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a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

   

1. Názov školy:  Cabaj – Čápor, časť Cabaj č. 560 

 

2. Adresa školy: Cabaj   č.560       PSČ:    951 17 

 

3. Telefónne číslo:  0908 727 288  

 

4. Mailová  adresa: skolkacabaj@gmail.com   

 

5.Webová stránka: www.mscabaj.sk  

 

6. Zriaďovateľ:  Obec Cabaj – Čápor  

 

 

 6. Zamestnanci školy: 

 

   

Meno a priezvisko  

Monika Pšenková   riaditeľka                  100% úväzok 

Jana Francová uč.                                                         100% úväzok 

Rozália Straňáková uč.                                                  100% úväzok 

Melánia Matysová uč.                                                    100% úväzok 

Ingrida Mokrášová uč.                                                  100% úväzok 

Anna Brunaiová uč.                                                       100% úväzok 

 Andrea Palušková  školníčka                                        100% úväzok 

Alena Kováčová upratovačka                                          70% úväzok 

 

Ekonómka pre rozpočet a mzdy Kvetoslava Slezáková externý zamestnanec  

 

 

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

 

 Údaje o rade školy: 

 

 Rada školy pri MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na škole bola ustanovená rada školy, ktorá má 5 členov, ktorí sú volení zo zástupcov 

pedagogických a nepedag. zamestnancov materskej školy, za rodičov detí a zo zamestnancov 

obecného úradu. V školskom roku 2018/2019 Rada školy zasadala 5 krát vyjadrovala a 

presadzovala záujmy verejné, detí a rodičov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov a riešila aktuálne otázky týkajúce sa materskej školy, voľba riaditeľky 

materskej školy.  Na zasadnutiach Rady školy boli jej členovia oboznamovaní s výsledkami 

výchovno-vzdelávacieho procesu, s plnením úloh, so Správou výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach, s hospodárením a finančným zabezpečením školy a s dianím 

života detí v MŠ.   

 

http://www.mscabaj.sk/
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Nová Rada školy pri Materskej škole Cabaj volená dňa : 30.06.2016 

Predseda  Rady školy pedagog. pracovník- Melánia Matysová  

Za nepedagog. pracovníka Andrea Palušková školníčka 

Za obecný úrad –  Dušan Pastor   

- Ing. Marta Dolníková 

Za rodičov – Bc. Jana Záhradníková  

 

Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy. 

 

Pedagogická rada MŠ – všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Rada školy pri MŠ Cabaj 

 

Metodické združenie školy 

 

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:   

 

 

Pedagogická rada 

 

             Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných 

otázkach výchovy a vzdelávania, schvaľovala a hodnotila výsledky výchovno-vzdelávacej 

činnosti, plnenie Školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy, riešila plánované 

koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, 

metodickej a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácií, 

skúseností a poznatkov, bola priestorom na vzdelávanie pedagógov. 

 

Rada školy 

 

            Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje 

kompetencie uplatňuje voči materskej škole, pri ktorom je ustanovená. V rámci svojich 

kompetencií plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa 

vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným 

ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie nasledovné materiály: 

 návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, 

 návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

 návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

 návrh rozpočtu, 

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

            správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14     

ods. 5 písm. d) uvedeného zákona, 

 správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 

 koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na 

dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie, 

 informáciu o  pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-596-2003-z-z.p-2.html
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Metodické združenie školy 

 

Metodické združenie sa v súlade s vyhláškou o materskej škole zriaďuje v dvojtriednych a 

viactriednych materských školách ako poradný a iniciatívny orgán riaditeľky. Metodické 

združenie sa zaoberá konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, zohráva 

významnú rolu aj pri tvorbe alebo prípadnej úprave a zmene školského vzdelávacieho 

programu. Členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy. 

 

             Predsedkyňou metodického združenia je pani učiteľka Rozália Straňáková. MZ 

pracovalo podľa svojho ročného plánu. V tomto školskom roku sa podieľalo na analýze 

školského vzdelávacieho programu a príprave na nový školský vzdelávací program. 

Metodické združenie je združenie pedagógov, ktorého postavenie určuje zákon NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o 

materskej škole s jasne vymedzenými kompetenciami, ako poradný a iniciatívny orgán, ktorý 

sa zaoberal pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami.  

Poskytuje priestor na výmenu pedagogických skúseností a tímové riešenie pedagogických 

problémov. Činnosť MZ sa opierala o vytýčené ciele a úlohy, za ktoré zodpovedali všetci 

pedagogickí zamestnanci.  

  

 

 

 b) Údaje o počte detí materskej školy 

 

Materská škola je trojtriedna. V septembri 2016 sa otvorila nová trieda, ktorá vznikla 

novou kompletnou prístavbou. V septembri 2018 nastúpilo do  triedy od 2,5 -3 rokov 20 detí, 

počas školského roka bolo prijaté jedno dieťa v mesiaci máj z dôvodu prestupu z inej 

materskej školy – zmena pobytu. Do  triedy od 4-5 rokov 21 detí a do triedy od 5 do 6 rokov 

22 detí. Spolu v tomto školskom roku navštevovalo materskú školu  64 detí z toho 29 dievčat. 

V školskom roku 2018/19 boli vytvorené dve triedy s predškolskými deťmi – 26 detí 

predškolského veku. Rozdelenie detí bolo po vzájomnej dohode s triednymi učiteľkami. 

Kapacita oboch tried v starej časti je 21 detí v každej triede – podľa prevádzkového poriadku 

schválený hygienou. V motýlikovej triede ostalo 7 detí predškolského veku a  v triede žabiek 

bolo 19 detí predškolského veku. Dôvod prečo sa rozdelili deti tak ako je uvedené, bol ich vek 

- od najstaršieho po najmladšie a vytvorenie väčšej skupiny detí pre lepšiu prácu pri 

výchovno–vzdelávacom procese (7detí).     

 

c) údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy 

 

Do Základnej školy bolo prijatých všetkých 26 detí. Ani jedno dieťa nemalo odklad.  

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania      

 

V predškolskom vzdelávaní nie sú údaje o výsledkoch hodnotenia (deti nie sú 

klasifikované ani iným spôsobom hodnotené). Hodnotiacim kritériom je dosiahnutie 

špecifických cieľov jednotlivých výchovných zložiek, kompetencií detí primeraných podľa veku 

od začiatku dochádzky do materskej školy až do jej ukončenia pred vstupom do základnej 

školy (je to súhrn vedomosti, zručností, návykov a úroveň sociálnych predpokladov dieťaťa). 

Tento vývoj dieťaťa je individuálny a závislý od mnohých vnútorných a vonkajších faktorov a 

ku koncu dochádzky do materskej školy ho nazývame školská zrelosť ako predpoklad 

zaškolenia do základnej školy. Dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie dostáva na 
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konci školského roka Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, podľa § 18 ods. 

2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie sa vydáva na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.  

Začiatok školského roka je každý rok spojený s plenárnymi ZR MŠ, na ktorých riaditeľka MŠ 

oboznamuje rodičov so Školským poriadkom, akciami školy, finančných možnostiach rozpočtu 

školy a Škol. vzdel. programom. 

Podľa učebných osnov tohto ŠkVP sme rozvíjali prirodzenú zvedavosť a predstavivosť 

detí, podporovali sme samostatné myslenie a konanie detí ako aj pozitívny vzťah k hravému 

učeniu. Rozvíjali sme základy kľúčových kompetencií detí psychomotorických, osobnostných a 

sociálnych, komunikatívnych a informačných, kognitívnych a učebných. 

Vo všetkých triedach MŠ bola poskytovaná deťom predškolského veku odborná starostlivosť. 

Učiteľky pri plánovaní výchovno-vzdelávacej práce využívali Školský vzdelávací program 

,,Malý Zvedavček“  a jeho „Učebné osnovy“, ktoré pri plánovaní VVČ učiteľkám umožnili, 

zjednodušiť túto činnosť na minimum a učiteľky len operacionalizovali ciele týždenných 

plánov, v súlade so vzdelávacími oblasťami rozvoja osobnosti: perceptuálno-motorickou, 

kognitívnou a sociálno-emocionálnou a s prihliadnutím na vekovú kategóriu detí v triede, a 

konkretizovali činnosti, ktorými uvedené ciele dosiahnu. 

