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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE 

Názov školy Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec 
Adresa školy Nábrežie Andreja Hlinku 23, Hlohovec 
Telefónne číslo školy 033/7424038 

033/7421715 /MŠ Fraštacká/ 
Elektronická adresa školy msnabrezie23@gmail.com 

ms.frastacka4@gmail.com 
Internetová adresa školy www.msnabrezie.sk 

www.msfrastacka.sk 
Zriaďovateľ Mesto Hlohovec 
Riaditeľka MŠ PaedDr.MiroslavaVaverková 
Zástupkyňa riaditeľky MŠ Eva Mutkovičová, 

PaedDr.Dagmara Cvechová  
(pre elokované pracovisko Materská škola 
Fraštacká 4, Hlohovec) 

1. 1 RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY 

Údaje o Rade školy pri MŠ Nábrežie 23 v Hlohovci: 

■predseda rady školy: Mária Gnipová (učiteľka MŠ) 

■členovia rady školy-pedagogickí zamestnanci: Mária Gnipová, 

                                                                              Bc.Nikoleta Števíková  

■členovia rady školy-nepedagogickí zamestnanci: Andrea Riegelová 

■členovia rady školy-zástupcovia rodičov:        Kornélia Kurincová  

                                                                             Ing.Arch.Lubica Dudonová 

                                                                             Denisa Biščáková 

                                                                             Bc.Aneta Kajzerová  

■členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom: Mgr.Iveta Moravcová 

Ing.Arch.Miloslav Drgoň, Ing.Zuzana Nosková, Ing.Juraj Frydecký 

Údaje o Rade rodičov pri MŠ Nábrežie 23 v Hlohovci: 

■ predseda rady rodičov: Mgr.Jana Benková 

■ podpredseda rady rodičov: Eva Poláková 

■ predseda OZ ZRPŠ Nábrežie 23 a Felcána 4 (pre hospodárenie s 2% z daní) : Mgr. 

Miroslava Chmelková 

■ členovia s dispozičným právom k účtu OZ ZRPŠ Nábrežie 23 a Felcána 4: 

Mgr.ZuzanaToblová, Adriana Arpášová, Bc.Miroslava Chmelková 

■ predseda OZ Fraštáčik  /pre hospodárenie s 2% z daní/: PaedDr.Dagmara Cvechová 
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■ členovia s dispozičným právom k účtu OZ: Bc.Vladimíra Cepková, Mgr.Alexandra 

Habdová,  

   PaedDr.Dagmara Cvechová 

2. ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠK. ROKU 2019/20 

Tabuľka č. 1:  Údaje o počte detí MŠ  

 

Názov MŠ 

Počet 

tried 

 

Počet detí 

k   

15.9.2019 

 

 

Počet detí 

k   

31.8.2020 

 

Počet detí 

odchádzajúcich 

z MŠ 

OPŠD* 

Dieťa v 

prípravnom 

ročníku 

Zapísané 

deti do 

MŠ 

2019/2020 

MŠ Nábrežie 23 4 87 89 27 3  60/27 
*Odložená povinná školská dochádzka 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 2 deti (1. s hyperkinetickým 
syndrómom, 1. dieťa s poruchou autistického spektra) 

 

Názov MŠ 

Počet 

tried 

 

Počet 

detí k   

15.9.201

9 

 

 

Počet 

detí k   

31.8.202

0 

 

Počet detí 

odchádzajúcic

h z MŠ 

OPŠD* 

Dieťa v 

prípravno

m ročníku 

Zapísané 

deti do 

MŠ 

2020/202

1 

Elok. pracovisko 
Fraštacká 4, 
Hlohovec 

4 75 

 

78 20 1 0 

35(z toho 

prijatých 

13) 

 

3. POČET ZAMESTNANCOV K  30. 6. 2020 A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

• pedagogickí:      17 (z tohto počtu jeden na úväzok 0,5)  

• nepedagogickí:  13 ( z tohto počtu jeden na úväzok 0,8) 
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3. 1 KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

POČET KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV: 17 

Počet nekvalifikovaných zamestnancov: 0 

Počet zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu:  

3. 2 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ 

Tabuľka č. 2:  Údaje o pedagogických zamestnancoch 

Kategória 
pedagogického 
zamestnanca 

Stupeň vzdelania Kariérový stupeň 
Počet 
zamestnancov 

Učiteľ Úplné stredoškolské Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

         3     

Učiteľ Úplné stredoškolské Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

         2 

Učiteľ Vysokoškolské prvého 
stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

          1 

Učiteľ Vysokoškolské druhého 
stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

          1 

Učiteľ Vysokoškolské druhého 
stupňa  

Vedúci pedagogický 
zamestnanec s druhou 
atestáciou 

          1 

Asistent učiteľa Vysokoškolské druhého 
stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec  

          1 

Asistent učiteľa Úplné stredoškolské Začínajúci pedagogický 
zamestnanec 

          0 

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká 4, Hlohovec 

Kategória pedagogického 
zamestnanca 

Stupeň vzdelania Kariérový stupeň 

Učiteľ pre predprimárne     
vzdelávanie 

8 Úplné stredoškolské 
odborné 

1   

  VŠ – I.stupňa 4 Samostatný PZ 5 
  VŠ – II.stupňa 3 PZ s I.atestáciou 2 
    PZ s II.atestáciou 1 
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3. 3 PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ 

Tabuľka č. 3:  Počet prevádzkových zamestnancov MŠ k 31. 8. 2020 

Pracovné zaradenie Počet zamestnancov 

Vedúca školskej jedálne           1(úväzok 0,8) 

