
 
 

1 

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara č. 369, Detvianska Huta  

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE  

 

 

2020/2021 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

 

 

 

 



 
 

2 

OBSAH 

 

 

ÚVOD 

1 PROFILÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY .................................................................................. 4 

2 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 .............................................................. 5 

3 ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 .............................................................................. 6 

3.1 Všeobecné úlohy: ............................................................................................................................... 8 

3.2 Špecifické úlohy ............................................................................................................................... 15 

4 PLÁN  PEDAGOGICKÝ  RÁD ............................................................................................ 22 

5 PLÁN  PRACOVNÝCH   PORÁD ....................................................................................... 23 

6 VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA ..................................................................................... 24 

6.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí: ........................................................................................ 24 

6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ......................................................................... 24 

6.3 Plán vnútornej kontroly školy ................................................................................................................ 24 

6.4 Plán hospitačnej činnosti pedagogických zamestnancov ....................................................................... 27 

7 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA ................................................................... 28 

8 PREHĽAD PRIAMEJ VYUČOVACEJ ČINNOSTI A PRIAMEJ VÝCHOVNEJ 

ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ............................................................... 29 

8.1 Pedagogickí zamestnanci........................................................................................................................ 29 

8.2 Prevádzkoví zamestnanci ....................................................................................................................... 29 

8.3 Zamestnanci školskej jedálne ................................................................................................................. 29 

9 USPORIADANIE DENNÉHO PORIADKU V MŠ ............................................................. 30 

 

 

 

  



 
 

3 

ÚVOD 

 

 

Plán práce bol vypracovaný v zmysle: 

 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  

 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole  

 Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021  

 Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  

 Prevádzkového poriadku 

 Dohovoru o právach dieťaťa   

 Deklarácie práv dieťaťa  

 

 Tento plán slúži ako pracovný materiál pre činnostnú oblasť a bude v prípade potreby 

aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi. Plán práce organizačne zabezpečuje chod 

materskej školy na školský rok 2020/2021 
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1 PROFILÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 

Materská škola sa zameriava na:  

 rozvoj vedomostí, zručností a návykov detí 

 učebné osnovy a výchovno – vzdelávacie plány učiteľky vypracúvajú a snažia pripraviť hravou 

formou a učením hrou, pracujeme prostredníctvom zážitkového učenia, pokusov a experimentov 

 vytvárame kladné socio – emocionálne zmýšľanie, chceme deťom poskytnúť radostné a príjemné 

prostredie 

 nadväznosť na výchovu dieťaťa v rodine, vhodne ju usmerňujeme v prípade potreby 

 pristupujeme ku každému dieťaťu individuálne, ponúkame rovnosť šancí na výchovu 

a vzdelávanie pre každé dieťa  

 rozvoj tvorivosti detí realizovaním výtvarných, technických a literárno – dramatických aktivít 

s cieľom zažiť pocit úspechu 

 organizovanie spoločných akcií s rodičmi a aktívne ich zapájať do diania v materskej škole 

 riadenie výchovno – vzdelávacích činností všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko – organizačných pokynoch na daný 

školský rok 

 pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá Lienka“ 

 aktivity zamerané na zdravý životný štýl v projekte „Škola podporujúca zdravie“ 

 identifikovať deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a zabezpečiť im všetky 

podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb 

 získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri 

koordinovanom úsilí o zabezpečenie blaha a potrieb detí 

 skvalitňovaním materiálno – technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno – 

vzdelávacej činnosti zabezpečujeme kvalitnú edukáciu pre deti v materskej škole 

 pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do prvého 

ročníka základnej školy 

 vedieme deti k riešeniu konfliktov a problémových situácií 

 zapájame sa do rôznych súťaží a projektov, spolupracujeme s inými materskými školami 

a zúčastňujeme sa rôznych spoločných akcií 
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2 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 

 

 Školský rok 2020/2021 sa začína 01.09.2020, školské vyučovanie sa začína 02.09.2020. 

 Školský rok 2020/2021 sa končí 31.08.2021 

 Počas jesenných, jarných a letných mesiacov bude prevádzka materskej školy podľa záujmov 

zákonných zástupcov 

 

 Prevádzka materskej školy: 6:30 hod. – 15:30 hod.  

Počet tried: 1 

Počet detí: 17 

Počet integrovaných detí: 0 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 

Počet novoprijatých detí: 3 

Personálne obsadenie v materskej škole: 

Pedagogickí  zamestnanci  

Mgr. Martina Kretová (riaditeľka ZŠ s MŠ) 

         Kristína Vetráková (zástupkyňa pre MŠ) 

     Katarína Havlíčková (triedna učiteľka MŠ) 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

Jana Václavíková (upratovačka pre MŠ) 

Dušan  Kmeť (školník, kurič) 

 

Školská jedáleň 

Mariana Pekárová (vedúca ŠJ) 

Valéria Ftoreková (hlavná kuchárka) 

Katarína Miňová (kuchárka) 

 

Trieda „Lienky“  učiteľky                 počet 

                      detí 

1. trieda 2 –6 ročných detí: zástupkyňa pre  MŠ/učiteľka – Vetráková Kristína               17 

     triedna učiteľka MŠ/učiteľka – Havlíčková Katarína 
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3 ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

 

Výchovno – vzdelávací proces realizovať podľa: 

 Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

 Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá Lienka“ 

 Pokračovať v profilácií materskej školy 

Plniť pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2020/2021 vydané MŠ SR: 

 Sledovať portál MŠ SR www.minedu.sk ale aj www.statpedu.sk, školský portál a iné.   

 Vykazovať údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. a č.390/2011 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.  