Vo výchovno-vzdelávacej práci bol kladený dôraz na aktívny prístup detí k prijímaniu 

poznatkov a informácií, citové uspokojenie detí pri vlastnom edukačnom procese. Stimulovali 

sa sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, sociálny, emocionálny a morálny 

vývin detí, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa 

rešpektovať. 

Vo výchove a vzdelávaní učiteľky využívali všetky formy organizácie VVČ (skupinovú, 

individuálnu, frontálnu aj kombinovanú) podľa konkrétnej situácie a tiež efektívne spôsoby 

učenia, najmä zážitkové učenie, experimentovanie, bádanie, kooperativne učenie, problémové 

učenie a ďalšie. 

Deti odchádzajúce do ZŠ získali všetky potrebné kompetencie (psychomotorické, 

osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné i informačné), pre úspešnú 

zaškolenosť detí v prvom  ročníku ZŠ. 

Spolupráca s CPPPaP bola realizovaná prítomnosťou psychológa Mgr. Janou Majerčíkovou, 

ktorá vykonala depisťaž (testy školskej zrelosti). 

 

Dvadsať šesť detí, ktoré absolvovali minimálne posledný ročník vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole získalo predprimárne vzdelanie. 

Edukačná činnosť bola v plnom rozsahu realizovaná v rámci Štátneho vzdelávacieho 

programu, na základe ktorého sme si vytvorili vlastný školský vzdelávací program pod 

názvom: Poznávajme svet. Analýza edukačného procesu bude teda v intenciách jednotlivých 

kompetencií, ktoré si postupne mali deti osvojiť a nimi disponovať. 

Psychomotorické kompetencie: pozitíva – v tejto oblasti bol kladený dôraz na správne držanie 

tela, automaticky zvládnuté pohyby, zdokonalenie harmonického pohybu celého tela, rozvoj 

šikovnosti, obratnosti, rýchlosti a samostatnosti pri cvičení, prekonávanie strachu z 

neobyčajných polôh, otužovanie a správne dýchanie. Deti boli oboznamované so zdravotnou 

výchovou, dopravnou výchovou, ochranou prírody a krajiny počas pobytu vonku, výchovou k 

bezpečnému správaniu.   

 

negatíva: používanie telovýchovnej terminológie pri cvičení,  

  

Učebné kompetencie: pozitíva – tu bola u detí podporovaná samostatnosť pri sebaobsluhe, 

rozvíjali sme drobné svaly rúk,  ukazovali sme deťom ako dodržiavame čistotu a poriadok pri 
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práci, rozvíjali predstavivosť a pracovné návyky, pozorovacie schopnosti a napodobňovali 

prácu dospelých. prehlbovali sme poznávacie schopnosti dieťaťa,  rozvíjali zmyslové 

vnímanie, utvárali pozitívny vzťah k spoločenskému a prírodnému prostrediu, deti si 

osvojovali kultúrne a mravné návyky, deti získavali elementárne poznatky o zdraví aby 

predchádzali chorobám a úrazom, získavali poznatky o zdravej výžive ako súčasť zdravého 

životného štýlu, okrem toho sme u detí prehlbovali poznatky z environmentálnej výchovy 

podľa potreby a aktuálnosti, podporovali sme deti záujem o učenie a samostatné získavanie 

vedomosti z rôznych zdrojov.  

  

Negatíva:  kladenie jednoduchších otázok pre lepšie pochopenie .  

  

Osobnostné kompetencie: pozitíva – rozvíjali sme u detí empatiu, vzťahy dôvery, zážitky 

pohody, ktoré zabezpečujú odolnosť voči stresu, kamarátske vzťahy, slušné správanie voči 

iným aj dospelým, ovládanie vlastných emócií.  

  

negatíva: neboli zistené  

  

Komunikatívne kompetencie: pozitíva – utvárali sme správne jazykové a rečové návyky,  

zreteľnú výslovnosť hlások, zdokonaľovali zrozumiteľnosť  reči, obohacovali detský slovník, 

posilňovali slovnú zásobu a rozvíjali vzťah k materinskému jazyku.  

  

negatíva: slabý samostatný prejav detí, nesprávna  štylizácia, veľa logopedických porúch,  

  

Kognitívne kompetencie: pozitíva – deti získavali skúsenosti a objavovali vzťahy medzi 

objektmi okolitého sveta, rozvíjali sme tvorivé myslenie, podnecovali začiatky logického 

myslenia, základné matematické operácie, priestorovú predstavivosť a psychomotoriku, deti 

sa učili priraďovať, rátať, usporadúvať, klasifikovať, merať, porovnávať, vypočítavať. 

rozvíjali sme sluchovú citlivosť, estetické cítenie, podnecovali motiváciu, radosť, posilňovali 

zvládnutie negatívnych emócií, vyvolávali stav a harmónie pohody,  spoločne s predškolákmi 

deti vyjadrovali svoje vlastné predstavy pomocou techniky kreslenia, modelovania, 

maľovania, plošného a priestorového utvárania a konštruovania, utvárali sme u nich 

elementárne základy citlivosti na krásno, vzťah k umeniu a k prírode a environmentálne 

cítenie. Utvárali sme u detí pozitívny vzťah ku knihe, k literatúre, oboznamovali sme deti s 

dramatickým umením a podporovali sme vlastné  vyjadrovanie zážitkov a predstáv, pracovali 

sme s bábkami, využívali tvorivú dramatiku, deti nacvičovali riekanky, rečňovanky, deti boli 

oboznamované s klasickými rozprávkami a ich hrdinami.  

  

negatíva:  deti majú slabý prehľad o klasickej literatúre (rozprávky a autorské rozprávky), 

nadmerné sledovanie audiovizuálnej techniky a používanie počítačov.  
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f) Výchova a vzdelávanie v materskej škole 

 

 Vo výchovno–vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED 0 – predprimárne vzdelanie, ktorý je najvyšším kurikulárnym 

dokumentom. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu, podstatné 

demokratické a humanistické potreby, na ktorých je výchova a vzdelávanie založené. 

Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích 

programov pre materskú školu. Materská škola má vypracovaný štátny vzdelávací 

program s názvom ,,Malý Zvedavček“ V školskom roku 2018/2019 sa pracovalo podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu. ŠVP pre materské školy . 

 

 

Hlavnou myšlienkou programu je: 

- pozorovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa 

- motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability 

- rozvíjať tvorivosť a predstavivosť  dieťaťa v každodenných aktivitách 

- pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie 

 

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské 

vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.  

 

 

 

 

 

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:  

 

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i 

s dospelými, 

 - uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na nové školské prostredie , 

 - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,  

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  

- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,  

- umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania,  

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých 

detí,  

- identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im 

podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami, 

 - zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 

 - zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 

 - získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.  

 

 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly
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Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava 

elementárne základy:  

 

1. komunikačných kompetencií,  

2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,  

3. digitálnych kompetencií,  

4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,  

5. sociálnych a personálnych kompetencií,  

6. občianskych kompetencií,  

7. pracovných kompetencií. 

 

Dieťa po absolvovaní materskej školy nedisponuje rozvinutými kompetenciami v daných 

oblastiach. Dosiahnutie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí tohto programu 

vytvára predpoklady na ich plné rozvinutie v budúcnosti. 

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:  

 

- Jazyk a komunikácia  

- Matematika a práca s informáciami 

 - Človek a príroda  

- Človek a spoločnosť 

 - Človek a svet práce 

 - Umenie a kultúra  

- Zdravie a pohyb 

 

  

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a jej podoblasti (hovorená reč, písaná reč)  

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je rozvinutie komunikačných 

kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového 

potenciálu písanej reči. 

