnenie riadiacej práce  

 

Východiskové dokumenty  

 Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 

 Sprievodca  školským rokom 2022/2023 

 Štátny vzdelávací program  

 Školský vzdelávací program „MRAVČEK“  
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1. INFORMÁCIE O ŠKOLE 

Charakteristika a zameranie školy  

Materská škola v Podturni  bola uvedená do prevádzky 1.9.2017 rozhodnutím MŠ SR 

o zaradení do siete pod číslom 2017-2239/4647:1-10H0. Súčasťou MŠ je Výdajňa ŠJ pod číslom 

2017-2239/4648:2-10H0 a Zriaďovacou listinou schválenou Obecným zastupiteľstvom v Podturni 

dňa 10.4.2017.  Zriaďovateľom je Obecný úrad Podtureň. 

Sme jednotriednou materskou školou s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytujeme 

predprimárne vzdelávanie spravidla deťom vo veku od troch do šiestich rokov, výnimočne možno 

prijať i mladšie deti. Poskytujeme aj možnosť poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až päť 

hodín denne v dopoludňajšom čase. Prijatiu dieťaťa do materskej školy môže predchádzať 

adaptačný pobyt dieťaťa po dohode rodiča s triednou  učiteľkou. Materská škola podporuje 

osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej, sociálno-emocionálnej, 

estetickej, rozvíja zručnosti a schopnosti detí a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 

Pripravuje dieťa na život v spoločnosti s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí. Rozvíja 

osobnosť dieťaťa tak, aby každé dieťa bolo schopné pracovať, hrať sa, vzdelávať sa v 

konkrétnom sociálnom prostredí. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa školského 

vzdelávacieho programu „MRAVČEK“.  

Zámerom materskej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou 

rodičov a obce. Cieľom je zachovať tradície a oslavy sviatkov v obci (besiedky a vystúpenia), 

poskytnúť deťom čo najviac kultúrnych podujatí a zážitkov. 

Mená vedúcich a ostatných zamestnancov 

Riaditeľka MŠ Libuša Števčeková 

Triedna učiteľka Elena Vítková 

Kuchárka + upratovačka Zuzana Vojtíková 

upratovačka Jaroslava Uličná 

 

Údaje o počte detí v materskej škole  

Počet detí v materskej škole 22 
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2. HLAVNÉ  A  ČIASTKOVÉ  CIELE  A  ICH  KONKRETIZÁCIA  

Dlhodobé strategické ciele materskej školy  

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí; hru 

využívať ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa, 

získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu, 

sebaregulácii, sebareflexii 

 podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí materských škôl ako prípravu detí 

na čítanie v prvom ročníku základnej školy uplatňovaním špecifických metód, 

podnetným literárnym prostredím, napomáhaním aktívnemu počúvaniu detí a ich 

komunikovaniu s porozumením. 

 pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné adaptovať 

ciele a obsah vzdelávania na základe potrieb detí a v súlade s princípom vyrovnávania 

šancí pri vstupe na primárny stupeň vzdelávania. 

 podporovať materinský jazyk dieťaťa a venovať zvýšenú pozornosť osvojovaniu 

vyučovacieho jazyka. Využívať efektívne komunikačných stratégií vo výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 podporovať rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú 

verejnosť Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, deň založenia 

prvej detskej opatrovne na území Rakúsko-Uhorska.  

 aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí v predškolskom veku. 

 vytvárať hodnotovo orientované prostredie školy, v ktorom prevládajú pozitívne 

interpersonálne vzťahy bez segregačných prejavov, poskytovať žiakom priestor a 

príležitosti na slobodné vyjadrovanie názorov, na otvorenú a slobodnú diskusiu 

 podieľať sa na živote v obci, rozvíjať empatiu, flexibilitu prostredníctvom vystúpení na 

verejnosti 

 rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku 

Hlavné ciele materskej školy 

M– motivácia    

 rozvíjať u detí vnútornú motiváciu, využívať prirodzenú zvedavosť detí 

R-   reč    

 riekankami, hrami, piesňami, spolupráca s logopédom rozvíjať reč a grafomotorické 

zručnosti detí 

A -  aktivita aktívny život školy v spolupráci s obcou Podtureň  
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 aktivitami sa podieľať na živote a rozvoji obce a posilňovať úctu k materinskému jazyku a 