Hlavná kuchárka           1 

Pomocná kuchárka           2 

Školníčka           1 

Upratovačka           1 

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká 4, Hlohovec 

Pracovné zaradenie Počet zamestnancov 

Vedúca ŠJ 1 spoločná s MŠ Nábrežie 

Ekonómka 1 

Hlavná kuchárka 1 
Kuchárka 1 

 
Pomocná sila v kuchyni 1 
Upratovačka 2 

 

4. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Tabuľka č. 4:  Kontinuálne vzdelávanie 

Forma vzdelávania 
Počet vzdelávaných 
pedagogických 
zamestnancov 

Priebeh vzdelávania 
v školskom roku 
(začalo, pokračuje 
ukončilo) 

Adaptačné vzdelávanie 1 1 ukončené 

Aktualizačné vzdelávanie  3 3 ukončené 

Inovačné vzdelávanie 0 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 

Funkčné vzdelávanie (FIV 2) 1 1 ukončené 

Kvalifikačné vzdelávanie 0 0 

Prípravné atestačné 1 1 ukončené 
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Elokované pracovisko MŠ Fraštacká, Hlohovec 
 

Forma vzdelávania 
Počet vzdelávaných 

pedagogických 
zamestnancov 

Priebeh vzdelávania 
v školskom roku 

(začalo, pokračuje 
ukončilo) 

Adaptačné vzdelávanie 0 - 

Aktualizačné vzdelávanie 7 ukončené 

Inovačné vzdelávanie 0 - 

Špecializačné vzdelávanie 0 - 

Funkčné vzdelávanie 0 - 

Kvalifikačné vzdelávanie 0 - 

 

5. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

SEPTEMBER 2019 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Prehliadka tradičných remeselných stánkov na 
Michalskom jarmoku 

 27.9.2019  

Európsky týždeň mobility  
Cesta vlakom 
Vodičský kurz pre cyklistov 
Dopravné aktivity pre žiakov prvého stupňa ZŠ 
M.R.Štefánika 

    
17.9.2019 
18.9.2019 
20.9.2019 

 

Svetový deň mlieka na školách   27.9.2019  
 

OKTÓBER 2019 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Svetový deň úsmevu 4.10.2019  

Deň starých rodičov  13.10.2019  

Svetový deň chrbtice (workshop jogy a cvičenia 
na posilnenie chrbtových svalov) 

16.10.2019  

Jasenný záhradkový bazárik + krst zdravotného 
chodníčka + sadenie stromčekov v rámci 
projektu „MeSTO stromov“ 

8.10.2019  
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NOVEMBER 2019 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Séria prezentácií správnej dentálnej hygieny 
v rámci projektu „Zdravý úsmev“ 

4+5+6.11  

V rámci seriálu „poznávame povolania našich 
rodičov“  deti navštívili rôzne prevádzky 
a pracoviská  + v MŠ sme mali prezentáciu práce 
detskej lekárky z neonatológie 
Stredná združená škola, Jarmočná 
Multifunkčný prápor 
Špeciálna základná škola 
Prevádzka rýchleho občerstvenia, Zábranie 

 
 
 
 
 
28.11. 
29.11. 
25.11. 
19.11. 

Popoludnie pri káve pre 
rodičov detí s detskou 
stomatologičkou /Dentálne 
centrum Andel/ detskou 
lekárkou / NsP Trnava/ 
a klinickou psychologičkou 
/Mgr.Daniela Bosáková/ - 
11.11.2019 

V rámci „Medzinárodného dňa tolerancie“ sme 
navštívili „Deň bez bariér“ /26.11./ v mestskej 
športovej hale. Vlastný naplánovaný program 
presúvame na jún na „Deň krivých zrkadiel“. 

26.11.  

Florbalové popoludnie naplánované na 26.11. 
bolo presunuté  na 6.12.z dôvodu pozvánky na 
„Deň bez bariér“. 

presun  

 

DECEMBER 2019 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Mikulášska besiedka 5.12. Návšteva zámku v rámci 
turistickej vychádzky /5.12./ 

Mikulášsky florbal /mestská telocvičňa/ 6.12.  

Noc s Luciou 13.12.  

Vianočné tvorivé dielne v klube AXA 16.12.  

Akcie v rámci plánu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rodina Hlbocká – Advent na Slovensku 5.12.  

Divadlo Pimprlo - Čarovačky 13.12.  
 

 

 

JANUÁR 2020 

Naplánované akcie Termín   realizácie Akcie navyše 
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                                                       September -  MŠ Fraštacká 
 

Naplánované akcie Akcie naviac 
 

Zrealizovanie akcie 

 Deň dopravy 18.09.2019 
 

Prezentácia ochrany vtákov na Slovensku 
Mgr.Stanislav Kováč  
/Ochrana dravcov sekcia Nitra/ 

24.1.  

Kozmo a jeho dobrodružstvá 16.+20.+28.+30.1  
 

FEBRUÁR 2020 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Mobilné planetárium 24.2.  
Karneval 5.2.  
Pochovávanie basy 28.2.  

Akcie v rámci plánu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Hudobno – dramatické pásmo Ceruzko 
a Farbička počas karnevalu 

5.2.  

 

 
MAREC 2020, APRÍL 2020, MÁJ 2020  - prerušenie prevádzky  z dôvodu pandémie 
COVID 19 

 

JÚN 2020 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rozlúčka s predškolákmi- záhradná slávnosť  
v parku pri františkánskom  kláštore 

15.6.  