 Riadiť sa manuálom opatrení ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia ohľadom 

ochorenia COVID 19. 

  Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom na 

analýzu zistení, prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj v učení sa 

dieťaťa.  

 Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania odbornej literatúry, detskej 

literatúry, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania; na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 

potrebami.  

 Využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho 

procesu.  

 Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a vykonávať 

dôslednú analýzu zistení.  

  Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne 

počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, 

aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia 

vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú 

zásobu detí. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej 

gramotnosti detí.  

  Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre.  

  Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a vlastnú tvorbu jazykových prejavov 

  Dopĺňať školskú knižnicu a využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.  

 Spolupracovať s logopédmi v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a 

podporovať rozvíjanie komunikatívnych schopností detí, najmä fonematického 

uvedomovania.  

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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 Realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie logického myslenia, chápania čísel, 

jednoduché matematické operácie, rozvíjať algoritmické myslenie prostredníctvom aktivít z 

bežného života.  

 Rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú na 

povedomie v oblasti separácie odpadov, správnych postojov k životnému prostrediu. 

 Realizovať aktivity na podporu zdravia a posilňovať výchovu detí k zdravému životnému 

štýlu. 

  Zamerať sa na rozvíjanie pohybových aktivít detí v hrubej motorike. 7  

 Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) a Svetového dňa mlieka (3.5.) sa zamerať na 

zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov.  

 Realizovať aktivity vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity, vymedziť priestor 

na propagáciu zdravého životného štýlu, sledovať informácie na www.bezpre.sk  

 Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i 

zdraviu iných, neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V spolupráci s rodinou vytvárať 

podmienky na športové aktivity detí a prostredníctvom nich šíriť myšlienky a princípy 

olympionizmu.  

 Predchádzať všetkým formám diskriminácie, využívať projekt „Živé knižnice“ 

www.iuventa.sk v časti Projekty – Ľudské práva.  

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny, 

v prípade oprávneného podozrenia bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.  

 Sledovať vývoj školskej úrazovosti odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov.  

 Vzniknuté registrované školské úrazy odškodňovať v súlade s platnými predpismi. 

 Priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zdraví vývin, v prípade potreby spolupracovať 

s odborníkmi CPPPaP.  

 Vytvárať prostredie na inovačné metódy s využívaním IKT.  

 Realizovať vo VVP aktivity zamerané na rozvoj mediálnej výchovy a bezpečnosti na 

internete.  

 Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou na 

kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích 

programov realizovaných v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 

 Podporovať Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra aktivitami, činnosťami pre deti, 

zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia 

materských škôl. 
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3.1 Všeobecné úlohy: 

 

 Kontrola a efektivita:  

1) Kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti, priebežného hodnotenia a záverečnej správy hodnotenia pedagogického 

zamestnanca. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby 

pedagogickým zamestnancom. 

Termín: podľa plánu vnútroškolskej kontroly  

Zodpovednosť: Vetráková  

 

2) Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému 

vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu edukácie, monitorovaním a hodnotením úrovne vzdelávacích 

výsledkov. 

Termín: podľa plánu Pedagogickej rady  

Zodpovednosť: Vetráková 

 

3) Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania poznatkov a zručností získaných 

v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom odbornej literatúry, detskej literatúry a na využívanie 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno – vzdelávacej činnosti.  

Termín: podľa plánu hospitačnej činnosti 

Zodpovednosť: Vetráková  

4) Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí pri 

posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich 

učenia sa, angažovania sa a výchovno – vzdelávacích potrieb.  

Termín: priebežne 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková  

 Predčitateľská gramotnosť 

5) Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie 

s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa 

do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy 

tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne 

podnetné prostredie. Podporovať aktivity detí zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne 

súťaže, školské časopisy). 

Termín: priebežne  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková  

 

6) Podporovať vzdelávanie pedagógov v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. Zoznam 

poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej 

gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. 

Termín: podľa plánu kontinuálneho vzdelávania  

Zodpovednosť: Havličková 
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7) Podporovať aktivity detí zamerané na jazykovú kultúru (recitačné, literárne súťaže, školské 

časopisy 

Termín: priebežne 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

 Výchova k ľudským právam  

8) V triede usmerňovať výchovu k ľudským právam tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. 

Termín: priebežne  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

9) Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a 

implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, mimovládnych 

organizácií a širokej miestnej komunity. 

Termín: priebežne 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

10) Zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, 

stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv. 

Termín: priebežne 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

11) Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a 

multikultúrnych kompetencií učiteľov. 

Termín: september 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

12) Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v 

oblasti problematiky migrácie. 

Termín: realizované  

Zodpovednosť: Vetráková 

 

13) Pre zvýšenie informovanosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení sa na webovom sídle MŠVVaŠ SR nachádza Analýza súčasného stavu výchovy a 

vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov z 

monitorovania a hodnotenia ľudských práv. Viac informácií na http://www.minedu.sk/dets ke-a-

ludske-prava/. Na webovom sídle CVTI SR sa nachádzajú najzaujímavejšie výsledky dlhodobého 

výskumu zameraného na výchovu k ľudským právam v školskom a rodinnom prostredí. Viac 

informácií na štúdium na http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-

kniznica/informacieskolstva/vyskumy-a-prevencia/vyskumy-mladeze.html?page_id=10281. 

Termín: september  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 
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14) V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou 

oboznamovať deti s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním 

aktivizujúcich metód. V materských školách sa odporúča využívať piktogramy. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

Diskriminácia 

15) V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a 

segregácie. Eliminovať nežiaduce javy.  