k svojej vlastnej kultúre 

 aktívne sa zapájať do výchovno-vzdelávacej činnosti 

V-  výchova a vzdelávanie  

 poskytnúť kvalitnú edukáciu všetkým vekovým kategóriám 

 cieľavedome a zmysluplne zamerať edukačné a interaktívne hry a programy 

Č-  čítanie s porozumením  príprava na čítanie s porozumením 

 naučiť deti počúvať  s porozumením čítaný aj rozprávaný text 

E-  emocionalizácia a empatia  

 rozvíjať u detí city a vyjadrovať emócie, schopnosť vcítiť sa  

K – kreativita, kooperácia  

 rozvíjať kreatívne tvorenie u detí 

 učiť deti kooperácii pri všetkých činnostiach 

Čiastkové ciele MŠ 

 sú rozpracované vo vzťahu k deťom, rodičom, iným inštitúciám a k zamestnancom 

 

2/2 Vo vzťahu k rodičom 

 A. Realizovať metodicko – poradenskú činnosť. 

 celoškolské stretnutia rodičov, triedne zasadnutia, individuálne pohovory, denné 

konzultácie, možnosť rodičov vstupovať do aktivít školy, vždy po dohode rodič – učiteľka, 

zapožičiavanie odbornej literatúry, 

 T: priebežne Z: pedagogickí zamestnanci  

B. Vytvoriť kvalitný informačný systém.  

 pravidelná aktualizácia webovej stránky a prehľadnosť násteniek v jednotlivých triedach. 

 T: priebežne Z: pedagogickí zamestnanci  

C.V úzkej spolupráci s rodinou zabezpečiť optimálne podmienky na adaptáciu dieťaťa v 

novom prostredí s cieľom pomôcť dieťaťu čo najskôr sa vyrovnať s touto záťažovou 

situáciou.  

 v adaptačnom procese uplatňovať individuálny prístup,  

 spoznávať dieťa prostredníctvom rozhovorov s dieťaťom a jeho rodičmi, 
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 využívať poznatky z dotazníka o dieťati, 

 umožniť postupnú a plynulú adaptáciu, viesť na triedach záznam o adaptačnom procese 

dieťaťa, 

 T: priebežne Z: triedny učiteľ  

D. Zapájať rodičov do činností smerujúcich k zveľaďovaniu triedy, školy, školského dvora. 

 osobným pohovorom oslovovať rodičov s danou problematikou,  

 uskutočňovať brigády pri zveľaďovaní exteriéru MŠ,  

T: priebežne Z: všetci zamestnanci MŠ, rodičia  

 v záujme skvalitňovania spolupráce s rodinou uskutočňovať dni otvorených dverí, besiedky a 

spoločenské akcie.  

T: priebežne Z: pedagogickí zamestnanci  

E. Individuálnym prístupom k deťom s logopedickými problémami, s odloženým začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole.  

 spolupracovať s logopédom a špeciálnym pedagógom,  

 zabezpečiť logopedickú depistáž., vstupnú diagnostiku, vyšetrenie školskej zrelosti, 

výstupnú diagnostiku, 

 viesť o deťoch diagnostické hárky, komunikovať o deťoch s kolegyňou na triede, 

 využívať vhodné efektívne stratégie, zážitkové učenie, dôkladne premyslieť obsah 

aktivít, voliť formy a metódy primerane detskému chápaniu, 

 uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí, 

 spolupracovať s rodičmi, komunikovať s nimi, pravidelne sa stretávať a hodnotiť pokroky 

dieťaťa, poskytovať im odborné poradenstvo,  

 zapájať deti do programov a súťaží reprezentujúcich materskú školu,  

T: priebežne Z: pedagogickí zamestnanci, riaditeľka MŠ K: hospitačná činnosť, pozorovanie, 

rozhovory, testy školskej zrelosti, porfólio detí. 