 

V podoblasti hovorená reč sme sa zamerali na rozvoj komunikačných konvencií, na správnu 

artikuláciu a výslovnosť, i gramatickú správnosť a spisovnosť. Vplývali sme na správnu 

výslovnosť všetkých hlások. Podoblasť písaná reč v sebe zahŕňala chápanie jej obsahu, 

významu a funkcií, ako i chápanie jej formálnych charakteristík. Deti pracovali s knihami, 

poznávali ich autorov a ilustrátorov, viedli sme ich k chápaniu čítaných textov, deti 

spoznávali rôznorodé žánre. Nácvik grafomotorických zručností sme podporovali rôznymi 

hrami, grafomotorika prebiehala aj počas pobytu vonku, kde deti netradičným spôsobom 

,,písali“ znázorňovali grafické znaky.  

S najstaršími deťmi sme navštevovali knižnicu, táto návšteva napomohla k obohateniu 

poznania detí o knihách. K obohacovaniu aktívnej slovnej zásoby sme využívali slovné hry na 

tvorbu homoným, synoným. Výkonové štandardy v danej podoblasti sme podporovali využitím 

IKT,PC, fotoaparát. Každodenne sme dbali na správnu komunikáciu a výslovnosť u detí. Deti 

získané skúsenosti v recitácii básní, speve piesní a rytmickom sprievode prezentovali na 

vystúpeniach pre rodičov. Na rozvoj grafomotorických predpokladov písania sme využívali 

kresliaci materiál a pracovné zošity, kde sme viedli deti k správnemu spôsobu písania. 
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Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI a jej podoblasti (čísla a 

vzťahy, geometria a meranie, logika, práca s informáciami)  

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami je poskytnúť základy 

matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja 

matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších 

stupňoch vzdelávania. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie 

dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. V rámci 

rozvoja geometrických predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďujú na orientáciu v 

priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s problematikou merania 

dĺžky. 

 

V podoblasti čísla a vzťahy sme predovšetkým zisťovali počet predmetov v skupine a riešili 

rôzne úlohy súvisiace s počtom do desať. Umožnili sme deťom zisťovať počet pomocou hmatu, 

sluchu. Mali možnosť manipulovať s predmetmi, pridávať, odoberať, dávať spolu a 

rozdeľovať. Deti pracovali aj so skupinami predmetov, v ktorých určovali viac, menej, 

rovnako. Podoblasť geometria a meranie podporovala orientáciu detí v priestore a rovine, 

určovali polohu objektov pomocou slov a slovných spojení napr. vpredu, vzadu, vpravo, 

vľavo.... Deti sa oboznamovali s plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi, 

porovnávali ich a merali napr. určovali ich dĺžku, šírku, výšku aj pomocou stupňovania 

prídavných mien napr. dlhší, kratší, širší, vysoký, nízky. Deti určovali polohu a umiestňovali 

predmety v usporiadanom rade napr. prvý, druhý, posledný, hneď za, pod na, medzi.... V 

podoblasti logika sme poskytli deťom možnosti na riešenie pravdivých a nepravdivých tvrdení, 

vytváranie skupín a ich triedenie. Dbali sme na chápanie postupnosti predmetov, deti 

rozhodovali o tom či dané predmety majú alebo nemajú danú vlastnosť. Zo skupiny objektov 

vyberali, alebo triedili na základe určenej vlastnosti napr. farba, tvar, veľkosť, materiál.... V 

podoblasti práca s informáciami sme využívali digitálne pomôcky a hračky, ktoré má naša 

materská škola k dispozícii napr. BEE BOT, interaktívna tabuľa. 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA a jej podoblasti 

(vnímanie prírody, rastliny, živočíchy, človek, neživá príroda, prírodné javy) 

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je počiatočný rozvoj prírodovednej 

gramotnosti. Úlohou učiteľky je viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, 

javoch a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť 

vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a 

zdokonaľovať. 

 

V podoblasti vnímanie prírody sme vytvárali situácie, v ktorých mali deti možnosť prezentovať 

aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách.  

Deti rozlišovali živú a neživú prírodu, pozorovateľné zmeny v prírode a zmeny ročných 

období. Podoblasť rastliny umožnila porovnávať časti rôznych rastlín, hľadanie ich 

spoločných a rozdielnych znakov, spoznávanie vybraných liečivých a jedovatých rastlín. Deti 

diskutovali o rôznych druhoch ovocia a zeleniny, o tom že ovocie a zelenina sú rastlinného 

pôvodu a získavajú sa pestovaním v záhradách, sadoch a na poliach. Skúmali klíčenie a rast 

rastlín, že sú prejavom ich života. V podoblasti živočíchy sme pozorovali a porovnávali rôzne 

živočíchy podľa vonkajších znakov, spôsobu ich pohybu, získavania potravy a podmienok, v 

ktorých žijú. Zamerali sme sa na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí, ale aj na tie, s 

ktorými majú deti skúsenosti.  

Podoblasť človek umožnila deťom spoznávať prejavy života človeka a procesy, ktoré 

prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh, zmyslové vnímanie. V podoblasti 

neživá príroda deti získavali poznatky o prítomnosti vody v prírode, o význame vody pre 
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človeka, rastliny a živočíchy. Zdôraznili sme problémy znečistenia vody a upozornili na 

nebezpečenstvo pitia vody z neznámych zdrojov. Deti sa oboznámili s planétou Zem, s inými 

planétami, so Slnkom a hviezdami, s Mesiacom a vesmírom. Podoblasť prírodné javy ponúkla 

deťom možnosť osvojiť si aktuálne predstavy o prírodných javoch: svetlo a tieň, teplo a 

horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie látok vo vode, vznik zvuku, sily a 

pohybu, magnetizme, i voľnom páde predmetov. 

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ a jej podoblasti (orientácia v čase, orientácia 

v okolí, dopravná výchova, geografia okolia, história okolia, národné povedomie, ľudia v 

blízkom a širšom okolí, základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne správanie) 

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je viesť dieťa k základnej orientácii 

v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, 

medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského 

prostredia a na prosociálnu výchovu. 

 

V podoblasti orientácia v čase sme viedli deti k uvedomovaniu si postupnosti činností, ktoré 

tvoria režim dňa, o povinnostiach v rámci režimu dňa sme viedli deti k tomu, aby sa 

orientovali v časových súvislostiach dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami. 

Podoblasť orientácia v okolí umožnila oboznámiť sa s interiérom a exteriérom známych 

stavieb, spoznávali svoje mesto, fungovanie a význam verejných inštitúcií a služieb napr. 

polícia, pošta, lekárska ambulancia.... V podoblasti dopravná výchova sme sa venovali 

bezpečnému spôsobu pohybu po chodníku, obozretnosti na ceste, správaniu sa dieťaťa v 

hromadnej doprave. Oboznámili sme ich s rôznymi spôsobmi dopravy, aj podľa miesta ich 

pohybu. V podoblastiach geografia okolia, história okolia, národné povedomie sme poskytli 

informácie o okolitej krajine, prírodnom prostredí, našej vlasti, historických pamiatkach, 

tradíciách a folklóre. Deti sa oboznámili so Slovenskou republikou, jej hlavným mestom a 

štátnymi symbolmi. Podoblasť ľudia v blízkom a širšom okolí umožnila deťom prezentovať 

skúsenosti o vlastnej rodine, rodinných väzbách, a nadväzovať kontakty s inými osobami. 

Základy etického správania sa, ako je pozdrav, prosba, poďakovanie, rešpektovanie 

dohodnutých pravidiel spoločenského správania sa, boli rozvíjané v podoblasti základy etiky. 

Ľudské vlastnosti a emócie ako samostatná podoblasť vytvára deťom príležitosti na 

identifikovanie pozitívnych a negatívnych vlastností. Taktne sme nabádali deti k spolupráci v 

hrách a v činnostiach s rešpektovaním ich osobnostných charakteristík Zohľadňovali sme ich 

vôľové vlastnosti a umožnili sme vyjadrovať ich pocity, zorientovať sa v pozitívnych a 

negatívnych emóciách druhých osôb.  

