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Charakteristika materskej školy
Vid. Školský poriadok

Personálne obsadenie
Odbojárov 177/8A
Pedagogické zamestnankyne
riaditeľka

Miroslava Dubovská, Bc

2.trieda 4-5 ročné deti

triedna učiteľka

Zdenka Tomášová

2.trieda

učiteľka

Emília Štefánková

3.trieda 5-6 ročné deti

triedna učiteľka

Anna Hudcovská

3.trieda

triedna učiteľka

Miroslava Ďurišová

1.trieda 3-4 ročné deti

učiteľka

Patrícia Gulišová

1.trieda

Prevádzkové zamestnankyne
školníčka

Daniela Sabadková

upratovačka, práčka

Anna Bahnová

vedúca ŠSZ

Andrea Dominová

kuchárka

Janka Švítelová

pomocná kuchárka

Edita Gajdošíková

A.Kropáčiho 1
Pedagogické zamestnankyne
triedna učiteľka

Jana Bagínová

2.trieda 4-6 ročné deti

učiteľka

Helena Heidrichová, Mgr.

2.trieda

triedna učiteľka

Aneta Bošanská

1.trieda 3-4 ročné deti

učiteľka

Patrícia Tallová, Bc.

1.trieda

Prevádzkové zamestnankyne
školníčka

Alena Koníčková

upratovačka

Viera Pavlačková

kuchárka

Božena Bagínová

vedúca ŠSZ

Andrea Dominová

Ľuborčianska 2
Pedagogické zamestnankyne
triedna učiteľka

Mária Kulichová, Bc.

1.trieda 3-4 ročné deti

učiteľka

Nikola Jašúrková

1.trieda

triedna učiteľka

Petra Vojtová, Mgr.

2.trieda 4-6 ročné deti

učiteľka

Lívia Gulišová

2.trieda

triedna učiteľka

Miriam Fabušová Bc.

3.trieda 5-6 ročné deti

zástupkyňa riaditeľky

Lýdia Adamčíková

3.trieda
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Prevádzkové zamestnankyne
školníčka

Katarína Vavrušová

upratovačka

Alena Baginová

upratovačka

Katarína Horná

kuchárka

Michaela Hlávková

pomocná kuchárka

Henrieta Krajčiová

vedúca ŠSZ

Katarína Lašová

Trenčianska 43
Pedagogické zamestnankyne
triedna učiteľka

Martina Gažová, Mgr. 1. trieda 3-6 ročné deti

učiteľka

Janka Kiačiková

Prevádzková zamestnankyne
upratovačka

Gabriela Fabušová

kuchárka

Zuzana Bulejková

vedúca ŠSZ

Katarína Lašová

Prevádzka školy
Triedy materskej školy na ulici Odbojárov 177/8A je v prevádzke v čase od 6,00 do 16,15 hod. 1.trieda je
v prevádzke v čase od 6,00 do 16,15, 2.trieda od 7,00 do 15,30 a 3.trieda od 7,00 do 15,30 hod. V ranných
(6,00-7,00) a popoludňajších hodinách (15,30-16,15) sa deti schádzajú a rozchádzajú v 1.triede.
Triedy materskej školy na ulici A. Kropáčiho 1 sú v prevádzke v čase od 6,00 do 16,00 hod. 1.trieda je
v prevádzke v čase od 6,00 do 16,00, 2.trieda od 7,00 do 15,30. V ranných (6,00-7,00) a popoludňajších
hodinách (15,30-16,00) sa deti schádzajú a rozchádzajú v 1.triede.
Triedy materskej školy na ulici Ľuborčianska 2 sú v prevádzke v čase od 6,00 do 16,00 hod. 1.trieda je
v prevádzke v čase od 6,30 do 15,30, 2.trieda v čase od 6,00 do 16,00, 3.trieda od 7,00 do 15,30. V ranných
(6,00-6,30/7,00) a popoludňajších hodinách (15,30-16,00) sa deti schádzajú a rozchádzajú v 1.triede.
Trieda na ulici Trenčianskej 43 je v prevádzke v čase od 6,30 do 16,00 hod