Komentovaná vychádzka zameraná na 
poznávanie hmyzu s entomológom 
z Vlastivedného múzea v Hlohovci. 

30.6.  

Vodný koncert – počúvanie zvukov rieky Váh 
v lokalite s regionálnym názvom „hrčák“  

8.6.  

Návšteva meracej stanice SHMÚ – meranie 
hladiny rieky Váh 

5.6. +12.6.    

Akcie v rámci plánu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Klauniáda  v rámci záhradnej slávnosti – 
Mgr.Roman Mihalka 

15.6.  
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Deň športu  25.09. 2019 
 

 
 

  

 Divadelné predstavenie – Žabí kráľ 26.09.2019 

Spoznávame tradičné remeslá – 
Michalský jarmok 

 27.09. 2019 

Október – MŠ Fraštacká 
 

Naplánované akcie Akcie naviac 
 

Zrealizovanie akcie 

 Výstava Zámok Hlohovec 17.10.2019 
 

Deň jablka  21.10.2019 

Deň strašidiel a výroba 
svetlonosov 

 23.10. 2019 
 

 Návšteva a čítanie v mestskej knižnici 28.10. 2019 
November – MŠ Fraštacká 

 
Naplánované akcie Akcie naviac 

 
Zrealizovanie akcie 

 Deň materských škôl – balónový 
pochod 

04.11. 2019 

 Zázračný ateliér – účasť na otvorení 06.11.2019 
 Prednáška školská zrelosť 11.11.2019 

 
 Prehliadka výstavy vo Vlastivednom 

múzeu 
07. a 14.11.2019 

 Divadelné predstavenie – Triedenie 
odpadu 

 

20.11. 2019 
 

 Deň bez bariér 26.11.2019 

December 
 

Naplánované akcie Akcie naviac 
 

Zrealizovanie akcie 

Mikuláš a jeho pomocníci  05.12. 2019 

 Tvorivé dielne v mestskej knižnici 10.12.2019 
Lampiónový sprievod a Živý 

Betlehém 
 

 12.12.2019 
 

Slávnostný obed  19.12.2019 
Január – MŠ Fraštacká 

 
Naplánované akcie Akcie naviac 

 
Zrealizovanie akcie 

Zimní strážcovia  Nezrealizované 
(nevyhovujúce 

počasie) 
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Február- MŠ Fraštacká 
 

Naplánované akcie Akcie naviac 
 

Zrealizovanie akcie 

 
 

Ako sa správne starať o zúbky - 
KAZOVEDA 

04.02.2020 

 Screening školskej zrelosti 06.02.2020 

Karneval  12.02.2020 

 Srdiečkový deň 14.02.2020 
 

Jún – MŠ Fraštacká 
 

Naplánované akcie Akcie naviac 
 

Zrealizovanie akcie 

Deň detí 
 

 01.06.2020 

 Návšteva Vlastivedného múzea – 
výstava exotické ryby 

02.06.2020 

 Návšteva mestskej polície 11.06.2020 
 

 Návšteva hasičského zboru Hc 22.06.2020 

 Simsalala 
 

24.06.2020 

 Šašo Justin 
 

25.06.2020 

Rozlúčka predškolákov  29.06.2020 

PROJEKTY ŠKOLY 

Najrozsiahlejším projektom s presahom do dvoch školských rokov je: „PRÍRODA JE 
ONLINE NON STOP“  v programe  ERASMUS + sme získali grant v kľúčovej akcii 1 
zameranej  na vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Projekt prebieha, jeho trvanie bolo 
predĺžené z dôvodu pandémie COVID 19 až do marca 2021. V aktuálnom školskom roku sme 
zrealizovali 2x jobshadowing v lesných materských školách v Nórsku a v Českej republike. 
Absolvovali sme aj niekoľko štrukturovaných kurzov : ZaHRAda /kurz zameraný na 
zážitkovú pedagogiku s akcentom na výchovu k ľudským cnostiam/, kurz canisterapie. 

V nadväznosti na ERASMUS+ som v aktuálnom školskom roku spracovala aj projekt        
„ZATVORME OKNÁ POČÍTAČA A POĎME VON“ do nadácie Pontis pre Bekaert. Na 
materiál pre outdoorové aktivity sme získali 1460 eur. 
 
Zapojili sme sa aj do projektu MeSTO STROMOV, získali sme ovocné stromčeky, ktoré 
sme spoločne s rodičmi vysadili na miesta odporúčané odborom životného prostredia MsÚ. 
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V nadväznosti  na projekt outdoorovej edukácie sme chceli pridružiť aj nejakú športovú 
aktivitu. Po dobrých skúsenostiach s florbalom ako materiálne aj priestorovo nenáročným 
športom som v aktuálnom školskom roku spracovala sériu projektov zameraných na tento 
šport. 

1.Zapojili sme sa do výzvy IFF /Medzinárodnej florbalovej federácie/ „DETI S 
FLORBALKAMI“, kde sme sa dostali až do medzinárodného semifinále ako jediná škola 
medzi športovými klubmi z celého sveta. Do semifinále vybrala odborná komisia 28 krajín 
/viď príloha/, potom už rozhodovala len aktivita /hlasy/ verejnosti na facebooku. 