Termín: stály 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

16) Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí v materských školách s využitím špecifických metód 

výučby. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

 Environmentálna výchova 

17) Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú 

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na 

vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany 

prírody a krajiny. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogický zamestnanci 

 

18) Zapojiť sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja 

environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju  

(www.zelenaskola.sk).  

Termín: september a stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

19) Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží 

s environmentálnym zameraním. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

 Mediálna výchova 

20 Využiť k prierezovej téme mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom 

sídle ŠPÚ www.statpedu.sk, v časti Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie – Metodiky, 

kde sa nachádza text pod názvom „K mediálnej gramotnosti učiteľov“, ktorý ponúka námety k tomu, 

v čom by sa mali mediálne gramotní učitelia orientovať, čo by mali vedieť, ako v praxi organizovať 

mediálnu výchovu, na čo sa zamerať, čo zdôrazniť, o čom diskutovať. Venovať osobitú pozornosť 

téme bezpečnosti na internete www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk;  

www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

  

http://www.ovce.sk/
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 Školské knižnice 

21) Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty nevyhnutné pre činnosť 

školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: knihovníčka 

 

22) Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogický zamestnanci 

 

23) Podľa možností doplniť knižničný fond dielami súčasnej literatúry pre deti. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

 Zdravý životný štýl 

24) V súlade s akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 venovať pozornosť výchove 

k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: riaditeľka školy 

 

25) Aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý 

životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít, rozšíri edukáciu športovej výchovy v ŠkVP, 

podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode.  

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci  

 

26) Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu 

využívania regionálnych potravinových produktov, vyhlasovať tematické týždne na zvýšenie 

povedomia detí a so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu 

stravovacích návykov,  

Termín: stály  

Zodpovednosť: PZ v spolupráci s vedúcou ŠJ 

 

27) Vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a 

Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a 

zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny www.skolskeovocie.sk. 

Termín: priebežne, podľa kalendára  

Zodpovednosť: Vetráková 
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 Bezpečnosť a prevencia 

 

28) Priebežne monitorovať správanie sa detí a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia 

alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý 

problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Spolupracovať so 

psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným 

pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom. 

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci zamestnanci 

 

29) Škola podľa zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre 

okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné: 

- poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom 

ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí asociálnej kurately u detí, - poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely 

overenia úrovne starostlivosti o dieťa, - poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri 

plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí 

uvedených v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z. z.,  

- spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení 

situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u 

ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu ochrany vstup do obydlia na účel 

preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému 

alebo zlému zaobchádzaniu, zamestnanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť 

do obydlia a preveriť stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom 

školy alebo školského zariadenia, v prípade ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa a 

súhlasí so svojou účasťou.  

Termín: stály  

Zodpovednosť: riaditeľka školy, pedagogickí zamestnanci 

 

30) Ak vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o 

dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, zamestnanci oznámia tieto informácie podľa povahy 

a závažnosti vedeniu školy, resp. orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, alebo súdu.  

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

31) V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na 

problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch primerane o možnostiach pomoci, vrátane 

stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom. 

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 
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 Deti so zdravotným znevýhodnením 

 

32) Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, 

ak je jeho vypracovanie potrebné, spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má 

v starostlivosti. Dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia 

a zohľadňovať potreby dieťaťa vo výchovno – vzdelávacom procese.  

Termín: september, priebežne  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

 

33) Venovať pozornosť podmienkam prijímania a organizácii predprimárneho vzdelávania pre detí 

so ŠVVP. Zakomponovať ich do ŠkVP a Školského poriadku.  

Termín: stály     

Zodpovednosť: Vetráková 

 

34) Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom personálne, priestorové a materiálno-technické 

podmienky na vzdelávanie detí v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných 

možnostiach. Ak škola vzdeláva deti v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie 

poskytovania odbornej a metodickej pomoci a činností špeciálnym pedagógom a psychológom, v 

spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré má dieťa v starostlivosti.  

Termín: stály  

Zodpovednosť: riaditeľ školy, učiteľky MŠ 

 

35) O prijatí dieťaťa do školy, vrátane dieťaťa so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. 

z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná 

zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ 

školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy nevydáva. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: Mgr. Martina Kretová (riaditeľ) 

 

36) Dieťa so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenené v bežnej triede, sa vzdeláva podľa 

IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. Pri vypracúvaní IVP 

pre deti so ŠVVP v bežnej triede materskej školy vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti s 

daným postihnutím, ktoré tvoria súčasť ŠVP schváleného MŠ SR. IVP vypracovať v spolupráci so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

Termín: 1x za 3 mesiace 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

37) V prístupe k deťom so ŠVVP dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, 

ktorý má dieťa vo svojej odbornej starostlivosti. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

38) Pre deti v školskej integrácii sa nevedú samostatné triedne knihy. Deti so zdravotným 

znevýhodnením vzdelávaní v školskej integrácii v bežnej triede materskej školy dostávajú rovnaké 

osvedčenie ako ostatné deti. 

Termín: stály, jún 

Zodpovednosť: Vetráková  
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 Finančná gramotnosť 
39) S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa na elementárnej úrovni je potrebné začať už v 

predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Na podporu výučby finančnej gramotnosti 

využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, 

pomocné materiály a odkazy 

www.minedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/defaultaspx. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

40) Zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi 

stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej 

gramotnosti detí, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

Termín: stály   

Zodpovednosť: riaditeľ školy, zástupkyňa pre MŠ 

 

41) Využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre 

oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-

skolstva/.Zabezpečiťprostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre 

oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa rozvoja 

finančnej gramotnosti. 

Termín: september 

Zodpovednosť: Vetráková 

 

42) Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

IKT, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné.  

Venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí v tejto oblasti. 

Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a aktívne vzdelávať deti a 

žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore Využívať webové sídla s 

informáciami k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, 

www.pomoc.sk. 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

43) Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej 

dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, 

www.siov.sk, www.vudpap.sk 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

44) Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických a odborných 

zamestnancov, detské časopisy vychádzajúce s podporou MŠVVaŠ SR. Ich  

zoznam je dostupný na http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenieziadosti-oposkytnutie-dotacie-

msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/.  

Termín: september  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

http://www.minedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/defaultaspx
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45) V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať rozhodnutia súdov o úprave výkonu 

rodičových práv a povinností, najmä v súvislosti so striedavou starostlivosťou, vrátane 

neodkladných opatrení súdov  

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

3.2 Špecifické úlohy  

 

 V školskom roku 2020/2021 zabezpečovať v predprimárnom vzdelávaní výchovno – vzdelávaciu 

činnosť svedomito, odborne prihliadajúc na individuálne, vekové potreby detí. Prepájať jednotlivé 

vzdelávacie oblasti a plánovať ich hravou formou prostredníctvom rôznych aktivít, hier, činností 

v centrách pripravených v triede. Pri plánovaní aktivity a činnosti dopĺňame, rozdeľujeme 

a prispôsobujeme podľa schopností, zručností a potrieb detí 

 Termín: priebežne 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej 

dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, 

www.siov.sk, www.vudpap.sk 

Termín: stály  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických a odborných 

zamestnancov, detské časopisy vychádzajúce s podporou MŠVVaŠ SR. Ich zoznam je dostupný na 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenieziadosti-oposkytnutie dotacie-msvvas-sr-na-podporu-

vydavania-casopisov-v-roku-2016/.  

Termín: september  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 Vytvárať priaznivé podmienky a klímu v triede materskej školy, ako aj motivujúci a rozvíjajúci 

výchovno – vzdelávací proces. 

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 Zamerať sa na rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa, utváranie 

elementárnych základov emocionálnej gramotnosti, prosociálneho a enviromentálneho cítenia, 

správania, návykov k správnemu spôsobu života, schopnosti komunikácie, tvorby medziľudských 

vzťahov.  

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 Pravidelne zaraďovať a realizovať vo výchovno – vzdelávacej činnosti aktivity zamerané na 

oboznamovanie detí s pravidlami cestnej premávky, organizovať tematické vychádzky do blízkeho 

okolia MŠ s cieľom pozorovať dopravný ruch.  

Termín: priebežne  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenieziadosti-oposkytnutie
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 Vo výchovno – vzdelávacom procese pravidelne plniť úlohy zamerané na ochranu a podporu 

zdravia, enviromentálnu výchovu , zdravý životný štýl.  

Termín: pribežne 

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 

 

 Podľa možností a podmienok MŠ zabezpečiť dostatok detskej literatúry rôzneho žánru v súlade 

s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti deti predprimárneho vzdelávania.  

Termín: priebežne  

Zodpovednosť: Vetráková, Havlíčková 
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3.3 Čiastkové úlohy na školský rok 2020/2021 

 

Úlohy sú rozpracované na jednotlivé mesiace školského roka  a v súlade so ŠkVP tak, aby rozvíjali 

osobnosť dieťaťa celostne po všetkých stránkach .  

PLÁN AKTIVÍT A PODUJATÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 

MESIAC NÁZOV DÁTUM ZODPOVEDNOSŤ FORMA/OBSAHOVÁ 

NÁPLŇ 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

Vitaj v 

škôlke 

 

02.09.2020 

Vetráková 

         Havlíčková 

 

Otvorenie materskej školy, 

privítanie detí po 

prázdninách. Oboznámenie 

detí s priestormi MŠ 

Deň prvej 

pomoci 

 

11.09.2020 

Vetráková Aktivity, súťaže s témou 

prvej pomoci, náučné 

a tvorivé činnosti počas 

celého dňa v MŠ 

 

Deň mlieka 

 

 

 

30.09.2020 

        Havlíčková Aktivity a činnosti 

pripravované a navodzované 

učiteľkou počas pobytu detí 

v MŠ, rôzne tvorenie 

z papiera, prezentácia ako 

získavame mlieko a čo 

všetko je vyrobené z mlieka. 

 OKTÓBER Deň 

úsmevu 

 

 

02.10.2020 

Vetráková Dbať na prosociálne 

správanie, slušné správanie 

a ukázať, že s úsmevom to 

ide ľahšie. 

 Deň starých 

rodičov 

 

12.10.2020 

Vetráková 

         Havlíčková 

 

Príprava darčekov pre 

starých rodičov k príležitosti 

„Dňa úcty k starším“ . 

 Deň 

umývania 

rúk 

15.10.2020 Havlíčková Zamerať sa na hygienické 

návyky detí, pripomenúť si 

tento deň a oboznámiť ich 

aké je dôležité dbať na čisté 

ruky i celé telo.  

 Deň 

stromov 

 

20.10.2020 

Vetráková Prispôsobiť celý deň tejto 

téme, oboznamovať sa 

s rôznymi druhmi stromov, 

prezentáciou deťom ukázať 

rôzne stromy, rôznymi 

aktivitami, neskôr na pobyte 

vonku v praxi pomenúvať 

stromy, kríky, rozlišovať 

listy, plody a i. Zapojiť sa do 

aktuálnej súťaže. 

 Šarkaniáda 26.10.2020 Vetráková 

Havlíčková 

Výroba šarkana na výzdobu 

triedy. Na pobyte vonku 
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púšťať vlastného šarkana 

prineseného z domu.  