V podoblasti prosociálne správanie sme sa zamerali na utváranie predpokladov pre 

prosociálne cítenie a správanie detí, dôraz sme kládli na to, aby pre deti bola modelom 

pozitívneho etického správania učiteľka. K tomu sme využívali prosociálnu výchovu, rolové 

hry a zážitkové učenie. K chápaniu vhodného a nevhodného správania sme využívali 

rozprávky a príbehy, kde si hrdinovia príbehov navzájom pomáhajú. Našou snahou bolo 

docieliť u väčšiny detí nenásilné riešenie konfliktu, prijať kompromis. 

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE a jej podoblasti (materiály a ich vlastnosti, 

konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie)  

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je utváranie a rozvíjanie základných 

zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v 

bežnom živote, pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového 

hľadiska pre dieťa dôležité; napríklad vytvára grafomotorické predispozície, lepšie zvláda 
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sebaobslužné činnosti, zvláda bežné úkony v domácnosti. Učiteľkinou úlohou je vytvárať 

dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo 

rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími 

štandardmi. 

 

Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do týchto podoblastí: materiály a ich vlastnosti, 

konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie. Deti skúmali 

vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov z ktorých sú vyrobené, zamýšľali sa nad 

možnosťou ich použitia, recyklovania – triedenia odpadu. Zadávali sme deťom jednoduché 

konštrukčné úlohy, s jednoduchými technickými problémami. Pričom sme rozvíjali ich 

tvorivosť pri konštrukčných úlohách, rozvíjali ich cit pre efektívne a bezpečné postupy práce. 

Najčastejšie sme pracovali s legom, drevené kocky s magnetom, papierom, plastelínou, 

cestom. Počas používania náradia a nástrojov sme viedli deti k efektívnemu a bezpečnému 

spôsobu používania. Rozvíjali sme jemnú motoriku u detí, jednoduché užívateľské zručnosti. 

Pri tom sme venovali pozornosť aj užívateľským zručnostiam pri práci s PC a inými 

elektronickými zariadeniami. Skúmali fungovanie a spôsob využitia vybraných jednoduchých 

mechanizmov a to na bežne dostupných nástrojoch a zariadeniach.  

Pomáhali sme deťom používať jednoduché mechanizmy pri konštrukčných úlohách. 

Sprostredkovali sme deťom vedomosti o výrobe niektorých vybraných výrobkov napr. výroba 

chleba, masla; džúsu z ovocia; príprava čaju zo sušených bylín; sušenie liečivých rastlín, 

ovocia a pod.. Viedli sme diskusie o rôznych tradičných remeslách, s ktorými majú deti 

aktuálnu skúsenosť. Deti sa oboznámili s obsahom pracovnej náplne vybraných povolaní a 

profesií: lekár, šofér, učiteľ, policajt, hasič, záchranár..... 

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – hudobná výchova a jej podoblasti (rytmické 

činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti, hudobno-pohybové 

činnosti, hudobno-dramatické činnosti) 

 

Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a 

návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné 

zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, 

podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. Dieťa je potrebné vnímať ako 

jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť 

rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke. Jednotlivé hudobno-výchovné činnosti tvoria 

šesť podoblastí tejto vzdelávacej oblasti. 

 

 V podoblasti rytmické činnosti rytmizovali riekanky. slová, slovné spojenia. Vytvárali 

rytmické sprievody k riekankám a piesňam. Využívali rytmické nástroje Orffovho 

inštrumentára.  

Výkonový štandard v podoblasti vokálne činnosti sme plnili spievaním detských ľudových 

piesní. 

Formovali sme návyk správneho speváckeho dýchania realizáciou dychových rozcvičiek a 

hier s dychom. Prostredníctvom hlasových rozcvičiek, hier s hlasom a vokálnych dialogických 

hier sme rozširovali detský hlasový rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti. 

V podoblasti inštrumentálne činnosti sme aktívne využívali základné nástroje Orffovho 

inštrumentára, aj samostatne zhotovené elementárne hudobné nástroje na vyjadrenie 

charakteru, nálady piesne či skladby. V rámci percepčných činností sme počúvali s deťmi 

detské hudobné skladby a piesne. Učili sme deti sluchom rozlišovať zvuky a tóny, zdroj 

hudobného a nehudobného zvuku. Pri počúvaní hudby sme identifikovali niektoré 

vyjadrovacie prostriedky hudby. Pocity z počúvanej hudby deti vyjadrili slovom, pohybom, či 

výtvarne. Hudobno-pohybové činnosti patrili medzi každodenné činnosti, v ktorých sme viedli 
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deti k správnemu tanečnému držaniu tela, kultivovanému pohybu pri pohybovom vyjadrení 

obsahu riekaniek, piesní a hudby, ako i k dodržiavaniu pravidiel v hudobno-pohybových 

hrách. Hudobno-dramatické činnosti napomáhali stvárňovať detské piesne a skladbičky 

primeranými dramatickými výrazovými prostriedkami. Vytvárali sme situácie, v ktorých deti 

využili prvky hudobno-dramatickej improvizácie a hudobno-dramatickú interpretáciu.  

 

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – výtvarná výchova a jej podoblasti (výtvarné 

činnosti s tvarom na ploche, výtvarné činnosti s tvarom v priestore, výtvarné činnosti s farbou, 

spontánny výtvarný prejav, synestézia, vnímanie umeleckých diel)  

 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých 

výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si fantáziu a tvorivosť, 

získavali a rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky. Výtvarná výchova 

oboznamuje dieťa s prostredím výtvarnej tvorby, predstavujúcej komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: 

senzibilita, racionalita, intelekt, intuícia, temperament, fantázia, vedomé i nevedomé duševné 

aktivity. 

 

V podoblasti výtvarné činnosti s tvarom na ploche sme podnecovali hravé skladanie 

nefiguratívnych tvarov a figuratívnych tvarov. Rozvíjali sme predstavivosť pri pohľade na tvar 

bez významu, ktorý dokresľovali alebo domaľovávali.  

V podoblasti výtvarné činnosti s tvarom v priestore deti modelovali jednoduché figurálne a 

geometrické tvary. Tu používali hotové prvky, upevňovali ho najčastejšie lepením. Podľa 

inštrukcií učiteľky vytvárali jednoduché papierové skladačky. V podoblasti výtvarné činnosti s 

farbou sme sa zamerali na poznanie názvov základných a zmiešaných farieb, výber 

jednoduchej maliarskej techniky, viedli sme s deťmi rozhovory o farbách a pocitoch ktoré 

vyjadrujú. Deti sme viedli k osvojovaniu návykov držania maliarskeho nástroja a miešania 

farieb. V podoblasti spontánny výtvarný prejav sme aktivity zamerali na spontánnu kresbu, 

modelovanie, priestorové vytváranie s dôrazom na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich citov, 

vnemov, predstáv a fantázie. Zamerali sme sa na kresbu postavy človeka, zvierat. Podnecovali 

sme používanie čiar, bodu a porovnávanie kresebnej stopy. Upevňovali návyky detí pri držaní 

kresliaceho nástroja. Syntézia umožnila deťom realizovať aktivity zamerané na snímanie 

rozmanitých povrchov technikou frotáže, viedla ich k pomenúvaniu rôznych hmatových 

pocitov z frotážovaných povrchov. Tieto aktivity sme inšpirovali náladou hudobnej skladby s 

dôrazom na vzťah zrakovej a zvukovej skúsenosti. V podoblasti vnímanie umeleckých diel sme 

zamerali pozornosť detí na aktívne vnímanie výtvarného diela a jeho opis. Viedli sme 

rozhovory o výtvarnom diele. 

 

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB a jej podoblasti (zdravie a zdravý životný štýl, 

hygiena a sebaobslužné činnosti, pohyb a telesná zdatnosť)  

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie 

súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k 

osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. 

 

 

V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme poskytli základné informácie o význame 

pohybu pre zdravie. Vhodne zvolenými telesnými cvičeniami u detí sme rozvíjali pohybové 

schopnosti.  
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Dbali sme na správne držanie tela v rôznych polohách každodennými zdravotnými 

cvičeniami, ktorých súčasťou boli relaxačné a uvoľňovacie cvičenia. Rozprávali sme sa o 

základných znakoch choroby, charakterizovali sme aké je zdravé a nezdravé stravovanie. 