2.Ako občan som spracovala projekt „FLORBAL DEŤOM NA SÍDLISKÁCH“ vo výzve 
o zapojenie do participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec. Je založený na vytváraní 
sídliskových komunít, do ktorých chceme zapojiť aj našu MŠ, na dobrovoľníctve trénera 
a študentov, ktorí sa pod jeho vedením venujú dlhšie florbalu a sú ochotní venovať svoj čas 
mladším deťom z mesta. Kompletné znenie projektu....viď príloha./požadovaná výška grantu 
4997 eur- prebieha výber pred hlasovaním/ 

3.Tretím projektom  podaným v školskom roku 2019/20 s florbalovou tematikou bol projekt 
vo výzve Reiffeisen bank „GESTO PRE RODIČOV“. /požadovaná výška projektu je 1000 
eur, čakáme na vyhodnotenie/ 

V školskom roku 2019/20 sme boli úspešne zaradení do projektu „POMÁHAJÚCE 
PROFESIE“ na výzvu MPC a Ministerstva školstva SR. Pokúsime sa získať finančnú 
podporu na platy asistentov učiteľa. Projekt je zameraný na podporu integrácie a inklúzie na 
školách. Pre nasledujúci školský rok sme získali inkluzívny tím: dvoch asistentov učiteľa 
a jedného špeciálneho pedagóga. 

PaedDr.Dagmara Cvechová spracovala do nadácie Pontis pre Bekaert projekt „ČITÁREŇ 
POD MODRÝM NEBOM“ a elokované pracovisko získalo grant 1236 eur. 

ZDRAVÉ  NOŽKY:  
V školskom roku 2018/19 sme zahájili projekt „ZDRAVÉ NOŽKY“ v spolupráci s Fakultou 
fyzioterapie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Projekt je zameraný na prevenciu 
plochonožia. Fyzioterapeutka Mgr. Bibiana Macháčková zmerala deťom postavenie chodidiel 
a zostavila sériu cvičení na obdobie šiestich týždňov, cviky sme obmieňali v týždňových 
intervaloch a cvičili  s deťmi denne. V aktuálnom školskom roku pokračujeme zaraďovaním 
cvikov na formovanie klenby detskej nohy v rámci denných zdravotných cvičení  
a využívame aj zdravotný chodníček na školskom dvore získaný z grantu nadácie Bekaert 
„Hrboľatý chodníček pre zdravie detských nožičiek“. 
 
ZDRAVÝ  ÚSMEV: 
V aktuálnom školskom roku sme pokračovali v  projekte „ZDRAVÝ ÚSMEV“ v spolupráci 
s Fakultou dentálnej hygieny Prešovskej Univerzity, najstaršie detičky v dvoch triedach 
absolvovali ďalších 5 prezentácií  o správnej dentálnej hygiene a prevencii vzniku zubného 
kazu. Projekt „zdravé zúbky“ bol pre všetky detičky bezplatný. 
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NA BICYKLI DO ŠKOLKY:  
V decembri 2018 bol podporený  náš školský projekt  „Na bicykli do škôlky“  z Nadačného 
fondu ČSOB. Naďalej využívame kryté cykloparkoviská aj dopravné ihrisko na školskom 
dvore, ktoré sme vďaka grantom vybudovali. Sme škola, s logom „Bicykle sú v našej škole 
vítané“. 
 
„MOBILNÁ ČITÁREŇ“   - získali sme grant z Nadácie ORANGE na vytvorenie mobilných 
lavičiek, ktoré naďalej využívame na outdoorovú výuku. 

 
ZBIERAME  POUŽITÉ BATÉRIE SO ŠMUDLOM 
Od školského roku  2018/19 sme zapojení v projekte   „ZBIERAME  POUŽITÉ BATÉRIE 
SO ŠMUDLOM“ v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne a firmou SEWA. V 
 aktuálnom školskom roku sme za nazbierané batérie získali kúzelnícke vystúpenie 
a pokračujeme v zbieraní. 
 
KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ 
Od školského roku 2018/19 sme zapojení v programe Kozmo a jeho dobrodružstvá. 
V aktuálnom školskom roku deti z triedy Slniečok absolvovali sériu stretnutí s KOZMOM, 
ktorý ich učil prosociálnemu správaniu voči svojim kamarátom a ostatným ľuďom. Projekt 
prebehol v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Hlohovci. 
Postavička KOZMO  hravou formou povzbudzoval deti  k ohľaduplnosti, akceptácii  inakosti, 
eliminácii egoistických prejavov, sebaúcte, spolupráci a spolupatričnosti. 
 
Dlhodobé projekty školy: 

RYTIERI MESTA RUŽÍ – beží štvrtým rokom, každý ročník má tematické zameranie, 
v školskom roku 2019/20 deti a rodičia dostávali každý mesiac zadania pre vyhľadávanie 
MOSTOV Hlohovci a okolí. Pre prerušenie prevádzky  /COVID 19/ pripravujeme pasovanie 
za rytierov až na september 2020. Poslednú úlohu sme plnili ešte v júli 2020. 

DRUHÁ ŠANCA STARÝM KNIŽKÁM 
Dlhodobý projekt školy, v ktorom vytvárame knižné búdky a ostrovčeky v meste a na 

školskom dvore, kde umiestňujeme knižky, ktoré sa stali v knižniciach a domácnostiach 

nepotrebnými a skončili by v odpade. Knižné búdky a ostrovčeky slúžia ako bezplatné 

antikvariáty. 

ZELENÁ ŠKOLA 
- v programe sme zapojení už 6 rokov, sme držiteľmi vlajky ECO SCHOOL. Po júlovej 
hodnotiacej návšteve sme po tretí krát obhájili certifikát na ďalšie dva roky. 
 