 

NOVEMBER 

Pamiatka 

zosnulých 

02.11.2020 Havlíčková Učiť deti úcty k zosnulým, 

vhodne a citlivo im 

vysvetliť a priblížiť tento 

sviatok, navštíviť cintorín 

a kostol v tomto období. 

 Deň behu 05.11.2020 Havlíčková Zapojiť deti do rôznych 

športových a atletických 

súťaží, pripomenúť si tento 

deň športovaním.   

 Deň 

pozdravov 

21.11.2020 Vetráková Využiť rôzne básničky, 

pesničky, ktoré sa spájajú 

s pozdravom, slušným 

správaním. Precvičovať si 

jazyk logopedickými 

cvičeniami.  

 Adventný 

čas 

26.11.2020         Havlíčková Spoločne s deťmi si 

vytvoriť adventný kalendár 

a adventný veniec. 

Oboznámiť ich s významom 

adventného času  a príprav 

na Vianoce, nielen 

materiálne ale aj duchovne.  

 

DECEMBER 

Deň sv. 

Mikuláša 

06.12.2020        Vetráková 

Havlíčková 

Osláviť „Deň sv. Mikuláša 

s radosťou a smiechom. 

Príprava besiedky 

a prezentovanie vystúpenia 

pred Mikulášom. Podľa 

situácie ohľadom ochorenia 

COVID19.  

 Čaro 

Vianoc 

20.12.2020 Vetráková 

         Havlíčková 

 

Vianočné prípravy, príprava 

besiedky pre rodičov. 

Vyrábanie darčekov 

a pozdravov pre rodičov. 

Podľa situácie ohľadom 

ochorenia COVID19. 

JANUÁR Snehové 

kráľovstvo 

12.01.2021 Havlíčková Stavanie snehových sôch 

a snehuliakov.  

 Sánkovačka 28.01.2021 Vetráková Na pobyte vonku 

sánkovanie, súťaž 

o najrýchlejšieho sánkara. 

  

FEBRUÁR 

 

Karneval 

podľa 

výberu 

učiteľov 

Vetráková         

Havlíčková 

 

Karneval pri príležitosti 

fašiangov, súťaže hudobno 

– pohybové, športové, 

tanečné.  

MAREC  Marec 

mesiac 

knihy  

celý 

mesiac  

Vetráková 

Havlíčková 

Zapájať sa do rôznych 

aktivít ohľadom detskej 

literatúry, práca s detskou 

knihou. 
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Deň divadla 

pre deti a 

mládež 

 

 

 

20.03.2020 

Vetráková 

         Havlíčková 

 

Zabezpečenie divadelného 

predstavenie v materskej 

škole pred deti. Venovať 

pozornosť divadlám 

a zapájať aj deti do hrania 

divadiel. Podľa situácie 

ohľadom ochorenia 

COVID19. 

 Deň vody  

22.03.2021 

         Havlíčková Rôzne pokusy s vodou 

a spoznávať vodu v jej 

rôznych skupenstvách. 

 

 

APRÍL 

Apríl 

mesiac 

lesov 

04.04.2021 Vetráková Turistická vychádzka 

spojení s poznávaním 

stromov, kríkov, plodov, 

hmyzu a pozorovanie krás 

prírody.  

 Deň zdravia 07.04.2021 Havlíčková Aktivity zamerané na 

zdravý životný štýl, 

poskytnutie prvej pomoci, 

poznať tiesňové číslo 112.  

 Deň 

narcisov 

12.04.2021 Vetráková 

         Havlíčková 

 

Pripomenúť si Deň 

narcisov, oboznámiť detí 

s významom tohto dňa. 

Vytvoriť peknú koláž 

s témou tohto dňa.  

 Deň umenia 15.04.2021 Havlíčková  Venovať sa celý deň 

rôznym druhom umenia, 

zamerať sa na netradičné 

umenie. Vytvoriť si pekné 

práce z rôzneho materiálu.  

 Deň zeme 22.04.2020 Vetráková Spoločné aktivity ku „Dňu 

zeme“ zamerané na 

enviromentálnu výchovu.  

 

 

MÁJ 

Deň 

pohybom k  

zdraviu 

10.05.2020 Havlíčková Športové, súťaživé 

a pohybové hry, aktivity na 

školskom, betónovom 

ihrisku.  
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 Deň matiek 13.05.2021          Vetráková 

Havlíčková 

 

Príprava besiedky k príležitosti „Dňa 

matiek“ Podľa situácie ohľadom 

ochorenia COVID19. 

 Deň rodiny 17.05.2021          Vetráková 

         Havlíčková 

 

Spoločné popoludnie s rodičmi, 

súťaže, aktivity športového, 

výtvarného charakteru. Podľa situácie 

ohľadom ochorenia COVID19. 

JÚN MDD 01.06.2021 Vetráková 

         Havlíčková 

 

Kvízy, súťaže, aktivity pre deti na 

spestrenie a oslovu „Dňa detí“ 

 Deň otcov 17.06.2021 Vetráková 

         Havlíčková 

 

Príprava a prezentácia na spoločnej 

besiedke pre otcov.  

 

 

 Koncoročný 

výlet  

Trieda 

Lienky  

14 - 25.06. 

2021 

podľa ponuky 

a schválenia 

rodičmi a 

učiteľkami  

Výlet za odmenu a pre radosť deťom 

navštevujúcich materskú školu. Podľa 

situácie ohľadom ochorenia 

COVID19. 
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1) Materiálno – technické zabezpečenie 

 Dopĺňať učebné pomôcky, metodický materiál, edukačné pomôcky 

 Získavať sponzorov na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Spolupracovať so zriaďovateľom pri riešení technických problémov v MŠ 

 Obnovovať a vymieňať opotrebovaní nábytok podľa možností 

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

2) Spolupráca s rodinou a verejnosťou 

 Organizovať spoločné aktivity s rodičmi, starými rodičmi, obcou, základnou školou.  