Denný poriadok
Formy denných činností
Vid. Školský poriadok

Hlavné úlohy na školský rok 2022/2023
1. využívať a akceptovať dokument MŠVVaŠ SR „Sprievodca školským rokom 2022/2023“,
2. inšpirovať sa metodickými a podpornými programami, využívať v praxi,
3. adaptovať ciele a obsah vzdelávania na základe potrieb detí, v súlade s princípom vyrovnávania
,šancí pri vstupe na primárny stupeň vzdelávania, s rešpektovaním variability detí,
4. podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, podnetným
literárnym prostredím, napomáhaním aktívnemu počúvaniu detí a ich komunikovaniu,
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5. viesť deti k rozvíjaniu prosociálneho správania bez negatívnych postojov a predsudkov,
6. uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí,
7. využívať hru ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa, získavaniu
a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu, sebaregulácii,
sebareflexii,
8. aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí,
9. vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania bez akýchkoľvek foriem
diskriminácie a segregácie,
10. podporovať rozvíjanie hodnotiaceho a kritického myslenia uplatňovaním dostupných metód,
napomáhaním vyjadrenia vlastného názoru, získavaním, porovnávaním a zhodnotením informácií,
11. podporovať rôznymi aktivitami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť Deň materských
škôl,
12. podporovať materské školy pri implementácii programu Aflatoun a využívať možnosti vzdelávania
PZ MŠ v oblasti rozvoja sociálnej a finančnej gramotnosti a jej prepájania s udržateľným rozvojom,
13. nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy MŠ s inštitúciami predprimárneho vzdelávania,
14. pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok dieťaťa,
identifikovanie prekážok a nerovností vo výchove a vzdelávaní a ich následné odstraňovanie,
15. zvyšovať atraktivitu telesnej a športovej výchovy prostredníctvom moderných metód výučby,
16. podporovať vzdelávanie detí v oblasti zdravej výživy a životného štýlu,
17. zabezpečiť správny pitný režim a znížiť príjem sladených nápojov,
18. podnecovať k zvyšovaniu konzumácie mliečnych výrobkov a čerstvého ovocia a zeleniny,
19. vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu, šíriť myšlienky vzájomného rešpektu, podpory a
spolupráce, rozvíjať schopnosti nenásilnej komunikácie, akceptácie odlišností a eliminovať prejavy
intolerancie a nenávisti,

Výchovno-vzdelávacie program materskej školy
Vid. Školský vzdelávací program Štvorlístok

Koncepcia rozvoja školy
Oblasti rozvoja školy: Oblasť personálna
Oblasť materiálno-technická
Oblasť ekonomická
Oblasť riadenia
Oblasť výchovno - vzdelávacia
Akčný plán realizácie koncepcie rozvoja školy 2022/2023 je rozpracovaná v Pedagogicko-organizačných
pokynoch
Úlohy vyplývajúce z analýzy z predchádzajúceho školského roka 2021/2022
1. Aktívne spolupracovať na dosahovaní vytýčených cieľov.
2. Podieľať sa vytváraní pozitívnej klímy.
3. Viesť otvorený dialóg.
4. Využívať osobnú motiváciu, angažovanosť a zodpovednosť za plnenie svojich pracovných
povinností a prezentáciu.
5. Iniciatívne predkladať návrhy aktivít prezentujúcich školu.
6. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces aplikovaním progresívnych metód.
7. Efektívne nakladať so zverenými finančnými prostriedkami.
8. Využívať ďalšie možnosti finančných zdrojov.
9. Vedome zvyšovať kvalitu školy.