      Elokované pracovisko Fraštacká 4 je zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu, 

správnej životosprávy  a čistého  životného  prostredia. 

Aktivity a interné projekty sú rozdelené do nasledovných okruhov: 
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: 

 Záujmové krúžky 

Každoročne deťom ponúkame zaujímavé a pestré záujmové krúžky. Snažíme sa ich obmieňať 

a prispôsobovať záujmom a požiadavkám detí a rodičov. V školskom roku 2019/2020 boli 

realizované nasledovné: športový krúžok, tanečný, aikido, anglický jazyk, prírodovedný. 

Záujmové krúžky boli prevádzané v popoludňajších hodinách. Realizované sú pedagogickými 

zamestnancami MŠ alebo externými lektormi. 

 Olympiáda vo viacboji všestrannosti 

Z tohto športového podujatia sme vytvorili každoročnú tradíciu. Naša materská škola toto 

športové podujatie organizuje už od roku 2007, čím vytvárame u detí a u rodičov pozitívny 

vzťah k pohybu a športovým aktivitám. Do olympiády sa môžu prihlásiť všetky materské 

školy okresu Hlohovec. Deti športujú v troch disciplínach (2x beh na 10m, skok do diaľky, 

hod do diaľky). Každá materská škola môže prihlásiť max. 12 detí do kategórií starší chlapci, 

mladší chlapci, staršie dievčatá, mladšie dievčatá. Keďže ide o deti predškolského veku – 

každé získa za účasť zlatú medailu a diplom. Každý kolektív materskej školy obdrží aj balíček 

športových potrieb.  

V školskom roku 2019/2020 sme z dôvodu uzatvorenia všetkých materských škôl pre 

pandémiu COVID-19 danú akciu nezrealizovali. 

 Európsky týždeň športu 

Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Každý 

školský rok vyberieme jednu športovú aktivitu, ktorú realizujeme s deťmi v dopoludňajších 

hodinách v čase od 01. septembra do 15. októbra. V minulosti sme zorganizovali Farebnú 

štafetu, detský aerobic, opičiu dráhu... 

Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové 

centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít, ktoré 

možno registrovať na stránke www.tyzdensportu.sk. 

V školskom roku 2019/2020 sme športový deň zrealizovali dňa 25.09.2019. 

 Čisté zúbky 

V našej materskej škole si po obede čistili zúbky všetky deti okrem tých najmenších (2-3 

ročných detí). 

SPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA: 

 Pime vodu, nie cukor! 

Čistú vodu sme zaradili do pitného režimu v triedach počas teplých období. Zakúpené sú 

detské dávkovače, ktoré sú umiestnené na prístupnom mieste pre deti. Každé dieťa v triede 
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má svoj pohárik (označený menom alebo značkou), aby sa mohlo napiť kedykoľvek má chuť. 

Čistá voda v triedach slúži aj ako prevencia pred obezitou detí. Počas zimných mesiacov sme 

zaraďovali  nesladené čaje. Stolovú vodu a citronádu zaraďujeme i do jedálnych lístkov. 

 Školské ovocie 

Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia 

a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva. Dodávateľom školského 

ovocia je Plantex Veselé. 

 Mlieko pre školy 

Tatranská mliekáreň, a.s. ponúka široký sortiment kvalitných a zdravých produktov, ktoré  

škola poskytuje deťom. Dotované sú Európskou úniou v rámci európskeho Školského 

mliečneho programu.  

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

 Dni enviromentálnych aktivít 

V našej materskej škole každoročne oslavujeme Deň vody a Deň Zeme. V tieto dni učiteľky 

s deťmi realizujú rôznorodé aktivity, ktorými sa snažia deťom priblížiť ich dôležitosť 

a potrebu ich ochrany. 

V školskom roku 2019/2020 sme zrealizovali aj deň jablka 21.10.2019.  

 Túlame sa prírodou (turistické vychádzky v každom ročnom období) 

S deťmi podnikáme turistické vychádzky, v každom ročnom období, do prírodných lokalít v 

okolí mesta, napríklad Peterské jazerá, alebo na Vyhliadku Šianec. Prírodu v okolí Hlohovca 

sme spoznávali pomocou detských lúp a encyklopédií.  Deti mali možnosť poznávať 

a porovnávať prírodu v každom ročnom období.                  

Spoznávali aj historické a architektonické zaujímavosti mesta Hlohovec.   

     V školskom roku 2016/2017 sa deti z jednotlivých tried zapojili do osvetového programu 

Dental Alarm v spolupráci s Andel Elite Dental Center. Naše deti sa prostredníctvom neho 

naučili správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý 

život. 

Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou. Školenia sa venovali 4 kľúčovým 

oblastiam: 

- dentálna hygiena - správna technika čistenia zubov 

- anatómia - stavba zubov a všetko o nich 

- výživa - ako sa správne stravovať, aby zuby netrpeli 
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- patogenita - o chorobách zubov a ako im predchádzať 

V projekte pokračujeme i naďalej. 

 

     V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do grantového programu „Vy rozhodujete, my 

pomáhame“ v spolupráci s TESCO a Nadáciou Pontis. Náš projekt  „Deti poďme von!“ 

vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v regióne a získal podporu 1300 eur! 

Cieľom projektu bolo: Vybudovať na školskom dvore športovú časť, vďaka ktorej sa náš dvor 

stane bezpečnejším, rozprávkovo farebným a príjemným prostredím pre pohybové a športové 

aktivity detí, ale hlavne pre ich oddych a hry. 

