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C H A R A K T E R I S T I K A  Š K O L Y  
 

 Materská škola je v prevádzke je od roku 1962 a nachádza sa v centre obce Šarišské 

Michaľany.  

V budova materskej školy sa skladá z hlavnej budovy a prístavby, kde sa nachádza IV. 

trieda: 4 - 5 r. deti. V hlavnej časti budovy sú tri triedy: I. tr.: 2,5 - 3 r. deti, II. tr.: 3 – 3,5 r. 

deti, III. tr.: 3,5 - 4 r. deti. Z dôvodu zvýšeného záujmu o umiestnenie deti v materskej škole, 

sme v školskom roku 2018/2019 vytvorili jednu triedu, V. triedu 5-6 r., v prístavbe budovy, 

kde sa budú vzdelávať deti rok pred nástupom do ZŠ a tým zabezpečíme zníženie počtu deti 

v triedach a hlavne bezpečnejší a pokojnejší priebeh VVZ procesu. Deti prijaté do MŠ majú 

zabezpečenú celodennú starostlivosť. 

 Každá trieda má samostatnú spálňu a sociálne zariadenie. Šatne dvoch tried sú 

umiestnené na chodbe. V školskom roku 2013/2014 sa z dôvodu ukončenia prevádzky výťahu 

v miestnosti na prípravu jedál, zriadila školská jedáleň. V priestoroch školskej jedálne sa 

stravujú deti z druhej, tretej, štvrtej a piatej triedy, rovnako aj pedagogickí aj nepedagogickí 

personál.  

 Po stránke materiálno - technickej je MŠ dostačujúco pripravená a vybavená a je 

možné plniť všetky požiadavky starostlivosti o deti predprimárneho vzdelávania. Novým 

detským nábytkom sú vybavené štyri triedy, rovnako aj štyri triedy majú zabezpečené nové 

kvalitnejšie šatníkové skrine.  

  V materskej škole pracuje desať pedagogických zamestnancov, dve prevádzkové 

zamestnankyne-upratovačky a jeden prevádzkový zamestnanec- údržbár a údržbár na výpomoc. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú dostatočne odborne pripravení zvládnuť náročné úlohy 

v edukačnom procese. 

 

P R O F I L Á C I A    M A T E R S K E J    Š K O L Y 

 

 

-   edukačný proces realizovať v súlade so schváleným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách naviazanosťou na tradície v telesnom, duševnom a  

psychickom vývoji s orientáciou na individuálne potreby detí, 

-  venovať pozornosť deťom so ŠVVP, 

-  uľahčiť a podporovať plynulú adaptáciu na nové prostredie materskej školy využitím 

vlastného potenciálu,  

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi bohato podnetným 

a usporiadaným prostredím, 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou pomocou tvorivej dramatiky, 

zážitkového učenia a ľudovej slovesnosti, 

- podporovať rozvíjanie digitálnych kompetencií u detí, a tým aj rozvoj tvorivého a 

divergentného myslenia s využívaním IKT, 

- posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 

k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

- naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť, 

- naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné 

prostredie, 

- učiť sa byť zodpovedný vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 



P E R S O N Á L N E  O B S A D E N I E  
 

Pedagogickí zamestnanci: 

I. trieda: 2,5 - 3 r. deti, počet  17,  vyučujúce: Triedne uč.:  Mgr. Katarína Timurová  

                                                                                               Mgr. Lenka Malíková 

  

II. trieda: 3 – 3,5 r. deti, počet 20, vyučujúce: Triedne uč.:  Beáta Fecková 

                                                                                               Mgr. Zuzana Babičová 

                                             

III. trieda: 3,5 - 4 r. deti, počet 16, vyučujúce: Triedne uč.:  Lucia Semanová 

                                                                                               Bc. Lucia Korínková 

                 

IV. trieda: 4 – 5 r. deti, počet 20, vyučujúce:  Triedne uč.:  Mgr. Anna Bajusová  

        Viera Stašová 

 

V. trieda: 5 – 6 r. deti, počet 18, vyučujúce: Triedne uč.: Bc. Ľubica Miščíková 

                                                                                           Bc. Soňa Borzová 

 

            

Prevádzkový zamestnanci: Júlia Michňáková (upratovačka) 

                                               Ľudmila Kiššová (upratovačka) 

                                               Peter Vojtko (údržbár) 

    Ladislav Bernát    (údržbár)  

   

 Vedúca ŠJ:   Oľga Juricová   

 

 

Hlavné zameranie a východiská na školský rok 2018/2019 

                                                                                                                                                                                             

1. Vzdelávať detí podľa inovovaného ŠkVP Miško s Miškou  

 

2. Znižovať informačnú nerovnosť cez centrálny informačný portál rezortu školstva 

www.minedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov 

rezortu školstva a verejnosť. 

 

3. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať 

a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením. Pri overovaní porozumenia využívať 

metódy tvorivej dramatizácie a zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu. 

 

4. Rozvíjať komunikatívne kompetencie. Pri odstraňovaní ťažkostí spolupracovať 

s logopédmi školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a  podporovať 

rozvíjanie komunikačnej schopnosti detí, najmä fonematického uvedomovania. 

 

5. Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce 

javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie rómskych 

žiakov od ostatných žiakov.  

http://www.minedu.sk/


6. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov 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. Implementovať základné princípy TUR do učebných osnov a týždenných 

plánov prostredníctvom edukačných aktivít.  

7. Monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny a v prípadoch podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý 

problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.  

8. Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa s ŠVVP, hlavne pri vypracovaní IVP 

spolupracovať s poradenským zariadením, ktorý ho má v starostlivosti.  

  

9. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.  

 

10.  Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť 

povedomie v oblasti označovania potravín.  