Plán kontrolnej činnosti
Ciele kontrolnej činnosti:
➢ Udržiavanie čistého a estetického pracovného prostredia školy.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Funkčnosť a estetická úprava prostredia priestorov určených deťom .
Dodržiavanie denného harmonogramu aktivít.
Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nakladanie so zvereným majetkom školy.
Šetrenie energií.
Efektívne využívania pracovného času .
Stolovanie a dodržiavanie času podávania jedla, kvalita a množstvo jedla.
Vedenie triednej dokumentácie.
Vypracovanie týždenných plánov.
Realizácia a obsah pohybových a relaxačných činností.
Realizácia a obsah pobytu detí vonku.
Dodržiavanie zákona č. 18/2018 Z.z.
Plnenie pracovných povinností vyplývajúcich z pracovných náplní.
Spolupráca kolektívu zamestnancov v prevádzke školy.
Plnenie zverených úloh.
Úprava tried a šatní, informačnej tabule pre rodičov.
Úroveň spolupráce s partnerskými inštitúciami a rodičovskou verejnosťou.
Vedenie evidencie pracovného času zamestnancov.
Prezentácia školy na verejnosti.

Zodpovední :

riaditeľka
vedúce zariadení školského stravovania
zodpovedná osoba

Plán hospitačnej činnosti
Sociálna pohoda v triede.
Kooperácia medzi aktérmi výchovy učiteľka-dieťa.
Úroveň učenia:
Motivácia k činnosti.
Aplikovanie metodických odborných postupov.
Využitie materiálno-technického vybavenia.
Využitie priestoru.
Jazyková kultúra prejavu.
Rešpektovanie denného režimu.
Sebareflexia a reflexia činnosti.
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Úroveň učenia sa:
Reakcia na podnety, vnútorná motivácia.
Vyjadrovacie schopnosti.
Logické myslenie.
Jemná a hrubá motorika.
Tvorivosť, osobná angažovanosť a aktivita.
Sebahodnotenie, hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Zodpovední :

riaditeľka
zástupkyňa riaditeľky

Plán zasadaní Pedagogickej rady
September 2022
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

hodnotenie pedagogických zamestnancov v šk. roku 2021/2022

-

prerokovanie štruktúry kariérových pozícií v školskom roku 2022/2023

-

prerokovanie dokumentov školy na školský rok 2022/2023

-

prerokovanie a schválenie triednej dokumentácie

-

prerokovanie Ročného plánu vzdelávania

-

prerokovanie a schvaľovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022

-

diskusia

-

oboznámenie s novelizovanými platnými právnymi predpismi

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

január 2023
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce prvého polroku

-

výsledky pedagogickej diagnostiky

-

výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti

-

rôzne
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-

diskusia – účasť na seminároch, školeniach, odborná literatúra

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

apríl 2023
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

rôzne

-

diskusia

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

jún 2023
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

analýza výchovno-vzdelávacej práce v školskom roku 2022/2023

-

hodnotenie detí so zreteľom na nadobudnuté kľúčové kompetencie absolventa materskej školy

-

hodnotenie projektov

-

výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti

-

hodnotenie aktualizačného vzdelávania

-

hodnotenie plánu profesijného rozvoja, sebareflexia pedagogických zamestnancov

-

hodnotenie spolupráce s inštitúciami

-

diskusia

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

Plán metodického združenia
Tvorba plánu MZ
September

Prezentácia knihy Slovenské ľudové riekanky
Didaktické hier zamerané na vzdelávaciu oblasť MaPsI

Január

▪

prezentácia hier

▪

vytvorenie portfólia
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Práca s knihou „Slovenské ľudové riekanky“
Apríl

Jún

▪

využitie knihy vo výchovno-vzdelávacom procese

▪

prezentácia aktivít s knihou

▪

pedagogické skúsenosti z praxe

Otvorená hodina (téma a obsah zvolený učiteľkou)

Plán aktualizačného vzdelávania
Vid. Plán profesijného rozvoja

Plán prevádzkových porád
september 2022
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

organizačné pokyny a prerokovanie POP 2022/2023

-

Oboznámenie sa so správou o VVČ

-

prerokovanie dokumentov školy

-

prerokovanie a doplnenie Plánu práce

-

oboznámenie s vnútornými smernicami školy

-

prerokovanie pracovných náplní

-

prerokovanie návrhu na pridelenie osobného príplatku zamestnancom v šk. r. 2022/2023