Za získané peniaze zakúpili šplhaciu zostavu na školský dvor, ktorú využívame pravidelne pri 

pohybových aktivitách a pobyte vonku. 

6. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V školskom roku 2019/20 sme nemali školskú inšpekciu. 

7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

     Materská škola, Nábrežie 23 pozostáva z piatich pavilónov, v štyroch sú situované triedy 

pre deti, piaty slúži ako hospodársky pavilón (kuchyňa, skladové priestory, kancelária 

riaditeľky a vedúcej školskej jedálne). Pavilóny sú prepojené spojovacou chodbou. Súčasťou 

materskej školy bola do 31.12.2017 elokovaná trieda sídliaca v budove ZŠ na ulici A.Felcána 

4 v Hlohovci, od 1.1.2018 je našim elokovaným pracoviskom MŠ Fraštacká v Hlohovci. 

     Škola hospodári s rozpočtovými prostriedkami i vlastnými príjmami, ktorých súčasťou je 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy, ktorého 

výška predstavovala v školskom roku 2019/20 sumu 17- € mesačne. Výška poplatku bola 

určená v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na 

základe VZN Mesta Hlohovec č. 241 z roku 2019. Informácie  z ekonomického úseku o tomto 

príspevku prijatom v jednotlivých mesiacoch a o rozpočtových dotáciách sú uvedené v 

prílohe č.1 tejto hodnotiacej správy. 

    V uplynulom školskom roku sa nám v MŠ okrem zabezpečovania pravidelných platieb za 

energie, revízie, telefón a internet,  drobnú údržbu budovy a kosenie trávnikov, vyplácania 

miezd nákupov výtvarného, kreatívneho a kancelárskeho materiálu, čistiacich  a hygienických 
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prostriedkov a materiálu na estetické dotvorenie tried, kosenia areálu, likvidáciu biologického 

kuchynského odpadu, práce v oblasti BOZP, administrácie webovej stránky školy, nákupu 

pracovných odevov  podarilo z rozpočtu zakúpiť nákladnejší majetok: 

- vymaľovanie priestorov kuchyne 

- koberce do herní dvoch tried 

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká:  

Starostlivosť o budovu školského zariadenia:  

• vymaľovanie priestorov kuchyne, 

• osadenie rohových líšt v priestoroch chodieb, 

• drobné opravy v interiéri aj v exteriéri MŠ (oprava roliet, výmena vodovodných batérií, 

oprava dlažieb, oprava detských toaliet 

• vyspravenie puknutých stien, 

• osadenie prechodových líšt v jedálniach pre deti, 

• zalepenie detských stoličiek, 

• osadenie knižných búdok /grant na „Čitáreň pod modrým nebom“/ , 

     Príspevok rodičov do triedneho fondu predstavoval 10 eur na jeden polrok, v elokovanom 

pracovisku MŠ Fraštacká 15 eur tieto peniaze boli  využívané na nákup materiálne 

zabezpečenie školských akcií vrátane odmien pre deti a občerstvenia, platené divadelné 

predstavenia, pracovné zošity, pitný režim, výtvarný materiál. Vyúčtovanie financií v 

triednom fonde mali rodičia k dispozícii na webovej stránke školy a kompletné účtovníctvo aj 

s pokladničnými bločkami mali k dispozícii na zasadnutí Rady rodičov.    

    V hodnotenom školskom roku sme z prostriedkov zriaďovateľa vymenili okná v školskej 

čajovni a bočné vstupné dvere v rovnakom krídle školy. 

    Výrazne nám pomohli aj prostriedky z Občianskych združení pri ZRPŠ získané z dvoch 

percent daní, za ktoré sme nakúpili v hodnotenom školskom roku výtvarný materiál , učebné 

pomôcky, hračky. Evidenciu hospodárenia si môžu rodičia rovnako prezrieť na rodičovských 

združeniach. S uvedenými prostriedkami disponujú zástupcovia rodičov po predložení 

požiadaviek školy.   

8. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení sú uvedené v prílohe č.1. 
(Príloha č. 1 – Správa o hospodárení ) 
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9. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017-2022 

A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

      V školskom roku 2019/22 sme plnili koncepciu vypracovanú na obdobie 2017-2022. 

- Oblasť spolupráce s rodinou. 

    V tejto oblasti sa nám spoločne podarilo viac otvoriť školu rodičom, zapojiť ich do života 

školy. Vytvorila sa široká rodičovská komunita najmä vďaka plneniu zadaní, v projekte 

„Rytieri mesta ruží“, ktoré sme navštevovali hromadne, postupne vo väčších a väčších 

skupinách cez víkendy. Vďaka rodičom sme sa zapojili do viacerých grantových výziev 

nadácií, ktoré fungujú ako zamestnanecké granty s odporúčaním zamestnancov. Rodičia  

veľmi flexibilne a kreatívne zareagovali na našu výzvu predstavovať deťom svoje povolania 

buď na svojich pracoviskách alebo formou tvorivých dielničiek a prezentácií v MŠ. Medzi 

rodičmi máme šikovných hudobníkov, výtvarníkov,  ktorí osviežovali naše školské programy 

hudobnou produkciou.  Dôležitú úlohu zohrali rodičia aj v procese plnenia enviromentálneho 

akčného plánu Zelenej školy ako členovia kolégia. Rodičia sa aktívne zúčastňovali tvorivých 

dielní, prispievali nápadmi i materiálom. Viacerí rodičia prispievajú k originálnej výzdobe 

školy vlastnoručne vyrobenými výrobkami z rôznych tradičných a netradičných materiálov. 