 2/3 Vo vzťahu k inštitúciám  

A. Počas celého školského roka spolupracovať so základnou školou s cieľom uľahčiť deťom 

prechod na primárne vzdelávanie.  

 plne využívať netradičné formy spolupráce (viď plán spolupráce), 
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 T: podľa plánu spolupráce Z: triedna učiteľka 

B. Spolupracovať so špeciálnym pedagógom v prípade odchýlok od očakávaného rozvoja 

osobnosti detí a za účelom zvyšovania úrovne pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v 

ZŠ. 

 so súhlasom rodičov uskutočniť monitorovanie detí špeciálnym pedagógom 3x za školský 

rok (vstupná diagnostika, školská zrelosť, výstupná diagnostika ) u 5-6 ročných detí,  

T: september 2022, január 2023, jún 2023 

 Z: triedna učiteľka 

C. S cieľom zviditeľniť meno materskej školy spolupracovať s rôznymi inštitúciami (Obecný 

úrad, Kultúrna komisia pri OÚ, Polícia, Hasiči, Napant, Lesníci...).  

 spolupracovať s obcou (kultúrnou komisiou) pri organizovaní a zabezpečovaní rôznych 

spoločensko-kultúrnych akcií v obci,  

T: Jeseň – dary Zeme, Mesiac úcty k starším,  Mikuláš, Vianoce, Deň matiek, MDŽ v obci 

 Z: triedna učiteľka 

 spolupracovať s obcou pri revitalizácii školského dvora, modernizácii záhradného náradia, 

zabezpečovaní pravidelného kosenia,  

T: priebežne Z: riaditeľka MŠ  

 uskutočniť besedu s policajtom na tému bezpečnosti detí na cestách, prípadne s ukážkou 

práce so psom,  

T: podľa ponuky Z: triedna učiteľka 

 zabezpečiť ukážku práce hasičov, besedu s hasičmi na tému nebezpečenstvo ohňa, 

protipožiarna prevencia, význam práce hasičov, praktická ukážka hasenia požiaru, 

 T: máj 2023 Z: triedna učiteľka 

 uskutočniť prezentáciu o prírode v spolupráci s Napant-om, Tanap-om, Lesníkmi  

T: podľa ponuky Z: triedna učiteľka 

 pestovať kladný vzťah k zvieratám pravidelným stykom s poníkmi 

T: podľa ponuky Z: triedna učiteľka 
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5 . PLÁN  KULTÚRNYCH  A  ŠPORTOVÝCH   AKTIVÍT  

Názov akcie ciele miesto Navrhovaný 

spôsob 

dopravy 

Predpokladaný 

dátum 

zodpovedný 

Deň otvorených 

dverí 

Umožniť rodičom oboznámiť sa 

s edukačným procesom v MŠ 

Trieda 

MŠ 

žiadny júl, 

august  

máj  

Triedna 

učiteľka 

Privítanie nových 

detí 

Umožniť sa novým deťom ľahšie 

zadaptovať na nové prostredie 

Trieda 

MŠ 

žiadny september Vítková 

Števčeková 

Plody zeme V spolupráci s rodičmi realizovať 

aktivity, ktoré vyplývajú z 

Národného programu prevencie 

obezity. 

Využiť jesennú úrodu   nielen v 

kuchyni. Rozvíjať fantáziu a 

tvorivosť detí a rodičov. 

Areál 

MŠ  

žiadny október Vítková 

 

Števčeková 

Jeseň je štedrá 

pani - výstavka 

Rozvíjať fantáziu detí pri práci s 

prírodným materiálom 

Trieda 

MŠ 

žiadny október Vítková 

 

Števčeková 

Divadelné 

predstavenia 

Učiť deti kultúrnemu správaniu sa 

na divadelnom predstavení 

Trieda 

MŠ 

žiadny 3x do roka Števčeková 

Vítková 

 

Besiedka k dňu 

úcty k starším 

Rozlišovať individuálne rozvojové 

možnosti a schopnosti 

prostredníctvom vhodných a 

efektívnych stratégií u všetkých 

detí, podporovať nadanie detí 

KD 

Podture

ň 

žiadny október Vítková 

Števčeková 

Návšteva  ZŠ Oboznámiť sa s prostredím školy ZŠ 

Liptovsk

ý Ján 

 Mikrobus 

Kohút 

február Vítková 

 

Zdravá výživa Realizovať aktivity k týždňu 

zdravia a Svetového dňa výživy, 

svetového dňa mlieka 

Trieda 

MŠ 

žiadny 16.10.22 

3.5.2023 

Vítková 

 

Mikuláš Zachovávať ľudové tradície Trieda 

MŠ  

žiadny december Števčeková 

Vítková 

 

Vianočné 

medovníčky  a 

ozdoby / tvorivé 

dielne/ 

Rozvíjať u detí fantáziu, pestovať 

úctu k ľudovým tradíciám 

Triedy 

MŠ 

žiadny december Vítková 

 

 

Vianočná 

besiedka 

Rozvíjať u detí smelosť pri 

vystúpení na verejnosti 

MŠ žiadny december Števčeková 

Vítková 

 

Sánkovačka V spolupráci s rodinou vytvárať  

podmienky na športové aktivity 

detí a prostredníctvom nich šíriť 

myšlienky a princípy olympionizmu.  