Upozornili sme deti na zdravie ohrozujúce situácie. Upevňovali sme hygienické návyky a 

rozprávali o význame prevencie chorôb. Podoblasť hygiena a sebaobslužné činnosti bola 

súčasťou každodenných činností. Deti sme viedli k dodržiavaniu základných hygienických 

návykov. V každodennom režime materskej školy si tieto činnosti prirodzene osvojili. 

Zdokonalili sa v obliekaní, vyzliekaní, prezúvaní zaväzovaní šnúrok i v základoch stolovania. 

Viedli sme deti k tomu, aby si hračky upratali a udržiavali poriadok vo svojom okolí. Pohyb a 

telesná zdatnosť viedla u detí k osvojovaniu si základných polôh a postojov. Využívali sme 

správnu terminológiu. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier sme 

deťom pomáhali osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov aj 

za pomoci náradia a náčinia.  

 

 

Manipulácia s náčiním napr. loptou – umožnila zdokonaliť hádzanie, chytanie, podávanie a 

odrážanie. Akrobatické zručností sme rozvíjali pomocou cvičení, ktoré boli zamerané na 

rozvoj koordinačných schopností, podporu dynamickej a statickej rovnováhy. Zdokonaľovali 

sme kotúľ vpred, kolíska, bočné prevaly. Zaraďovali sme pohybové hry zamerané na zmeny 

polôh a postojov, rozvíjajúce reakčnú a orientačnú schopnosť.  

 

Hudobno-pohybové hry boli zamerané na osvojenie rytmizácie hrou na telo a na vyjadrovanie 

hudobného rytmu pri chôdzi alebo behu.  

Deti imitovali tanečné kroky ako napr. krok poskočný, krok prísunný na hudobný sprievod. V 

pohybových hrách sme deťom vysvetlili význam pravidiel a dôležitosť ich dodržiavania. 

Turistické prechádzky sme realizovali počas pobytu vonku.  

 

 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

 Naďalej uplatňovať vo výchove princípy humanistickej výchovy a vzdelávania. 

 Podporovať vzdelávanie všetkých zamestnancov školy. 

 Akceptovať a rešpektovať sociokultúrne rozdiely medzi deťmi a dospelými. 

 Pri edukačných aktivitách uplatňovať špecifické a osvedčené postupy. 

 Rešpektovať dieťa ako osobnosť. 

 Akceptovať práva dieťaťa. 

 Rozvíjať zmysel pre plnenie požiadaviek. 

 Vytvárať základy osobnej zodpovednosti. 

 Zameriavať sa na posilňovanie sociálnej komunikácie. 

 Vytvárať priaznivú pracovnú klímu vhodnou komunikáciou medzi zainteresovanými. 

 Viesť deti k úcte ku kultúre vlastného národa, k jeho tradíciám a jazyku. 

 Klásť dôraz na rozvoj materinskej reči. 

 Priebežne skvalitňovať podmienky edukačného procesu zveľaďovaním prostredia školy. 

 V súlade so školským zákonom a jeho novelami uplatňovať všetky podmienky v praxi. 

 Podporovať kontinuálne a iné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy 
 

 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy je rozpracované v Pláne 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov materskej školy. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov vyplýva z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v 

súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákonom č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o 

kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali samoštúdiom, výmenou skúseností z iných 

materských škôl.  

  

i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

 

Materská škola mala rôzne akcie počas celého školského roka.  

Uvítanie detí do života – vystúpenie na obecnom úrade 

Jesenné vychádzky do prírody spojené so zberom jesenných plodov, výzdoba priestorov 

materskej školy z nazbieraných prírodnín. 

V decembri nás navštívil Mikuláš s balíčkami a divadelným predstavením ,,O dvanástich 

mesiačikoch“.  

Vianočná dielňa v škôlke – pečenie a zdobenie medovníčkov 

Maľovanie do snehu. 

Štedrovečerná večera pre všetky deti.  

Stavanie snehuliakov.  

Vystúpenie Vianočná dedinka v KD Čápor  

 

Vo februári sme mali veselý Karneval. 

 

Žonglér 

 

Potápač  

 

Challengde day 

 

Policajná prednáška  

 

Divadielko ,,Na traky“ 

 

Tieňové divadielko 

 

Sokoliari 
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Depistáž  

 

Turistická vychádzka spojená s pozorovaním prírody, hmyzu lupami a mikroskopmi. 

 

Environmentálne aktivity pestovanie kvetov, zeleniny.   

 

Projekt ,,Keď deti učia nás“ – deti učili ostatné deti a pani učiteľky -  ako funguje chrliaca 

sopka, ako sa vyrába sliz,  

 

Návšteva obecnej knižnice. 

 

V máji Deň matiek vystúpenie v KD Čápor.  

 

Predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku 

 

Starostlivosť a slimáky v triedach.  

 

 

MERANIE ZRAKU 

 

Ako každý rok, tak aj v tomto školskom roku do našej materskej školy zavítala Mgr. Petra 

Ajdariová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby bezplatne preventívne zmerala 

zrak našim deťom priamo v škôlke skríningovým meraním binokulárnym autorefraktometrom. 

Tento prístroj svojimi zvukovými a svetelnými efektami priláka pozornosť dieťaťa a za 

niekoľko sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí zrakové parametre oboch očí súčasne. 

Vďaka týmto meraniam sa darí včas podchytiť prípadnú zrakovú chybu či poruchu.  

 

 

DEŇ MATIEK 

 

Mamičkám k ich sviatku deti vlastnoručne vyrobili krásny darček. Upiekli sme medovníčky 

v tvare srdca. Každé dieťaťa si potom svoj medovník vyzdobilo.  Spolu s pani učiteľkami sme 

pripravili program plný spevu, tanca i básní.  

 

MDD 

 

Kúzelník a šašo v našej škôlke. Deň detí sme potom zavŕšili najlepšou detskou pochúťkou- 

zmrzlinou.  

 

 

PRIVÍTANIE DO ŽIVOTA 

 

Bolo nám cťou uvítať do života na Obecnom úrade Cabaj – Čápor novonarodené detičky. 

Pripravili  sme si pre ne a ich blízkych básničky a peknú pesničku. 

 

PROJEKT FAREBNÝ TÝŽDEŇ 

 

Celý týždeň sme sa obliekali do rôznych farieb:  

 

Pondelok modrý deň: rôzne pokusy s vodou            
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Utorok biely deň: aktivity na zdravú výživu – deti si bez pomoci pani učiteľy pripravovali 

raňajky zo zdravých surovín a zeleniny   

                                                                              

Streda červený deň: ovocný deň – deti si pripravovali ovocnú hostinu len z červeného ovocia 

                                                                              

Štvrtok žltý deň: upiekli sme si sladkú bublaninu plnú ovocia  

             

Piatok zelený deň: deň zeleniny – raňajky v tráve na čerstvom vzduchu 

 

ŠKOLA V PRÍRODE FANTÁZIA 

 

Koniec roka sme zavŕšili návštevou do školy v prírode.   

 

Záver školského roka sme ukončili slávnostným odovzdaným darčekov a podpisom 

predškolákov do kroniky. Predškoláci si pre všetky deti a pani učiteľky pripravili vystúpenie 

a darčeky.  

 

Materská škola prispieva pravidelne článkami do obecných novín. 

 

Deti sa zapájali do rôznych výtvarných súťaží, kde dosiahli aj úspech. Dve deti získali prvé 

miesta. 

 

Deti predškolského veku sa zúčastnili plaveckého výcviku s Materskou školou Svätoplukovo. 

 

V Materskej škole Svätoplukovo sa 10 detí zúčastnilo na športovej olympiáde v rámci 

mikroregiónu Cedroň,  kde boli aj sa ostatné materské školy z okolia. Naša materská škola sa 

umiestnila na druhom mieste.    