Zapojili sme sa opakovane aj do tvorby výrobkov, ktoré sme ponúkali na vianočných trhoch 

a výťažkom sme pomohli útulku pre zvieratá.   

         V hodnotenom školskom roku sa rodičia zapájali aj do aktivít turistického krúžku, boli 

súčasťou turistických vychádzok. 

         V rámci jedného z grantových projektov sme začali budovať „záhradnú čitáreň“, ktorá 

okrem edukačnej funkcie bude plniť aj úlohu komunitného priestoru pre stretávanie rodičov aj 

mimo prevádzkovej doby školy. 

     V školskom roku 2008/09 sa nám podarilo zriadiť Občianske združenie Rady rodičov MŠ 

Nábrežie 23 a A.Felcána 4 v Hlohovci pre prijímanie 2% z daní. Finančné prostriedky získané 

touto formou dlhodobo pomáhajú škole pri obnove zariadenia a vybavení školy učebnými 

pomôckami a výtvarným materiálom aj v aktuálnom školskom roku. 

 

- Oblasť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.      

     V edukačnej činnosti sme v hodnotenom školskom roku využívali široké portfólio 

edukačných foriem, stratégií a prostriedkov. Pedagogickí zamestnanci uplatňovali skúsenosti 

a poznatky získané kontinuálnym vzdelávaním, využívali sme digitálne pomôcky rovnako ako 

prvky tvorivej dramatiky a iných progresívnych i alternatívnych pedagogických prístupov. 
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       V rámci projektu Erasmus + sme v hodnotenom školskom roku  posilňovali outdoorové 

aktivity podporeným projektom „Príroda je online non stop“. Snažili sme sa edukáciu vo 

väčšej miere aktivity presúvať do exteriéru. V nadväznosti na Erasmus + sme v hodnotenom 

školskom roku vypracovali ďalšie grantové projekty, najmä na outdoorové športové aktivity 

v nadácii Pontis pre Bekaert „Zatvorme okná počítača a poďme von“. 

      Našu MŠ si všimla vďaka zapojeniu do programu „Deti s florbalkami“ Medzinárodná 

florbalová asociácia IFF, dostali sme sa projektom „Sídliskový florbal“ do medzinárodného 

semifinále medzi 28 športových klubov z celého sveta.       

      Zabezpečovali sme novú pedagogickú literatúru aj učebné pomôcky. 

V zmysle vízie školy sme  prepájali prvky modernej školy s návratom k regionálnym 

tradíciám vrátane vzťahu k prírode ktorá je nevyhnutnou šúčasťou zdravého životného štýlu. 

Pokračovali sme v interných, celoslovenských aj medzinárodných projektoch uvedených 

v kapitole 6 (kmeňová škola). Pripojili sme sa aj k novým v spolupráci s univerzitami, 

enviromentálnymi a zdravie podporujúcimi inštitúciami.  

     Zapájali sme sa do života mesta účasťou na rôznych podujatiach. Sprostredkúvali sme 

deťom kontakt s prírodou, so zvieratami, využívali sme záhradnú terapiu  v edukačnej 

záhradke.  

    Uplatňovali sme participáciu rodičov na príprave detí na vstup do prvého ročníka 

zadávaním dobrovoľných domácich úloh. 

    Zapájaním sa do súťaží a prehliadok sme zvyšovali motiváciu detí a ich sebavedomie – 

možnosť zažívať pocit úspechu. 

    Edukačný proces sme zatraktívňovali množstvom exkurzií, výletov a turistických 

vychádzok. 

   Záujmovú činnosť detí sme obohacovali širokým portfóĺiom krúžkov. 

   Novou skúsenosťou pre školu bola online výuka z dôvodu prerušenia prevádzky pre 

pandémiu COVID 19. Využívali sme rôzne formy online výuky videokonferenciou cez zoom , 

zasielaním úloh cez e-mail, facebookové skupiny. 

    - Oblasť spolupráce s verejnosťou a inými inštitúciami. 

      Naša škola dlhodobo spolupracuje so širokou škálou subjektov a v zmysle koncepčných 

zámerov túto spoluprácu neustále rozširuje. 

     V hodnotenom školskom roku sme po prvý krát nadviazali spoluprácu s Ochranou dravcov 

na Slovensku. Celé portfólio spolupracujúcich subjektov uvádzame v prílohe.       

 - Oblasť materiálno-technického zabezpečenia. 

    V hodnotenom školskom roku sme dobudovali exteriérový zdravotný chodníček, na ktorý 
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sme získali grant z nadácie Pontis pre Bekaert, využívame ho v rámci projektu „Zdravé 

nôžky“, ktorý sme naštartovali v spolupráci s Fakultou fyzioterapie UKF.  

   Vysadili sme nové stromy a kríky v spolupráci s projektom MeSTO stromov. 

   Nakúpili sme pomôcky na outdoorové športové aktivity  z grantu Nadácie Pontis pre 

Bekaert. 

   V elokovanom pracovisku MŠ Fraštacká sme vďaka rovnakej nadácii vybudovali záhradnú 

čitáreň. 

- Personálna oblasť. 

     V materskej škole máme dlhodobo stabilný a kvalifikovaný kolektív , čo platilo aj v 

hodnotenom školskom roku. 