-

rôzne

-

diskusia

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

január 2023
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

hodnotenie Plnenia plánu práce školy za prvý polrok

-

analýza výsledkov kontrolnej činnosti

-

rôzne

-

diskusia

-

prijímanie záverov a uznesení
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-

záver

jún 2023
-

privítanie,

-

prezentácia, ospravedlnenie neprítomných

-

určenie zapisovateľa a overovateľov

-

oboznámenie s programom, schválenie

-

kontrola uznesení

-

hodnotenie plnenia Plánu práce školy

-

analýza výsledkov kontroly

-

organizačné pokyny na mesiace júl, august

-

rôzne

-

diskusia

-

prijímanie záverov a uznesení

-

záver

- podľa potreby operatívne prevádzkové porady na elokovaných pracoviskách

Plán spolupráce materskej školy so základnými školami
1. Návšteva učiteliek MŠ v 1. ročníku ZŠ s cieľom zistenia adaptácie detí na školské prostredie
Termín : október
Zodpovedné : triedne uč. bývalých predškolákov
2. Využívanie športového ihriska a telocvične základnej školy na športovú činnosť a posilniť tým
výchovu detí k zdravému životnému štýlu
Termín : v priebehu šk. roka
Zodpovedné : PZ MŠ a riaditeľ ZŠ
3. Otvorená hodina s cieľom prezentovať nadobudnuté kompetencie 5-6 ročných detí učiteľkám prvého
stupňa ZŠ
Termín : január
Zodpovedné : uč. MŠ a ZŠ
4. Návšteva ZŠ pri príležitosti dňa otvorených dverí s deťmi, ktoré majú rok pred plnením školskej
dochádzky s cieľom oboznámiť sa s prostredím školy
Termín : december
Zodpovedné : uč.5-6 r. detí
5. Účasť učiteliek MŠ na zápisoch detí do 1. ročníka ZŠ
Termín : apríl
Zodpovedné : uč.5-6 r. detí
6. Návšteva detí v Školskom klube detí pri ZŠ
Termín : máj
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Zodpovedné : uč.5-6 r. Detí
7. Spoločné kultúrne a športové aktivity – výstavy, divadelné predstavenie, súťaže
Termín : priebežne
Zodpovedné : riaditeľka, PZ

Plán spolupráce materskej školy s Mestskou knižnicou Nemšová
1.

Poskytovať detskú a odbornú literatúru ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej práce.
Termín : školský rok 2022/23
Zodpovední : zam. MsK, PZ

2.

„S básničkou do knižnice“ – návšteva knižnice s cieľom pochopiť rozdiel medzi poéziou a prózou.
Termín : školský rok 2022/23
Zodpovední : zam. MsK, PZ

3.

Exkurzia v mestskej knižnici s cieľom oboznámiť sa s prostredím a účelom knižnice, získania
informácii o výrobe kníh a aplikovania knižných konvencií.
Termín : školský rok 2022/23
Zodpovední : zam. MsK, PZ

Plán spolupráce materskej školy s Mestským Múzeom v Nemšovej
1. Oboznámenie sa s prostredím mestského múzea, prehliadka aktuálnej expozície
Termín : september 2022
Zodpovední : PZ
2. Prehliadkou expozície „Nemšovskej tradičnej izby“ utvárať povedomie o živote obyvateľov
Nemšovej v minulosti.
Termín : máj 2022
Zodpovední : PZ
3. „Zlatá brána“ prehliadka detskej ľudovej piesne (exteriér)
Termín : máj 2022
Zodpovední : PZ
4. Výstava
5.