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená 

 

Materská škola je zapojená do projektu Recyklo hry, kde zbierame použité baterky 

a recyklujeme odpad v materskej škole do smetných nádob, ktoré sa nachádzajú v spoločných 

priestoroch materskej školy na chodbe.  

 

k) Výsledky inšpekčnej činnosti v škole 

 

Posledná komplexná inšpekcia vykonaná ŠŠI , bola v našej materskej škole 2005. 

 

V školskom roku 2016/2017 sme mali tematickú inšpekciu od 15.11. do 16.11.2016.  

Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav výchovno–vzdelávacej činnosti a učenia sa päť 

až šesť ročných detí. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti učiteliek 

a učenia sa detí boli sledované hospitáciou dopoludňajšej a popoludňajšej činnosti v triede  

5 -6 ročných detí.  

 

 Na základe zistení a ich hodnotení v správe o výsledkoch školskej inšpekcie, Štátna školská 

inšpekcia voči vedenému zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatnila tieto opatrenia: 
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1) odporúča: sledovať v rámci hospitačnej činnosti využívanie priestoru celej 

triedy v pohybových aktivitách, diferencovanie cvikov, uplatňovanie 

skupinového a tvorivého učenia, i podnecovanie detí k sebahodnoteniu 

vlastných výkonov a pokrokov.    

 

 

 

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy 

 

Materská škola Cabaj je prízemná budova, sú v nej umiestnené tri triedy spolu 

s príslušenstvom, WC spolu s umyvárňou, šatňa pre deti, spálňa, jedáleň, sklad. Vnútorné 

priestory sú veľké, svetlé  esteticky spôsobilé a hygienicky udržiavané.  

 

V triedach (v starej časti) by bolo veľmi potrebné vymeniť podlahy, pretože pod parketami je 

škvara, ktorá vydúva parkety. Pre veľký únik tepla by bolo potrebné vymeniť vchodové dvere 

do výdajne stravy.  

Dobré priestorové podmienky umožňujú kvalitnú realizáciu výchovno–vzdelávacích procesov. 

Vonkajšie prostredie tvorí veľký areál, ktorý je vybavený, detským altánkom a veľkým 

pieskoviskom.  

Materská škola zakúpila v školskom roku 2015/2016 nové detské ihrisko, ktoré vyhovuje 

podmienkam EU. Súčasťou exteriéru je aj vonkajší sklad hračiek. Areál je pravidelne 

udržiavaný. Na konci roka 2018 sa nám podarilo zakúpiť nové drevené ihrisko na predný 

dvor.  

 

Materiálno-technické podmienky materskej školy sú na dobrej úrovni. MŠ má vlastnú 

výpočtovú a kopírovaciu techniku, automatickú práčku. Vo všetkých  triedach  majú deti 

interaktívnu tabuľu.  Každá trieda je vybavená množstvom hračiek podnecujúce tvorivosť detí. 

Postupne sa dokupujú učebné pomôcky, didaktické hračky na rozvíjanie tvorivosti a fantázie 

detí, stále sa dopĺňajú detské knihy a odborná literatúra pre pedagógov. Negatívom je 

nedostatok financií čo brzdí modernizáciu celej materskej školy: nová strecha, podlahy, nová 

maľovka a fasáda.  

 

Opatrenie: naďalej spolupracovať so zriaďovateľom pri získavaní finančných prostriedkov, 

zapojiť sa do projektov, ktoré by pomohli zrealizovať opravy v materskej školy. 

 

m)  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno–vzdelávacej činnosti v materskej škole 

 

 

Materská škola Cabaj  vystupuje od 01.01.2004 ako samostatný právny subjekt a mala 

vypracovaný vlastný rozpočet na školsky rok 2018/2019, ktorý bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Cabaji – Čápore. 

 

     Normatív na jedno dieťa je  podľa VZN 4/2018  2 306,51-€ x 63 detí 145 310,13 ,- €  

    

    Prenesené kompetencie – 5ročné deti – (predškoláci) – 4 380,- € 

 

December 2018 1460,-€ 

     

Február 2019 1460,-€ 

Jún 2019 1460,-€ 
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Príspevky za čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy 

detí do 5 rokov od rodičov (rodičovský príspevok RP 10,- € mesačne VZN č. 5/2019)  

 

Od septembra 2018 do júla  2019 – 3 600,-  € 

 

 

Zariadenie neevidovalo k 31.12.2018 žiadne neuhradené faktúry.  

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Hlavným cieľom vedenia materskej školy a jej zamestnancov bolo dosiahnuť u dieťaťa 

optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na život v spoločnosti. Cieľom vedenia materskej školy bolo vytvoriť prehľadnú 

konkretizáciu činností za účelom efektívneho plnenia úloh stanovených v ŠkVP. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť:  

 

- činnosti v MŠ sme organizovali tak, aby boli v súlade s požiadavkami zdravej životosprávy 

detí, s ohľadom na ich biologický rytmus, výživu a pohybovú aktivitu,  

-  v triedach sme vytvárali vhodnú socio-emocionálnu klímu,  

- deti sme prijímali ako jedinečné osobnosti, u ktorých je potrebné rozvíjať schopnosť 

sebauvedomovania sa, sebadôvery a empatie,  

- pri výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi sme dbali na proporcionálnu vyváženosť 

kognitívnej a emocionálnej stránky a prihliadali sme na individuálne schopnosti každého 

dieťaťa,  

- snažili sme sa o zabezpečenie kvalitnej prípravy detí pre vstup do ZŠ za účelom eliminovania 

problémov pri prechode detí z MŠ do ZŠ, 

- rozvíjali sme záujem detí o aktívnu pohybovú činnosť – pravidelné ranné cvičenie, 

dodržiavanie pobytu vonku, zaraďovanie telovýchovných chvíľok,  

- podnecovali sme záujem detí o prírodné prostredie a jeho ochranu 

- separáciou odpadu sme viedli deti konkrétnym príkladom k využiteľnosti odpadu a tak k 

ochrane životného prostredia, 

- 5 - 6 ročné deti boli diagnostikované zamestnancami CPPPaP Nitra  

- pravidelnou konzultáciou s pedagógmi MŠ sa eliminovali poruchy a odklony od očakávanej 

úrovne vývinu dieťaťa, 

- venovala sa pozornosť deťom s menšími odchýlkami v grafomotorických zručnostiach, 
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- Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti  

 - realizáciou podujatí s rodičmi detí sme podporovali spoluprácu a vzájomné vzťahy MŠ s 

rodinou – Vianočná besiedka, Deň matiek, S pohybom ku zdraviu - olympiáda,  

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov:  

- zamestnanci materskej školy sa na pracovných a pedagogických poradách pravidelne 

oboznamovali s novou legislatívou v oblasti školstva,  

- pedagogickí zamestnanci sa zdokonaľovali v práci s PC, vo využívaní internetu a 

interaktívnej tabule s použitím vhodných výukových programov pre deti,  

- pedagogickú kvalifikáciu a odbornosť vyučovania si zvyšovali štúdiom odbornej literatúry, 

zúčastnením sa na rôznych aktivitách metodického a odborného charakteru. 

 

Vnútroškolská kontrola:  

- kontrola zameraná na plnenie pracovných povinností, pracovnú disciplínu, oblasť 

bezpečnosti a hygieny práce,  

-dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, pracovného poriadku a školského 

poriadku, s ktorými boli na začiatku školského roka preukázateľne oboznámení všetci 

zamestnanci školy,  

- formy, metódy a spôsob kontroly, ktoré boli uplatňované v rámci kontrolnej činnosti: - 

hospitačná činnosť - pozorovanie  - rozhovor - hospitačný záznam - kontrola pedagogickej 

dokumentácie - kontrola práce triednych učiteľov - kontrola práce prevádzkových 

zamestnancov  

V žiadnych z uvedených zameraní sa nezistili závažné nedostatky. 
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Koncepčný zámer rozvoja školy je postupne plnený, čo sa odráža na konkrétnych výsledkoch 

školy. Cieľom koncepčného zámeru školy bolo zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

na všestranný rozvoj osobnosti so zameraním na oblasť kognitívnu, perceptuálno-motorickú, 

sociálno-emocionálnu s prioritou dodržiavania psychohygieny detí. Do zámeru školy bol  

premietnutý obsah všeobecného vzdelávania s dôrazom na jednotlivé vzdelávacie oblasti. 