 Poskytovať metodicko – poradenskú činnosť pri riešení vzniknutých situácií prostredníctvom 

konzultačných hodín 

 Spolupracovať s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Detva 

a Centrum špeciálneho poradenstva pri Špeciálnej materskej škole Detva, s logopédom p. 

Mašlejovou.  

 V spolupráci so základnou školou organizovať spoločné podujatia, navštíviť školskú 

knižnicu, triedu pre prvákov (apríl) 

Termín: stály 

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

3) Plán spolupráce MŠ so ZŠ 

 Organizovať spoločné podujatia so základnou školou (jesenná výzdoba, program pri 

príležitosti sv. Mikuláša, Posedenie pod Jedličkou, karneval, Deň matiek, Deň detí a iné 

aktivity a podujatia počas roka). 

Termín: priebežne  

Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ aj ZŠ 

 

4)  Mimoškolské úlohy pedagogických zamestnancov 

 

Zápisnice z pedagogický rád:  Havlíčková 

Zápisnice z pracovných porád:          Havlíčková 

Zdravotník:                                     Havlíčková 

Sklad:     Vetráková, Havlíčková        

Vnútorná výzdoba triedy:  Vetráková, Havlíčková 

Inventarizácia MŠ   Vetráková                          

Kronika:               Havlíčková 
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4 PLÁN  PEDAGOGICKÝ  RÁD 

 

26. august 2020 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Prerokovanie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 

3. Pedagogicko – organizačné pokyny pre materskú školu 

4. Prerokovanie Školského poriadku, Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce MŠ 

5. Vedenie pedagogickej dokumentácie, oboznámenie s Plánom vnútroškolskej kontroly  

6. Organizačné pokyny na školský rok 2020/2021 

7. Oboznámenia o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov  

8. Diskusia, uznesenia 

9. Záver 

 

04. november 2020 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Adaptácia novoprijatých detí na školský rok 2020/2021 

3. Hodnotenie a realizácia ŠkVP, výchovno – vzdelávacích plánov   

4. Diskusia, uznesenia 

5. Záver 

 

29. január 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Pozvanie logopedičky do materskej školy, spolupráca s CPPPaP, CŠPP pri ŠZŠ 

3. Oboznámenie o diagnostike detí a výsledkami vnútroškolskej kontroly v MŠ  

4. Rozdelenie pedagogických úloh na nasledujúci polrok v MŠ, kontrola dokumentácie MŠ 

5. Diskusia, uznesenia 

6. Záver 

 

02. marec 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Organizačné pokyny k zápisu do materskej školy, k zápisu predškolákov do 1. ročníka 

3. Organizačné pokyny k „Dňu otvorených dverí“ v MŠ  

5. Záver 

 

22. jún 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Hodnotenie ŠkVP a výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ 

3. Hodnotenie plnenia Plánu práce, aktivít, súťaži v školskom roku 2017/2018 

4. Hodnotenie pedagogických zamestnancov, účasť na kontinuálnom vzdelávaní  

6. Diskusia, uznesenia 7. Záver   
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5 PLÁN  PRACOVNÝCH   PORÁD 

 

 

26.  august 2020 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie s pracovným poriadkom  

3. Príprava rodičovského združenia pre školský rok 2020/2021 

4. Organizačné pokyny k výzdobe triedy podľa tém v roku (jesenná, vianočná, zimná, jarná, 

veľkonočná, letná výzdoba)  

5. Oboznámenie s plánom aktivít a aktívne zapájanie učiteliek  

6. Diskusia, uznesenia 

7. Záver 

 

04. november 2020 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Organizačné pokyny k besiedkam k príležitosti Mikuláša, Vianoc, výzdobe – vianočnej, zimnej 

3. Kontrola skladu, lekárničky, poriadku v triede, príprava na zimné obdobie  

4. Diskusia, uznesenia 

5. Záver 

 

31. január 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Príprava na karneval, organizačné pokyny k jarnej prevádzke 

3. Oboznamovanie s úlohami na nasledujúce mesiace 

4. Plánovanie exkurzie do mestskej knižnice 

5. Diskusia, uznesenia 

6. Záver 

 

02. marec 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Príprava besiedky k príležitosti „Dňa matiek“ organizačné pokyny 

3. Príprava rodičovského združenia 

4. Organizácia školského výletu, fotografovania 

5. Rozlúčka s predškolákmi 

6. Diskusia, uznesenia 

7. Záver 

 

22. jún 2021 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu Správy o činnosti MŠ 

3. Organizačné pokyny k zabezpečeniu letnej prevádzky Mš 

4. Diskusia, uznesenia 

5. Záver 
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6 VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA 

 

 

6.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí: 

 sledovanie adaptačného pobyt detí v materskej škole, úroveň adaptácie detí  

 úroveň začlenenia novoprijatých detí do kolektívu triedy Lienky 

 diagnostika dieťaťa (vstupná, priebežná, výstupná) 

 úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí  

 pre integrované deti učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia. Opierajú sa o 

konzultácie so špeciálnym psychológom, logopédom.  

 

6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 Hospitácie – zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo 

vzťahu k cieľom hospitácie, ku schopnostiam detí vo vzťahu k cieľu hospitácie. Cieľ hospitácie si 

určí zástupkyňa pred samotnou hospitáciou.  