MŠ žiaden január Vítková 
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Naučiť deti pohybovať sa po 

neznámom povrchu 

Karneval Rozvíjať u detí zdravé 

sebavedomie a pokúsiť sa naučiť 

ich vnímať rytmus 

MŠ  žiadne február Vítková 

 

Lyžiarsky kurz Pravidelnou realizáciou pobytu 

vonku utvárať pozitívne postoje  

detí k svojmu zdraviu i zdraviu 

iných  

Otužovať organizmus 

prostredníctvom snehu a vzduchu, 

rozvíjať smelosť a nebojácnosť 

L. Ján, 

Závažná 

Poruba 

Mikrobus 

Kohút 

február - 

marec 

Vítková 

Števčeková 

Návšteva 

knižnice 

Pokúsiť sa rozvíjať u detí lásku ku 

knihe a základy predčitateľskej 

gramotnosti 

Knižnica 

OÚ 

žiadne 

 

marec Vítková 

 

MDŽ Pracovať  s nadanými deťmi, 

rozvíjať u nich ich nadanie, 

podporovať flexibilitu a smelosť aj 

u ostatných detí 

KD žiadne marec Vítková 

Števčeková 

Návšteva z 

Napant-u  

Rozvíjať kladný vzťah k prírode, 

lásku k prírode, poznávanie prírody 

aj prostredníctvom rozhovorov s 

pracovníkmi Napant- u 

MŠ Žiadny 

 

september až 

jún 

Števčeková 

 

Deň Zeme 

 

Učiť deti vážiť si našu zemeguľu, 

chrániť životné prostredie 

MŠ / 

areál/ 

žiadne apríl Vítková 

 

Dopraváčik- 

návšteva 

policajta 

 Uplatňovať zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke 

podľa všeobecne záväzných 

predpisov v roli chodca, cyklistu, 

korčuliara 

Areál 

MŠ  

žiaden Apríl, máj Števčeková 

Čarovný svet 

lesa 

Pokúsiť sa rozvíjať vnímanie 

prírody živej a  neživej 

prostredníctvom pracovníkov 

Slovenskej .ochrany prírody a 

jaskyniarstva  

Budova 

SMOPaJ 

Mikrobus 

Kohút 

apríl Števčeková 

Deň matiek Pracovať  s nadanými deťmi, 

rozvíjať u nich ich nadanie, 

pracovať individuálne 

MŠ žiadne máj Vítková 

 

Plavecký kurz Pravidelnou realizáciou pobytu 

vonku utvárať pozitívne postoje  

detí k svojmu zdraviu i zdraviu 

iných  

Oboznamovať sa  s vodou, 

otužovať organizmus 

Plaváreň  

L.Ján 

Mikrobus 

Kohút 

máj Vítková 

Števčeková 

Hasiči    máj Vítková 

Návšteva Soľnej 

jaskyne 

Otužovať svoj organizmus, učiť sa 

správne dýchať 

Soľná 

jaskyňa 

Preprava 

mikrobus 

5x do roka  Vítková 

Števčeková 
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v 

Liptovsk

om 

Mikuláši,  

Kohút 

 

Rozlúčka  

s predškolákmi  

  

 

Vedieť sa kultúrne správať, 

rozvíjať základy slušného 

správania sa 

 

MŠ 

 

žiadne 

 

jún 

 

Vítková 

 

Deň rodiny Rozvíjať pohybovú zručnosť, 

odvahu pri prekonávaní prekážok 

v spolupráci  s rodičmi 

MŠ žiadne jún Števčeková 

Koníky - 

hipoterapia 

Prebúdzať vzťah k zvieratám 

prostredníctvom  kontaktu 

s poníkmi, 

 Prehlbovať správne držanie tela 

pri jazde na koni. 