     Rovnako ako v predchádzajúcom období  vedenie školy podporovalo vzdelávanie 

zamestnancov. Okrem akreditovaných vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov 

a platených vzdelávaní v oblasti legislatívy pre vedúcich pedagogických zamestnancov 

a vedúcu školskej jedálne dlhodobo zabezpečujeme pre všetkých zamestnancov odborné 

prednášky na zaujímavé témy v spolupráci s RNDr.Martinou Cebovou PhD. zo SAV.   

    Jeden zamestnanec si rozširuje odbornosť externou formou vysokoškolského štúdia na 

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Učiteľky na oboch pracoviskách pokračovali 

v získavaní prvej atestácie.  Aktualizačným vzdelávaním prešli všetky učiteľky, vzdelávania 

prebehli v rámci vlastnej réžie na školskej pôde. Školitelia PaedDr.Dagmara Cvechová, 

PaedDr.Miroslava Vaverková, Eva Biščová. 

  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/20 prebiehalo aj formou 

jobshadowingu a štrukturovaných kurzov obsiahnutých v  ERASMUS +. Zapojili sme sa do 

kľúčovej akcie 1 (KA1) zameranej na vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V júli sme 

absolvovali jobshadowing v Nórsku a v auguste týždňový štrukturovaný kurz  ZaHRAda  

v Kuřimskej Novej Vsi v Českej republike. Projekt pokračuje aj v školskom roku 2019/20. 

V novembri sme absolvovali jobshadowing v lesnej materskej škole v Bílovicích nad 

Svitavou. Vo februári a v marci sme absolvovali kurz canisterapie v Prahe Hostivicích. 

10. SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

      - sme škola otvorená rodičom, máme s nimi veľmi dobrú vzájomnú 

        spoluprácu rodičia participujú na vzniku školských akcií s domáckou príjemnou 

        atmosférou, snažíme sa vychádzať rodičom v ústrety a rodičia sú ochotní pomáhať škole 
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      - máme pozitívnu odozvu na pripravenosť detí na vstup do základnej školy 

      - sme škola otvorená integrácii detí so ŠVVP, v hodnotenom školskom roku  

        sme integrovali dve  deti s ťažkým telesným postihom 

- sme škola, v ktorej majú deti skutočný kontakt so zvieratami a rastlinami ako 

   aj s prírodou v celej jej škále, enviromentálnu gramotnosť rozvíjame aj vďaka 

   programu Zelená škola  

- máme kvalitne prepracovaný plán rozvíjania predčitateľskej gramotnosti- 

  široké   portfólio akcií v tejto oblasti, vlastný interný projekt DRUHÁ  

  ŠANCA STARÝM KNIŽKÁM, funkčnú školskú knižnicu s 

  možnosťou požičiavania kníh domov 

- v aktuálnej situácii kedy je v meste veľký počet detí s potrebou umiestnenia v  

   materských  školách napĺňame triedy nad legislatívny rámec povolených počtov 

   detí v triedach, s ohľadom na rodičov využívame možnosť výnimiek, aby sme 

   vyhoveli maximálnemu možnému počtu uchádzačov o miesto v našej MŠ 

       - snažíme sa minimalizovať finančnú záťaž rodičov v súvislosti s výdavkami v 

         MŠ, máme jeden z najnižších  poplatkov do  triedneho fondu (10eur) z 

         ktorého obstarávame aj pitný režim, pracovné zošity, divadelné a 

         hudobné  predstavenia, odmeny na školských akciách a mikulášskej besiedke.  

         Krúžky vedené kmeňovými učiteľkami sú bezplatné a už po niekoľko 

         rokov nezaťažujeme rodičov ani nosením toaletného papiera a ostatných  

         základných hygienických potrieb 

       - zapájame sa do nadačných projektov, snažíme sa tak zlepšiť materiálne podmienky detí 

       - prinášame do predprimárneho vzdelávania mužský prvok prostredníctvom 

          lektorov krúžkov, workshopov s rodičmi 

       - realizujeme interné školské projekty (enviromentálne aj regionálne) 

       - záujem o školu, zápisu v máji 2020 sa zúčastnilo 60 + 35 detí (najvyšší počet v meste)  

       - dopĺňame  a používame nové progresívne pomôcky na cvičenie 

       - sme úspešne zapojení v programe ERASMUS + v rámci vzdelávania a získavania 

         medzinárodných skúseností  učiteľov našej MŠ 

 

       SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY:        

       - stiesnené podmienky pre realizáciu dynamických pohybových aktivít v interiéri  

         (potreba telocvične) 

       - nízky záujem rodičov o realizáciu školy v prírode 
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       - zlý stav budovy elokovaného pracoviska MŠ Fraštacká 4 v Hlohovci 

 

        PRÍLEŽITOSTI 

       - získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

       - tvorba projektov - celospoločenské a ekonomické trendy 

       - potreba ovládať cudzie jazyky, IKT, získavať remeselné zručnosti  

       - kvalita školského prostredia - vylepšenie okolia školy, úprava areálu 

       - realizácia školy v prírode 

       - celospoločenský inkluzívny trend 

 

       RIZIKÁ 

      - nepriaznivý demografický vývoj v meste  

      - možný odchod učiteľov za lepšie plateným zamestnaním /mladí začínajúci učitelia/  

      - nezáujem spoločnosti o problematiku integrácie a inklúzie 

      - stigmatizujúce tendencie spoločnosti voči odlišnosti (farba pleti, fyzický hendikep...) 

 

 

 

 

 

 

 