 Aktivity – evidencia aktivít uskutočnených pedagogickými zamestnancami mimo priamej práce s 

deťmi bez nároku na náhradné voľno. Na osobitných hárkoch si každá učiteľka sama uvádza činnosť, 

ktorú vykonala pre deti a materskú školu. Napĺňa sa tým náplň nepriamej činnosti pedagogických 

zamestnancov a uvádza sa činnosť vykonaná učiteľkou mimo rozsahu priamej i nad rámec nepriamej 

práce pedagogických zamestnancov. 

 Evidencia prác prevádzkových pracovníkov – v osobitnom zošite si prevádzková pracovníčka 

– školníčka – eviduje činnosti spojené s dezinfekciou, deratizáciou, práce vykonané nad rámec 

pracovnej náplne.  

 Evidenciu na osobitných hárkoch si vedú pracovníci sami. Vedúci pracovník vykonáva kontrolu, 

hárky sú na miestach dostupných všetkým zamestnanom, aby bola možná obojstranná kontrola. 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – vyhotovuje sa na konci každého polroka podľa 

vyhlášky č.9 /2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

 

6.3 Plán vnútornej kontroly školy  

 September: 

Pedagogická časť 

 kontrola tried a priestorov školy  

 kontrola triednej dokumentácie a osobný spis dieťaťa  

 rešpektovanie individuálnych osobitostí a potrieb detí pri adaptácii na školu – orientačná 

hospitácia  

Prevádzková časť 

 kontrola dodržiavania právnych noriem na úseku bezpečnosti práce  

 kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska  
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 Október 

Pedagogická časť 

 kontrola triednej dokumentácie  

 úroveň rozvoja pohybových schopností detí pri pobyte vonku – orientačná hospitácia  

 integrácia aktivít na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v projekte „ 

 kontrola vytvárania plánov VVČ  

Prevádzková časť 

 kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska  

 plnenie časového harmonogramu 

 

 November 

Pedagogická časť 

 dodržiavanie legislatívy pri plnení školského poriadku  

 dokumentácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materskej škole §9  

 uplatňovanie zážitkového učenia vo vzťahu k prírode 

 využívanie motivačných foriem práce  

 kontrola plánovania tematických celkov a ich realizácia  

 kontrola dodržiavania ŠkVP  

Prevádzková časť 

 kontrola kultúry a úrovne stolovania  

 kontrola skladových priestorov MŠ  

 

 December 

Pedagogická časť 

 kontrola plnenia plánu spolupráce so ZŠ  

 kontrola dodržiavania metodík vo VVČ  

 uplatňovanie nových foriem a metód práce vo VVP – zamerané na rozvoj komunikačných 

kompetencií  

Prevádzková časť 

 kontrola hygieny priestorov MŠ  

 kontrola dochádzky na pracovisko  

 

 Január/Február 

Pedagogická časť 

 kontrola úrovne grafomotoriky u predškolákov 

 kontrola úrovne rozvíjaných kompetencií u detí 

Prevádzková časť 

 kontrola hygieny priestorov MŠ  

 kontrola dodržiavania legislatívy BOZP 
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 Marec 

Pedagogická časť 

 kontrola triednej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy  

 využívanie knižnice a IKT vo VVP  

Prevádzková časť 

 estetika a čistota zariadenia  

 kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska apríl  

 

 Apríl 

Pedagogická časť 

 kontrola osobných spisov detí  

 zaraďovane aktivít na rozvoj priestorovej orientácie detí  

Prevádzková časť 

 kontrola hygieny triedy a priestorov MŠ 

  

 Máj 

Pedagogická časť 

 kontrola triednej dokumentácie  

 kontrola plnenia aktivít z Plánu práce školy  

Prevádzková časť 

 kontrola hygieny zariadenia, školského dvora  

  

 Jún 

Pedagogická časť 

 kontrola pedagogickej diagnostiky u 3.-6. ročných detí  

 evalvácia sociálnych kompetencií  

 evalvácia sebavzdelávania učiteliek a využitie vzdelávania na odborný rast 

Prevádzková časť 

 využívanie pracovného času, dochádzka do zamestnania 
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6.4 Plán hospitačnej činnosti pedagogických zamestnancov 

 

Cieľ hospitácie pre učiteľkou Cieľ hospitácie pre deti Učiteľka Termín 

Vzťah k novoprijatým deťom,  

vytváranie podnecujúceho 

prostredia počas adaptačného 

procesu. Začleňovať detí do 

výchovno – vzdelávacieho procesu.  

Zvládnutá úroveň detí na nové 

prostredie.  

K
A

T
A

R
ÍN

A
  
H

A
V

L
ÍČ

K
O

V
Á

 

 

 

 

September/

Október 

2020/2021 

Správna formulácia a zadávanie 

úloh, podnecovanie k vytváraniu 

logických súvislostí a riešeniu 

problémových úloh zameraných na 

rozvoj matematickej gramotnosti. 

Rozvoj kognitívnych schopností - 

myslenia, reči, pamäti, pozornosti. December 

2020/2021 

Príprava detí predškolského veku 

na vstup do základnej školy, 

zvládnutie kompetencií 

a výkonových štandardov 

primerane veku a spôsobilostiam 

potrebným pre vstup do školy 

Zvládnuť sebaobslužné činnosti, 

samostatnosť v činnostiach 

a aktivitách, rôzne manipulačné úkony 

(úchop ceruzky, orientácia 

v pracovnom liste, súlad rúk a očí, 

reprodukcia textu, vnímanie, 

pozorovanie, odzeranie, znalosť 

názvoslovia v ZC a iné. 

 

Február 

2020/2021 

Vytváranie prostredia a využívanie 

nových metód na rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti a 

rozvoj komunikačných 

kompetencií. Výchova detí k 

literatúre a literatúrou. Rozvíjanie 

grafomotorických zručností, 

prostredníctvom rôznych 

grafomotorických cvičení 

a pracovných listov.  