Plán spolupráce materskej školy so zákonnými zástupcami
Ciele MŠ vo vzťahu k rodine
1. Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou a rodinou, akceptovať výchovu
v rodine, nadväzovať na ňu a dopĺňať ju
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2. Pedagogickou osvetou posilňovať zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa
3. Získavať základné informácie o dieťati potrebné k ucelenej diagnostike
4. Poskytovať odborne – poradenskú pomoc
5. V kontakte s rodičmi dodržiavať zásady: rešpektovať intimitu, hodnoty, zvyky, presvedčenie každej
rodiny, jednať taktne, zachovať súkromie rodiny, súkromie MŠ, nespochybňovať prácu materskej
školy, vystupovať na profesionálnej úrovni, nevyužívať rodičov na splnenie vlastných cieľov
6. Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie – odovzdávanie a preberanie detí,
dodržiavanie ranného filtra, poskytovať informácie o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a inými
zdravotnými problémami, rešpektovať participácie školy na Národnom programe prevencie obezity,
podieľať sa na výchove k zdravému životnému štýlu.
7. Pri príprave detí na vstup do ZŠ vplývať na rodičov tak, aby základne požiadavky prípravy neboli
v rozpore s prácou MŠ, informovať rodičov s požiadavkami ZŠ, s termínmi zápisu detí do prvých
ročníkov, taktne informovať rodiča o prípadnom doporučení odloženia povinnej školskej dochádzky
8. Hodnotným kultúrnymi vystúpenia reprezentovať deti a prácu MŠ
9. Formou oznamov, pútačov, webového sídla, sociálnej siete oboznamovať rodičov s aktuálnym
životom materskej školy
10. Podporovať angažovanosť rodičov v oblasti materiálno – technickej a finančnej pomoci.
11. Zorganizovať stretnutie zákonných zástupcov pred nástupom detí do materskej školy, informovať
o adaptácii detí, požiadavkách zo strany MŠ, podať základné informácie k uľahčeniu adaptačného
procesu detí.
Stretnutie ZRŠ na elokovaných prevádzkach
T : september 2022
✓ privítanie
✓ predstavenie a doplnenie výboru ZRŠ verejnou voľbou
✓ oboznámenie s organizáciou školského roka
✓ oboznámenie s členmi a činnosťou Rady školy
✓ (voľby do RŠ na Ul. Kropáčiho)
✓ prerokovanie Školského poriadku
✓ oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Štvorlístok
✓ oboznámenie sa so zameraním tried
✓ oboznámenie sa s Ročným plánom školy
✓ oboznámenie sa s cieľmi a aktivitami projektu Škola športu
✓ informácie vedúcej ŠJ
✓ správa o hospodárení s fondom ZRŠ
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✓ návrh a schválenie rodičovského príspevku
✓ rôzne
✓ diskusia
✓ záver
T : február 2023
✓ privítanie
✓ informácie zo zasadania Rady školy
✓ finančná správa o hospodárení s fondom ZRŠ
✓ polročné hodnotenie plnenia Plánu práce školy
✓ informácia o pripravovaných akciách školy
✓ rôzne
✓ diskusia
✓ záver
T : jún 2023
✓ privítanie
✓ informácie za zasadania Rady školy
✓ finančná správa o hospodárení s fondom ZRŠ
✓ hodnotenie plnenia Plánu práce v školskom roku 2022/2023
✓ informácia o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin
✓ diskusia
✓ záver
Triedne ZRŠ
✓ podľa potreby - riešenie interných triednych záležitostí
Neformálne stretnutie rodičov novoprijatých detí
T : august 2022
✓ privítanie
✓ základné informácie o organizácii a dennom harmonograme v materskej škole
✓ rady k uľahčeniu adaptácie dieťaťa na školu
✓ požiadavky školy
✓ diskusia
✓ záver
Deň rodičov
✓ individuálne pohovory o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí
T : január 2023
Besiedky s vystúpením detí podľa epidemiologickej situácie
✓ Vianoce v materskej škole
T : december 2022
✓ Deň matiek
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T : máj 2023
✓ Rozlúčkový Galaprogram
T : jún 2023
Akcie MŠ
✓ podľa Ročného plánu školy
Brigády
✓ jesenná brigáda – úprava školského dvora
✓ jarná brigáda
Účasť zákonných zástupcov na výchovno-vzdelávacom procese v závislosti od epidemiologickej situácie
✓ Účasť zákonných zástupcov na výchovno-vzdelávacom procese so súhlasom riaditeľky
T : vid. Plán akcií
✓ Deň otvorených dverí pri príležitosti podávania prihlášok na predprimárne vzdelávanie
T : máj 2023
Hrové popoludnia v materskej škole
vid. Plán akcií
Metodicko-poradenská činnosť
✓ aktuálna denná informovanosť rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí v jednotlivých
oblastiach, o zdravotnom stave a jeho prípadných zmenách
✓ prezentácia činnosti, výsledkov a úspechu detí s ohľadom na cieľ a obsah výchovno-vzdelávacieho
procesu
✓ oboznamovanie rodičov s prípadnými výchovnými problémami, hľadanie vhodného riešenia
v prospech dieťaťa
✓ upozorňovanie rodičov na možnú spoluprácu s odborníkmi – logopéd, CPPPaP, psychológ, pediater,
školský špeciálny pedagóg
✓ poskytovanie odbornej spolupráce špeciálneho pedagóga
Nástenky, panely, vitríny
✓ aktuálne informácie počas celého školského roka
Počas stretnutí budú zákonní zástupcovia oboznamovaní s aktuálnym dianím materskej školy (organizačné
pokyny počas prázdnin, aktivity MŠ, triedy, zmeny platných právnych predpisov, zámery školy
a zriaďovateľa a iné).