Osobitosti vzdelávacích oblastí boli rešpektované tým, že štruktúra každej z nich je 

spracovaná vo viacúrovňovom členení.  

 

Jazyk a komunikácia:V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bol dôraz kladený na 

artikuláciu a výslovnosť, gramatickú správnosť a spisovnosť hovorenej reči, na sociálnu 

primeranosť používania jazyka a dodržiavanie komunikačných konvencií a spisovné 

vyjadrovanie. Zamerali sme sa kľúčové aspekty písanej reči a písanej kultúry – jej obsah a 

formu, pričom sme vychádzali z predpokladu, že prirodzený vývin poznávania písanej reči 

postupuje od obsahu k forme. Zrealizovali sme rozprávkové dopoludnie, navštívili sme 

knižnicu, vytvárali sme leporelo a pod.  
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Matematika a práca s informáciami: v tejto vzdelávacej oblasti sme predovšetkým hravou 

formou, dramatizovaním, jednoduchými súťažami deťom poskytovali základy matematických a 

informatických poznatkov a zručností. Rozvíjali sme matematické myslenie a matematické 

kompetencie. Logické myslenie, chápanie čísel, jednoduché matematické operácie sme 

prostredníctvom jednoduchých úloh, zakomponovávali do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Deti sa orientovali v priestore, poznávali geometrické tvary a vytvárali sme im podmienky na 

to, aby sa stretávali v bežných činnostiach s jednoduchou matematikou a jej používaním. Bol 

im poskytovaný dostatočný priestor pri sledovaní, spoznávaní postupov a riešení. V geometrii 

a meraní sme sa zamerali na orientáciu v priestore a roviny. Všetky štandardy sme plnili 

prostredníctvom štyroch podoblastí tejto vzdelávacej oblasti.  

 

 

Človek a príroda: Cieľom prírodovedného zamerania bolo sprostredkovať deťom základné 

prírodovedné predstavy a utvárať pozitívne postoje ako napr. rešpekt k živej-neživej prírode, 

ochota meniť svoje predstavy, zvedavosť. Tieto boli aplikované formou rozhovorov, diskusií, 

dialógov prostredníctvom spontánnych hier, obsahovými kresbami, detská skúsenosť.  

 

Človek a spoločnosť: Dôraz sme kládli na orientáciu v okolí a orientáciu v čase. Súčasťou 

tejto oblasti boli podoblasti venujúce sa dopravnej výchove a ľudí v blízkom okolí.  

 

Človek a svet práce: oblasť, ktorá u detí rozvíjala nielen praktické zručnosti a jemnú 

motoriku, ale aj kognitívne spôsobilosti. Využívali sme predošlé skúsenosti detí. Deti riešili 

konštrukčné a technické úlohy aj počas voľných hier a pobyte vonku. Rozvíjali sme 

spôsobilosť pracovať podľa jednoduchých technologických postupov, tvorba vlastných 

postupov/práca s papierom, nožnicami, lepidlom, stavbe.../deti poznávali materiály a ich 

vlastnosti, konštruovali, poznávali jednotlivé remeslá a profesie.  

 

 

 

Umenia a kultúra:  

Hudobná výchova: rytmické činnosti tvorili s vokálnymi činnosťami neoddeliteľnú súčasť 

každodenného pobytu dieťaťa v materskej škole.  

Rytmizácia riekaniek, slov, vytvárali východisko k piesňam, riekankám. Vokálne činnosti boli 

základom pre rozvíjanie vokálnych zručností a návykov, hudobnej predstavivosti.  

 

Výtvarná výchova: hravé výtvarné činnosti s rôznymi materiálmi rozvíjali fantáziu, tvorivosť, 

elementárne zručnosti detí. Deti objavovali novovzniknuté tvary, skladali papier, modelovali, 

spoznávali základné, zmiešané farby, rôzne techniky. pozornosť bola venovaná detailom 

ľudskej a zvieracej postavy a tomu, aby deti svoj výtvor verbálne prezentovali.  

 

 

Zdravie a pohyb: Táto oblasť sa prelínala v podoblastiach zameraných na motorický rozvoj 

dieťaťa, pohybové schopnosti a zručnosti, zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné 

činnosti. Deťom sme pomáhali pochopiť význam pohybu ako neoddeliteľnej súčasti 

každodenného života. Zdravá a nezdravá výživa tvorili významnú tému v rámci výchovy a 

vzdelávania. Deti riešili situácie napr. Ako privolať pomoc, zdravie ohrozujúcich situácií, 

prezentovali akú majú skúsenosť. Dodržiavanie hygienických zásad a základných 

hygienických návykov boli neoddeliteľnou súčasťou každodenného režimu v materskej škole. 

Deti boli aktívne vedené k týmto zásadám a návykom. Samozrejmosťou bola kultúra 

stolovania – používanie príboru. Pozornosť bola venovaná k základným sebaobslužným 

činnostiam – obliekanie, vyzliekanie, obúvanie.  
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Záver: Spätnú väzbu vo všetkých oblastiach tvorili evaluačné otázky ako prostriedok 

vyhodnocovania detského učenia a pokroku. To nám umožňovalo naplánovať dosahovanie 

výkonových štandardov s ohľadom na individuálne rozdiely medzi deťmi.  

 

Evaluačné otázky mali procesuálny charakter, ktorý nám dokázal určovať smer rozvoja 

dieťaťa v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu a tým priebežne ovplyvňovať jeho ďalší 

osobnostný rast. 

 

Pedagogická a riadiaca činnosť 

  

- zahĺbiť sa do spoznávania nového ŠVP- vychádzajúc z neho  

-  zabezpečiť zvýšenie úrovne právneho povedomia v oblasti legislatívy  

- zvýrazniť hospitačnú činnosť vo vzťahu k novým pedagogickým zamestnancom 

- zabezpečiť estetické, podnetné a zdravé prostredie modernizáciou materskej školy 

- prijímať deti do materskej školy podľa platnej legislatívy  

 

 

Spolupráca   

 

- rešpektovať požiadavky rodičov a verejnosti uskutočňovaním spoločných aktivít s ohľadom   

na podmienky školy  

- spolupráca so školskou radou  

- stretnutia s rodičmi, individuálne konzultácie  

- spolupráca s odborníkmi  (logopéd, psychológ) 

- spolupracujeme s CPPPaP ul. Vurumu Nitra   

- spolupráca s obecným úradom,  dohodnúť termíny kultúrnych podujatí vopred 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

   

SILNÉ STRÁNKY 

 

Silné stránky MŠ:  

 

1.Oblasť kognitívneho rozvoja:  

 

- dbali sme o dôkladnú prípravu detí na vstup do 1.ročníka ZŠ,  

- snažili sme sa počas dňa o dynamické striedanie činností rôzneho druhu, obsahu, 

charakteru a kvality,  

- dbali sme o možnosť samostatného výberu aktivity samotnými deťmi, podporovali sme HRU 
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- veľmi dobre sme spolupracovali v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) s CPPPaP a 

ďalšími organizáciami,  

- vystúpenia detí na verejnosti.  

 

2.Oblasť perceptuálno–otorického rozvoja:  
 

- ozdravnými opatreniami ako pobyt vonku, otužovanie a pravidelné pohybové činnosti sme 

úspešne znižovali chorobnosť detí,  

- posilňovali sme u detí obratnosť a telesnú zdatnosť,  

- spoluúčasť na rôznych výtvarných súťažiach,  

- rozvíjali sme hrubú i jemnú motoriku a to najmä prostredníctvom individuálnej, ale i 

skupinovej práce s deťmi.  