Stupeň záujmu detí o prácu s knihou, 

vplyv literatúry na emocionálny a 

etický rozvoj dieťaťa. Úroveň 

grafomotorických zručností, správne 

držanie tela a grafického materiálu. 

Apríl 

2020/2021 

Využívanie zážitkového učenia vo 

vzťahu k prírode, k jej ochrane, k 

zdraviu a k zvieratám/živočíchom 

Získavanie informácií o prírodnom 

prostredí na základe praktických 

činností, prejavovať pozitívny vzťah 

k ochrane prírody. 

Jún 

2020/2021 
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7 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je plánované a prebieha v súlade s: 

vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní 

pedagogických pracovníkov.  

zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Vzdelávanie:  

 Obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľov 

 Motivovanie pedagogických zamestnancov na neustále sebavzdelávanie a vzdelávanie 

 Sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe, podnecovanie a 

rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov 

 Sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho 

informačného systému 

 Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO 

P.č. Titul Meno Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov vzdelávacieho 

programu 

K
re

d
it

y
 

Z
a

či
a

to
k

 

K
o

n
ie

c
 

Š
k

o
ls

k
ý

 

ro
k

 

1.  Vetráková     

 

 2020/2021 

  Vetráková     

  

2020/2021 

  Vetráková     

 

 

2020/2021 

2.  Havlíčková     

  

2020/2021 

   Havlíčková     

  

2020/2021 
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8 PREHĽAD PRIAMEJ VYUČOVACEJ ČINNOSTI A PRIAMEJ 

VÝCHOVNEJ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. 

8.1 Pedagogickí zamestnanci 

Vedúci pedagogický zamestnanec: Kristína Vetráková 

Pracovné zaradenie: zástupca RŠ pre MŠ  

TÝŽDEŇ 
PRIAMA  

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

Doobedu Poobede Hod. 

Pondelok 6:30 hod. – 12:30 hod. 09:30 hod. – 15:30 hod. 6 hod. 

Utorok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Streda 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Štvrtok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Piatok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Spolu 28 hodín týždenne 

 

Pedagogický zamestnanec: Katarína Havlíčková 

Pracovné zaradenie: triedny učiteľ MŠ 

TÝŽDEŇ 
PRIAMA  

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

Doobedu Poobede Hod. 

Pondelok 6:30 hod. – 12:30 hod. 09:30 hod. – 15:30 hod. 6 hod. 

Utorok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Streda 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Štvrtok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Piatok 6:30 hod. – 12:00 hod. 10:00 hod. – 15:30 hod. 5,5 hod. 

Spolu 28 hodín týždenne 

8.2 Prevádzkoví zamestnanci 

Meno a priezvisko Funkcia  Pracovná doba Prestávka na obed 

Jana Václavíková upratovačka 08:00 hod. – 16:00 hod. 12:00 hod. – 12:30 hod. 

Dušan Kmeť školník, kurič 06:30 hod. – 14:00 hod. 12:00 hod. – 12:30 hod. 

8.3 Zamestnanci školskej jedálne 

Marianna Pekárová vedúca ŠJ 06:30 hod. – 14:30 hod. 12:00 hod. – 12:30 hod. 

Valéria Ftoreková hlavná kuchárka 06:30 hod. -  14:30 hod. 12:30 hod. – 13:00 hod. 

 Katarína Miňová kuchárka 06:30 hod. – 14:30 hod. 12:30 hod. – 13:00 hod. 



 
 

30 

9 USPORIADANIE DENNÉHO PORIADKU V MŠ 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK ZŠ s MŠ M. Kolibiara 369, DETVIANSKA HUTA 

 

 

 

ČAS REŽIM DŇA ČINNOSTI MŠ 
 

6:30 – 7:30 hod. 
 

 
OTVORENIE MŠ 

- schádzanie detí do MŠ  
- hry podľa výberu detí 
 

 
7:30 – 8:15 hod. 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA 
VÝBERU DETÍ 

VZDELÁVACIA AKTIVITA 

- hry a aktivity podľa 
vzdelávacích oblastí 
 

 
8:15 – 8:25 hod. 

 

 
RANNÝ KRUH 

 

- psychohygiena 
- privítanie, pozdravenie detí 
v MŠ 

 
 

8:25 – 8:45 hod. 
 

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
- zdravotné cviky 
- pohybové hry  
 

 
 

8:45 – 9:15 hod. 
 

 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 

ŽIVOTOSPRÁVU 
 

- hygiena 
- správne stolovanie 
- slušné správanie 
- hygiena  

 
9:15 – 10:00 hod. 

 

 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 

- aktivity podľa vzdelávacích 
oblastí 

 
10:00 – 11:30 hod. 

 
POBYT VONKU 

 

- vychádzky, hry, súťaže, 
športové aktivity, turistika..... 

 
 

11:30 – 12:00 hod. 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 
ŽIVOTOSPRÁVU 

 

- hygiena 
- správne stolovanie 
- slušné správanie 
- hygiena  

 
12:00 – 14:00 hod. 

 

 
POPOLUDŇAJŠÍ ODPOČINOK 

- oddych na lehátkach, 
- spánok 

 
14:00 – 14:30 hod. 

 

 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 

ŽIVOTOSPRÁVU 
 

- hygiena 
- správne stolovanie 
- slušné správanie 
- hygiena  

 
14:30 – 15:30 hod. 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA 
VÝBERU DETÍ 

ZATVORENIE MŠ 

- hry, aktivity, hudobno-
pohybové hry,  
- ukončenie prevádzky MŠ 