Plán akcií školy
MŠ Odbojárov 177/8A
September.

Branné vychádzky do prírodného okolia
Výstava v Králikovom mlyne „Lacove chrobáky“
Výstava v Mestskom múzeu „Vlakograf“

Október:

Šarkaniáda
Zber prírodnín
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Jesenná brigáda
Deň strašidiel
November:

Deň materských škôl
Bez servítky – zábavné popoludnie – zdravá výživa
Sférické kino – Hnusológia a vy
Branno-športový deň v ŠH

December:

Divadelné prestavenie – Vianočná rozprávka
Mikuláš v materskej škole
Vianočné tradície - Lucia
Vo vianočnej pekárni
Pod Vianočnou hviezdičkou
Vianočné besiedky
Návšteva filmového predstavenia

Január:

Zimná olympiáda

Február:

Fašiangový karneval

Marec:

Rozlúčka s Morenou, Veľkonočná šibačka
Návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy
Deň vody – exkurzia čističky

Apríl:

Zber papiera pri príležitosti Dňa Zeme
Divadelné predstavenie
Cvičenie rodičov s deťmi

Máj:

Stavanie Mája
Deň matiek
Hasiči v akcii
Biely deň – mliečny deň
Do škôlky na bicykli
Detská cykloturistika
Rozprávkový večer - filmová produkcia
9. ročník Florbalového turnaja o putovný pohár materskej školy

Jún:

Deň detí – koncert
Tvorivé dielne v ZUŠ
Lesná pedagogika v Antonstále
Exkurzia na Farme Uhliská
Letná športová olympiáda
Rozlúčkový Galaprogram

ET MŠ A. Kropáčiho 1
September:

Branné vychádzky do prírodného okolia
Výstava v Králikovom mlyne „Lacove chrobáky“
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Výstava v Mestskom múzeu „Vlakograf“
Zdravie v čaji – zber a sušenie šípok
Október:

Šarkaniáda
Výstava ovocia-zelenina
Jesenná brigáda
Tekvicová slávnosť
Návšteva múzea – Ľudová izba

November:

Deň jablka
Deň materských škôl
Sférické kino – Hnusológia
Zdravé popoludnie

December:

Vianočné ľudové tradície
Mikuláš v MŠ
Mikulášska diskotéka
Pečenie medovníkov
Sviatok svätej Lucie
Predstavenie „Vianočná rozprávka“
Pod vianočnou hviezdičkou