MŠ žiadne celoročne Števčeková 

 

 

6. PLÁN  SPOLUPRÁCE  S  RODINOU  A  RZ  

Formy spolupráce:  

 Organizovanie celoškolského stretnutia rodičovské 

 Triedne zasadnutia rodičov  

 Zasadnutia výboru RZ  

 Denné konzultácie s rodičmi, prípadne osobné súkromné konzultácie v prípade riešenia 

určitých problémov , jedenkrát ročné konzultácie s rodičmi 

 Možnosť rodičov vstupovať do aktivít školy, vždy ale po dohode rodič – učiteľka 

 Zapožičiavanie odbornej literatúry Rodičovské združenie,  

Výkonný výbor RZ: 

 spolupracuje s vedením MŠ  

 spolupracuje pri organizovaní mimoškolských aktivít  

 spolupracuje pri kultúrnych podujatiach v rámci obci  
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 spolupracuje pri rôznych aktivitách v MŠ 

 sleduje úroveň a kvalitu stravovania 

 sleduje úroveň a kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ s ohľadom na dieťa (z pohľadu 

rodiča, nie odbornej) 

 spolupracuje pri organizovaní brigád v MŠ  

 podporuje MŠ v získavaní sponzorov a príspevkov pre MŠ 

1. Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov 

 medzi materskou školou a rodinou 

 akceptovať výchovu v rodine 

 nadväzovať na ňu a dopĺňať ju 

2. Pedagogickou osvetou posilňovať 

 zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa 

 účasť rodičov na triednych rodičovských združeniach 

 zapožičiavanie odbornej literatúry rodičom zo školskej knižnice z oblasti pedagogiky, 

psychológie, didaktiky, sociológie a ďalších vedných odborov 

3. Získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike 

 profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať o dieťati základné informácie od 

rodičov / zákonných zástupcov 

 so súhlasom rodičov / zákonných zástupcov konzultovať o problémoch dieťaťa so 

psychológom a hľadať 

 riešenia k odstráneniu nežiaducich prejavov (napr. pozorovanie dieťaťa pri prejavoch 

agresivity a to v záujme ochrany zdravia jeho , ako aj ostatných detí atď 

4. Poskytovať odborno-metodickú pomoc 

 zabezpečovanie pedagogickej osvety 

 informovanie  rodičov / zákonný zástupca o napredovaní ich detí 

 poskytovanie konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ- rodič / zákonný zástupca 

 koordinovanie výchovných postupov , ktoré môžu zo strany rodičov/ zákonných 

zástupcov vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa 

 oboznamovanie rodičov/ zákonných zástupcov  s výchovnými problémami, v prospech 

dieťaťa  hľadať spoločné riešenie 
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 upozorňovanie rodičov/ zákonných zástupcov  na potrebu návštevy logopéda, 

prípadne iných odborníkov  s dôrazom na získanie spätných informácií 

 prehlbovanie záujmu rodičov/ zákonných zástupcov  o otázky zdravia ich detí( 

zdravú výživu detí, správnu životosprávu, režim dňa, správne stravovacie návyky a 

pod.) 

 zameranie pozornosti v každodennom kontakte  s rodičmi/ zákonnými zástupcami na 

vysvetľovanie výchovných cieľov, úloh podľa plánu práce a školského vzdelávacieho 

programu 

5. V kontakte  s rodičmi / zákonnými zástupcami dodržiavať zásady 

 rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie každej rodiny 

 komunikovať taktne, zachovávať  súkromie rodiny aj súkromie MŠ 

 v rozhovoroch nespochybňovať prácu MŠ 

 v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni 

 viesť vzájomné rozhovory nevtieravým spôsobom 

  nevyužívať rodičov / zákonných zástupcov na realizáciu  vlastných  cieľov 

6. Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie 

 zabezpečovať zdravotnú osvetu 

 dodržiavať ranný filter 

 informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími zdravotnými 

problémami 

 spolupracovať  s pediatrom, logopédom, psychológom a pod. s cieľom prevencie zdravia 

7. V príprave detí na vstup do ZŠ 

 vplývať na  rodičov /t.z. tak, aby základné požiadavky prípravy neboli v rozpore s prácou 

MŠ 

 informovať rodičov o možných problémoch spojených  s predčasným prechodom do ZŠ, 

poučiť ich, ako  a v čom pripraviť dieťa na školskú dochádzku 

 v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie poskytnúť poradenskú 

službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prípadne prizvať p. učiteľku 

1. ročníka ZŠ 

Termín I/2023 

Z: triedna učiteľka  
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8. Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu MŠ 