 

3.Oblasť sociálno–emocionálneho rozvoja :  
 

- posilňovali sme schopnosť sebaovládania u detí,  

- uplatňovali sme individuálny prístup s dôrazom na jedinečnosť dieťaťa,  

- rozvíjali sme u detí sociálnu komunikáciu,  

- vytvárali sme pokojné a bezpečné prostredie pre deti  

- umožňovali sme postupnú adaptáciu dieťaťa na MŠ v spolupráci s rodičmi,  

 - vo VVČ sme využívali metódy pochvaly, povzbudenia, uznania, so zámerom posilnenia  

pocitu úspešnosti dieťaťa,  

- podporovali sme schopnosť detí sebahodnotenia a hodnotenia iných. 

   

 

 

- materská škola otvorená, humanistická 

 

- dobré medziľudské vzťahy na pracoviskách 

 

- MŠ sa zapája do verejného života obce 

 

- pozitívne možno hodnotiť dobrú úroveň estetiky interiéru materskej školy 

 

- výhodné polohy budov 

 

- podpora rodičov škole 

 

- schopnosť operatívne riešiť pripomienky rodičov 

 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
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SLABÉ STRÁNKY 

 

-   partnerský vzťah: dieťa-rodič-škola,  

- nižší  záujem rodičov a dianie v škole, mimo spoločenských akcií, na ktorých sú 

rodičia viacej pasívni pozorovatelia.  

 

- materská škola sa mala zapájať do projektov 

 

   

 PRÍLEŽITOSTI 

-   vzdelávanie pedagogických zamestnancov v prospech skvalitňovania edukačnej 

starostlivosti 

 

-   dotváranie, vylepšovanie a hodnotenie realizácie Školského vzdelávacieho programu. 

 

-  nové možnosti  rozvoja osobnosti detí   

 RIZIKÁ 

-   nedostatok finančných prostriedkov 

 

-  nezískanie financií v spolupráci so zriaďovateľom  

 

 

 

silné stránky slabé stránky   príležitosti  ohrozenia 

Dobrá klíma a vzťahy 

na pracovisku 

web stránka školy 

atraktívny a udržiavaný 

areál 

Spolupráca so 

zriaďovateľom 

i rodičmi 

Podnetné prostredie 

Kvalifikovanosť 

pedagógov 

Priestranný areál 

Záujem zamestnancov 

o profesijný rast 

Dobrá prezentácia na 

verejnosti, množstvo 

akcií 

 

Nezateplená budova 

Staré a nefunkčné okná 

v starej časti 

Vysoký počet detí v 

triede 

Komunikácia- 

nesprávna výslovnosť, 

hlučnosť, prekrikovanie 

Agresivita a egoizmus 

u detí 

Nedostatočné 

počúvanie 

s porozumením 

Málo Lego stavebníc 

 

Učenie hrou 

Kontrolný 

a hodnotiaci systém 

Neustále vylepšovať 

interiér aj exteriér 

Vybaviť MŠ 

modernými učebnými 

pomôckami 

Získavať finančné 

prostriedky 

a pomôcky pomocou 

projektov, súťaží,  

grantov, sponzorov, 

2% z daní .... 

Časté zmeny 

legislatívy 

Nárast cien 

pomôcok,  

Nárast cien 

energií na 

prevádzku, 

nadmerná 

administratívna 

práca 
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Práca s IKT tabuľou, 

lupy, mikroskop  

encyklopédie 

Recyklovanie odpadu 

do určených smetných 

nádob 

Vzťahy budované na 

báze kamarátstva, 

demokracie a citovej 

väzby 

Pravidelné využívanie 

hudobných nástrojov 

Športové aktivity, 

turistické vychádzky do 

okolia materskej školy, 

ihrisko, polia, potok, 

práca s prírodninami 

 

  

 

 

8. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 

 

Psychohygienické podmienky výchova a vzdelávania  

 

Deti mali každý deň vytvorené bohaté podmienky na činnosti, ktoré im poskytovali 

uspokojenie, radosť, sociálne podnety a najmä rozvoj po každej stránke. Nakoľko sme 

realizovali tematické plánovanie, snažili sme sa všetky činnosti a aktivity motivovať už od 

rána danou témou. Ranné hry sme využívali na skupinovú a individuálnu prácu, alebo na 

realizáciu edukačných aktivít, ktoré rešpektujú individuálne zvláštnosti a možnosti detí. Už v 

ranných hrách sme zavádzali životné zručnosti – najskôr priateľstvo, neskôr komunikáciu a k 

záveru školského roka aj spoluprácu. Snažili sme sa pripraviť také aktivity, ktoré boli pre deti 

zaujímavé a príťažlivé. Deti mali dostatok možností uplatniť svoju tvorivosť aj v hrách podľa 

vlastného výberu. Pri hrách deti navzájom spolupracovali, vzájomne komunikovali, dohodli 

sa na pravidlách hry a zotrvali pri hre dlhší čas.  
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Pohybové a relaxačné cvičenia :  
 

Realizovali sme ich každodenne, podľa podmienok buď v triede MŠ alebo na školskom 

dvore. Deti veľmi radi cvičia na riekanky a na hudbu. Pri cvičení s riekankami sa naučili 

reagovať na jej slová a získali tak pocit úspešnosti. Uvedomili sme si, že riekanky sú silným 

emocionálnym stimulom pri cvičení a podporujú aj disciplinovanosť, pomáhajú udržať 

pozornosť a tak prinášajú hodnotné výchovné výsledky. Počas celého roka sme používali 

telovýchovné názvoslovie a druhom polroku už deti samé vedeli niektoré cviky správne 

pomenovať.  

 

Edukačné aktivity: 

 

 Realizovali sme ich podľa možnosti skupinovo, formou edukačných aktivít počas 

ranných hier, alebo na pobyte vonku – podľa stanoveného cieľa. Niektoré ciele sme 

realizovali hromadne, alebo sme robili po skupinách a na záverečné zhrnutie a zhodnotenie 

sme opäť volili formu hromadnú. Dĺžka edukačnej aktivity bola prispôsobená veku detí a v 

predškolskej triede sa postupne predlžovala. Cieľavedome a systematicky sme plnili úlohy zo 

Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „Malý 

Zvedavček“.  

 

 

Pobyt vonku:  
V každom ročnom období sme realizovali pobyt na čerstvom vzduchu, čím sme 

zvyšovali odolnosť a otužilosť detí. Snažili sme sa naplniť výchovno-vzdelávací, pohybový i 

rekreačný cieľ pobytu vonku. 

 

 Odpočinok:  
V dôverných chvíľkach sme využívali širokú škálu kaziet, CD a kníh. Väčšina detí 

počas odpočinku spala. Deti sme do spánku nenútili, ale rôznymi formami sme sa im snažili 

vysvetliť, aký dôležitý je spánok pre ich telo a organizmus. 

 

 

 

 Hry a hrové činnosti:  
 

V popoludní sme volili také činnosti, ktoré rešpektujú zvýšenú únavu detí z 

celodenného pobytu v MŠ. Boli to činnosti, v ktorých deti mohli uplatniť svoje individuálne 

záujmy a v ktorých sme mohli s deťmi individuálne pracovať 

  

 

9. Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom 

 

   

 

             Materská škola spolupracovala s rodičmi v rámci Metodicko-poradenskej činnosti 

Materskej školy Cabaj, denne prostredníctvom triednych učiteliek a na zasadnutí RZ. 

  

Materská škola zakladá od septembra 2017 Občianské združenie (2%) 

s názvom „Malý Zvedavček“ 
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10. Krúžková činnosť materskej školy: 

 

 V školskom roku 2018/2019  na našej materskej škole od septembra 2018 začal prebiehať 

krúžok anglického jazyka. 

 

 

 

11. Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 

podieľajú 

 

             Materská škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania i v mimoškolských 

činnostiach s rodičmi, základnou školou, OcÚ Cabaj - Čápor, Kultúrnou komisiou pri OcÚ 

a CPPPa P v Nitre ul.Vurumu (na Vršku). 

 

 

Záverečné ustanovenia: 

 

1. Túto správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

školy za školský rok 2018/2019, vypracovala riaditeľka Materskej školy Cabaj – 

Čápor, časť Cabaj č. 560, 951 17 

2. Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade 

3. Správa bola predložená na zasadnutí Rady školy pri Materskej škole Cabaj 

 

 

 

 

 