Január:

S básničkou do knižnice
Zimná branná vychádzka so sánkovaním
Najkrajší snehuliak

Február:

Búdka pre vtáčikov
Návšteva pekárne
Fašiangová veselica
Od zrnka k chlebíku – návšteva Králikovho mlyna

Marec:

Vynášanie Moreny
Marec „Mesiac knihy“- knižnica
Veľká noc prichádza
Malí plavci – kurz

Apríl:

Deň Zeme – čistá škôlka
Malí športovci – športové súťaže
Stavanie májov

Máj:

Deň mlieka
Mamička má sviatok
Cykloturistika
Florbalový turnaj

Jún:

Deň Detí
Koncoročný výlet
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Galaprogram
Letná olympiáda
ET Ľuborčianska 2
September:

Výstava Lacove chrobáky- Králikov mlyn
Výstava fotografií Vlakograff- Mestské múzeum
„Be active“- európsky deň športu

Október:

Výstava Ovocia, zeleniny, kvetov a včelích produktov- KS Ľuborča
V kráľovstve ovocia a zeleniny+ ochutnávka produktov z O a Z
Prekvapenie pre starkých

November:

Deň materských škôl
Deň jablka
Sférické kino- Hnusológia a vy
Kurz plávania

December:

Privítanie Mikuláša
Mikulášska diskotéka s DJ Janom
Pod Vianočnou hviezdičkou
Vianočný čas+ pečenie medovníkov

Január:

Zimné radovánky
Kurz korčuľovania

Február:

Exkurzia do pekárne Sézam
Fašiangová veselica

Marec:

Knižné kráľovstvo- Mestská knižnica+ výstava Moja obľúbená kniha
Deň rodičov
Deň vody+ prvé jarné vitamíny
Škôlka má talent

Apríl:

Deň Zeme+ zber papiera
Hľadanie vodníka a jeho pokladu
Exkurzia na farme Uhliská
Zlatá brána

Máj:

DOD v MŠ
Dobrodružstvo malého včelára+ pobyt v apidomčeku
Deň matiek
Zábavný deň v ZUŠ
Florbalový turnaj
Do škôlky na bicykli

Jún:

Rozprávková záhrada- MDD
Koncert Hanička a Murko
Športová olympiáda
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Malí skauti
Galaprogram- rozlúčka predškolákov
ET MŠ Trenčianska 43
September:

Návšteva v CHKO - oboznámenie

Október:

Šarkaniáda
Jeseň pani bohatá – zber jesenných plodov
S batôžkom do lesa
Mesiac úcty k starším – výroba pohľadníc, čítanie rozprávok
Deň jablka

November:

Deň materských škôl - športové a pohybové hry
Jesenné listy – hrabanie lístia
Farebná jeseň - tvorivé dielne s rodičmi
Hnusológia - sférické kino
Vtáčiky v zime - výroba kŕmidiel v spolupráci s CHKO
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok v spolupráci s rodičmi

December:

Vianočný čas - plnenie úloh z adventného kalendára
Mikulášska diskotéka
Posedenie s Mikulášom
Vianočná cukráreň
Vianočná hviezdička
Vianočné čaro - besiedka pre rodičov
Vianočná pošta- pošta pre deti z detského domova a členov rodiny
Vianočné divadielko

Január:

Zimná olympiáda
Ľadové kráľovstvo – hry so snehom
Posedenie s knihou

Február:

Stopy v snehu v spolupráci s CHKO
Zlatý slávik – spevácka súťaž
Fašiangový karneval

Marec:

Výroba vlastných knižiek – súťaž v spolupráci s mestskou knižnicou a jej návštevou
Rapotačky – recitačná súťaž
Ponožková výzva
Putovanie kvapky - Deň vody v spolupráci s CHKO

Apríl:

Maľované vajíčko – tvorivé dielne s rodičmi
Deň Zeme
Jar prichádza - sadenie kvetov
Motýlia záhrada - sadenie lúčnych semienok
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Máj:

Deň matiek – besiedka
Jarná cesta – turistická vychádzka
Deň mlieka
Obojživelníky, príbeh ropuchy – spolupráca s CHKO

Jún:

MDD – súťaže s hľadaním pokladu
Rozprávkový deň
Deň otcov
Malý vedec – deň pokusov
Rozlúčka s predškolákov
Koncoročný výlet

Plán aktivít zameraných na ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou
a násilím
Kto som ja?
Cieľ - uvedomenie si vlastnej identity, seba ako jedinečnú ľudskú bytosť
Moje želania a potreby
Cieľ – rozlišovať želania a potreby, uvedomiť si plnenie materiálnych želaní a práv
Riešenie konfliktov
Cieľ – dokázať sa ku konfliktom postaviť otvorene, uvedomiť si, že schopnosť počúvať je dôležitejšia ako
schopnosť hovoriť
Ja a moja rodina
Cieľ – zamyslieť sa nad rodinnými väzbami, pochopiť aký význam má rodina
Ja a spoločnosť
Cieľ – posudzovať vlastné správanie, správanie iných vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej žijú
Uvažujme o médiách
Cieľ – analyzovať správy v médiách (tlač, televízia, rozhlas) o deťoch, zaoberať výberom a obsahom správ
z pohľadu spravodajskej hodnoty
Život bez násilia – jemný dotyk
Cieľ – otvorene diskutovať o pocite bezpečia a lásky
Čo všetko si vážim
Cieľ – uvedomovať si hodnoty – zdravie, životné prostredie, vzdelanie, voda, jedlo
Všetci nie sme rovnakí
Cieľ – pochopiť a akceptovať odlišnosti ľudí – pohlavie, rasa, etnický pôvod
Plánujeme zmeny
Cieľ – uvedomiť si zmeny, ktoré prináša život, vyjadrovať názory a túžby
Ciele zamerané na ochranu detí sú napĺňané v priebehu plánovaných edukačných aktivít v súlade so
Školským vzdelávacím programom Štvorlístok. Obsah aktivít je veku primeraný, pričom je dôležité
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uplatňovanie vhodných pedagogických metód a zásad. Aktivity je možné použiť z dostupnej literatúry,
prípadne modifikovať alebo vytvoriť aktivity originálne. Zaraďujú sa do priebehu všetkých činnosti a diania
a počas celého školského roka v materskej škole.

Plán výchovy k ľudským právam
V súlade s Národným programom duševného zdravia vypracovaného v zmysle uznesenia vlády SR ako
komplexným programom starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku materská škola bude klásť doraz na :
1. vytváranie podmienok sociálnej pohody
2. empatickým postojom pri vyrovnávaní sa so stresujúcimi životnými udalosťami
3.pozitívnou klímou školy sa podieľať na znižovaní výskytu a nepriaznivého dosahu psychických problémov
na zdravie
4. zaujatím empatických postojov k duševne chorým a hendikepovaným ľuďom

Plán aktivít zameraných na starostlivosť o zdravie detí v súlade s Národným programom
prevencie obezity.
Vlastný projekt školy „Škola športu“
Ciele projektu:
1. Utvárať základy zdravého životného štýlu.
2. Posilňovať telesný organizmus.
3. Zvyšovať telesnú zdatnosť a imunitu.
4. Spoznávať rôzne druh športov.
5. Dodržiavať stanovené pravidlá.
6. Hrať fair play.
7. Zabezpečiť pravidelné otužovanie.
8. Zabezpečiť voľný a bezpečný pohyb v prírode.

Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Vid. Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov

Materiálno – technické vybavenie
Prostredie a vybavenie školy plne rešpektuje potreby detí. Cieľom je modernizovať interiéry,
didaktické pomôcky a hračky k napĺňaniu potrieb detí a k realizácii kvalitnej edukácie s efektívnym
a zmysluplným využívaním finančných prostriedkov.
V Nemšovej 01.09.2022

Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka
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