 Vianočná  besiedka, Mikuláš 

T: XII/ 2022  Z: triedna učiteľka 

 Karneval   

T: I-II/2023 Z: triedna učiteľka 

 MDŽ, Slávnostná besiedka ku Dňu matiek 

T: III, V/2023 Z: triedna učiteľka 

9. Formou oznamov, pútačov a webovej a FB stránky oboznamovať rodičov / zákon. 

zástupcov s aktuálnym  životom MŠ 

 Vnútorná organizácia- školský poriadok pre rodičov  

 Informácie o pripravovaných akciách 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť- opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivých činností 

detí 

 Jedálny lístok 

 Aktuálna výzdoba všetkých priestorov MŠ 

10.Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci 

 Prejavovať iniciatívu  a samostatnosť pri disponovaní  s financiami od rodičov/ zákon. 

zástupcov 

 Spolupracovať s rodičmi pri zabezpečovaní materiálnej alebo finančnej pomoci škole 

 Vzájomne spolupracovať s rodičmi pri využívaní financií získaných sponzorsky 

 Dopĺňať podľa možností učebné pomôcky a literatúru. 

 V spolupráci  rodičmi upraviť školský dvor, preliezačky, hojdačky 

11. Informovať rodičov/ zákonných zástupcov o priebehu adaptácie, spôsobe začleňovania 

dieťaťa do kolektívu prostredníctvom: 

 Vstupných rozhovorov pri odovzdávaní žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie 

12. V plnej miere využívať všetky formy spolupráce:  

 S cieľom  vzájomne sa zblížiť, získavať sympatie, dôveru založenú na vzájomnom rešpekte 

 Vypracovať plán spolupráce výboru RZ  s vedením MŠ 

 Dodržiavať pravidelnosť v rokovaniach výboru RZ 
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 Prerokovať vedením  predložený rozpočet čerpania finančného daru rodičov na 1. 

rodičovskom združení/ sumu finančného daru/ 

 Vzájomne si odovzdávať informácie vedenie MŠ- výbor RZ pri MŠ 

 

7. PLÁN  SPOLUPRÁCE  SO  ZŠ 

Formy spolupráce:  

 Otvorená partnerská komunikácia medzi riaditeľom ZŠ s MŠ a riaditeľkou MŠ 

 Primeraná spolupráca medzi učiteľkami MŠ a ZŠ 

 Požičiavanie odbornej a metodickej literatúry 

 Vzájomná účasť na otvorených hodinách 

 Návšteva predškolákov v prvom ročníku ZŠ 

 1. Spolupracovať so základnou školou pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ a účasť učiteliek MŠ 

pri zápise detí. 

 T: apríl, máj 2023 Z: triedna učiteľka 

2. Uskutočniť návštevu predškolákov v prvom ročníku ZŠ. 

 T: apríl, máj 2023 Z: triedna učiteľka 

3. Konzultovať návrhy na PPPŠD v zmysle platnej legislatívy. 

 T: máj, jún 2023 Z:triedna učiteľka 

4. Zorganizovať spoločné MZ učiteliek MŠ a ZŠ zamerané na riešenie otázok zdravého 

prechodu z MŠ do ZŠ, objasňovanie názorov na predprimárne vzdelávanie. 

 T: február 2023 Z: triedna učiteľka, riaditeľka MŠ 

8. PLÁN  SPOLUPRÁCE  S  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI A INÝMI  

INŠTITÚCIAMI 

 v spolupráci s pedagogickými zamestnancami zabezpečovať kvalitný edukačný proces založený 

na princípe humanizmu a demokracie, ochrana práv dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho 

osobnosti, ochranu záujmov rodičov/zákonných zástupcov vyplávajúcich z ich prvoradej 
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zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí a ochranu pedagogických zamestnancov 

s morálnym kreditom proti nátlakom skupinám a intrigánstvu 

 skvalitňovať a hľadať nové formy spolupráce s rodičovskou verejnosťou – realizovať 

popoludnia s rodinou, spoločné oslavy, športové popoludnia, úpravu školského dvora  

 prehlbovať informovanosť rodičovskej verejnosti o činnostiach a aktivitách materskej školy, 

a tým zainteresovať do jej práce čo najviac pasívnych rodičov 

 informovať rodičovskú verejnosť o webovej stránke materskej školy ako aj jej používaní pre 

zlepšenie informovanosti www.mspodturen.webnode.sk, uzavretej  fb skupine MŠ Mravček. 

 prehlbovať informovanosť rodičov/zákonných zástupcov z hľadiska logopedických 

a psychologických porúch, socializácie dieťaťa a jeho telesnej, vôľovej a citovej vyzretosti 

 informovať rodičovskú verejnosť na konzultáciách, triednych stretnutiach o opatreniach 

materskej školy proti šíreniu drog, a tým zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred 

negatívnymi sociálno-patologickými javmi v zmysle dôslednej realizácie deklarácie práv 

dieťaťa 

 poskytovať odborno-metodickú pomoc pri výchove dieťaťa 

 zintenzívniť spoluprácu s učiteľkami  1. ročníka základných škôl 

 spolupracovať so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, CPPPaP, centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva a metodicko-pedagogickým centrom 

 obor spolupráce rozšíriť o spoluprácu s inými inštitúciami, so sekciou environmentálnych 

programov, s mestom, s detskými divadelnými skupinami, centrom voľného času, ZUŠ 

  rešpektovať obec ako zriaďovateľa a zamestnávateľa v súlade s právnymi normami 

  posilňovať kultúrne a spoločenské tradície obce 

 ponúkať rodičom detí pohybové a spoločenské aktivity organizované obcou           

  navštevovať s deťmi pamätné miesta mesta, knižnicu, oboznamovať deti  s prostredím , 

v ktorom žijú, vzbudzovať ich národnú hrdosť 

T: školský rok 2022/2023      Z: pedagogickí zamestnanci  

 

9. VNÚTORNÁ OGRANIZÁCIA ŠKOLY 

Personálne obsadenie materskej školy 

Materská škola Mravček je jednotriedna materská škola heterogénneho zloženia detí od 2-6 

rokov. K 1. septembru je zapísaných 21 detí.   

http://www.mspodturen.webnode.sk/
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Pedagogickí zamestnanci 

 Libuša Števčeková- riaditeľka  MŠ 

 Elena Vítková   – učiteľka materskej školy 

 

10. ADAPTAČNÝ  PROGRAM  MATERSKEJ ŠKOLY 

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy je 

potrebné: 

 prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky 

 vytvoriť pokojnú atmosféru materskej školy a jej zamestnancov 

 pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť 

a uspokojenie vstupom a pobytom v materskej škole a získať si dôveru 

 v rozhovoroch so zákonným zástupcom dieťaťa získať informácie o individuálnych 

osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku 

Prvá časť adaptácie – prvé dni 

Počas adaptačného pobytu umožniť zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa jeho želania pobyt 

s dieťaťom v materskej škole 1-2 hodiny, maximálne 2 dni, kým sa neoboznámi s prostredím 

zariadenia a ostatnými zamestnancami materskej školy. 

Druhá časť adaptácie 

Dieťa je v materskej škole bez zákonného zástupcu do 10:00 hod. alebo dopoludnia. Dieťa je pri 

príchode potrebné od seba odpútať a odlúčiť sa od neho na minimálny čas. Dieťa sa oboznamuje 

s kolektívom detí, s denným režimom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom vonku. Získava 

návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe v prostredí materskej školy. V tomto období je 

potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby a túžby a vedieť ho plne uspokojiť. Pri ľahšom 

adaptačnom programe sa veľmi pozitívne osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša jeho najmilšiu 

hračku, ktorú pani učiteľka rešpektuje.            

Tretia časť adaptácie 

Dieťa zostáva počas celého dňa v materskej škole, aj počas popoludňajšieho odpočinku. V tomto 

prípade rodič hneď po poludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje čas 

adaptácie. Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so zákonným 

zástupcom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v materskej škole, je potrebné po konzultácii 

s rodičom prerušiť jeho dochádzku do materskej školy na nejaký čas, prípadne odložiť 

dochádzku na ďalší rok.  
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Povinnosti riaditeľky materskej školy 

 riaditeľka materskej školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, 

pričom so zákonným zástupcom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole 

 v čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci 

spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne 

riaditeľka so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutí na individuálne osobitosti 

dieťaťa. 

 v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže 

riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe jeho písomnej 

žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas 

alebo o ukončení tejto dochádzky 

 riaditeľka je povinná držiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle zákona č, 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom k školskému zákonu vo 

vzťahu k materským školám je vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole  

 

 

 