 

11. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných a komunikačných technológií, venovať pozornosť rozvíjaniu 

kompetencií detí v tejto oblasti.  

 

I.      Výchovno - vzdelávací proces: 
 

Výchovno vzdelávacia činnosť sa v našej materskej škole naďalej uskutočňuje  podľa 

vypracovaného ŠkVP: „Miško s Miškou“.  

 

Tvorivo - humanizačný prístup vo výchovno – vzdelávacej činnosti   

. 

 Výchovno - vzdelávaciu činnosť realizovať formou rôzne obsahovo zameraných hier, 

neuplatňovať školský spôsob vyučovania  

 T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 

 zabezpečiť slávnostné otvorenie školského roka – s cieľom lepšej adaptácie detí 

    T: 03.09.2018 

                                                                                                                              Z: vyučujúce 

 vytvárať priaznivú sociálno - emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa           

prostredníctvom zážitkového učenia, praktickej skúsenosti, bádateľských aktivít 

pričom hlavnou vzdelávacou metódou je hra dieťaťa 

           T: priebežne 

Z: vyučujúce  



 úzkou spoluprácou s rodinou, individuálnym a citlivým prístupom vytvárať 

podmienky pre uľahčenie adaptácie dieťaťa na nové prostredie, postupovať podľa 

,,Adaptačného programu MŠ“  /viď. prílohu/    

                 T: september, priebežne

   Z:  vyučujúce 

 hľadať a uplatňovať nové formy výchovného pôsobenia na dieťa, aby malo pohodu, 

citovú vyrovnanosť, bolo schopné začleniť sa do sociálneho prostredia, osvojilo si 

primerané  zručnosti a zvládlo interpersonálne vzťahy 

           T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 

 poskytovať dieťaťu podnety, zážitky a tým posilňovať jeho sebadôveru, radosť 

z vlastného úspechu - zdravého sebavedomia, schopnosti pomôcť, prejaviť cit lásky a 

spolupatričnosti, prijať dieťa také, aké je 

           T: priebežne 

Z: vyučujúce  
 

 podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo 

vzťahu k vlastnému pokroku  

                    T: priebežne  

Z: vyučujúce 

 stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického 

myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať  

T: priebežne  

Z: vyučujúce 

 

2. Skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky  

 
 skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky s dôrazom na kvalitnú prípravu 5 - 6 

ročných detí a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky 

T: priebežne 

Z: Mgr. Bajusová, , Stašová, Bc. Miščíková, Bc. Borzová  

 

 s deťmi s odloženou školskou dochádzkou pracovať systematicky s individuálnym  

zameraním na odstránenie príčin školskej nespôsobilosti 

 

T: priebežne 

    Z: Bc. Miščíková, Stašová, Mgr. Bajusová   

 zvyšovať úroveň pripravenosti deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou na 

primárne vzdelávanie v základnej škole  

T: priebežne 

 Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová, Stašová, Mgr. Bajusová   



 vypracovať plán individuálnej práce pre deti s odloženou povinnou dochádzkou podľa 

metodického materiálu „Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou v materských školách“  

T: september 

Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová, Stašová, Mgr. Bajusová   

 

 skvalitňovať edukačný proces vo všetkých tematických okruhoch a oblastiach 

                        T: priebežne

     Z: vyučujúce 

 v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu uplatňovať  rôzne formy odpoludňajšieho 

odpočinku a odpočinok 5 - 6 ročných detí postupne skracovať a realizovať podľa 

odporúčania aktuálnej legislatívy       

                                                                                                T: 2. polrok

                                                                          Z: Bc. Miščíková 

 skvalitňovať kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa   

                        T: priebežne

   Z: vyučujúce 

 

3. Vytvárať priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad 

pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností dieťaťa 

 
 rozvíjať u detí komunikatívne schopnosti, správnu výslovnosť a gramatickú správnosť 

rečového prejavu detí uplatňovaním individuálnych a skupinových foriem práce, 

uskutočniť rečovú diagnostiku u detí 

                                T: priebežne

              Z: vyučujúce 

 spisovným rečovým vzorom napomáhať k nadobúdaniu základov ovládania a 

používania štátneho jazyka  

                                                                                                                           T: priebežne

               Z: vyučujúce 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať a 

upevňovať aktívne počúvanie s porozumením 

T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 spolupracovať s rodinou pri poskytovaní individuálnej logopedickej starostlivosti 

         T: priebežne 

                                         Z: logopéd: Mgr. Viktória Filičková 

 

 

 

 



4. Posilniť u detí environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, uvedomiť 

si význam a hodnotu životného prostredia   

 

 environmentálnu výchovu realizovať integrovane vo všetkých zložkách výchovy 

formou zážitkového učenia a metódou problémového  riešenia 

                                  T: priebežne

    Z: vyučujúce 

 

 posilniť u detí  pozitívny vzťah k prírode, prehlbovať a získavať nové poznatky  

o prírode a starostlivosti o životné prostredie v zmysle princípov TUR, 

                         T: priebežne

     Z: vyučujúce 

 v každom ročnom období uskutočniť edukačné aktivity ako hry s lístím, so snehom, 

vštepovať záujem v starostlivosti o kvety v triede, 

                      T: priebežne

   Z: vyučujúce  
 

 pomáhať pri zostrojení kŕmidla pre vtáky a významu jeho funkčnosti, dopĺňanie 

krmiva pre vtáky, starostlivosť o akvária , výchovne ich využiť v edukačnom procese; 

                    T: zimné obdobie

      Z: vyučujúce  

 

5. Skvalitniť proces realizácie telesnej výchovy v rôznych organizačných 

formách uplatňovaním progresívnych telovýchovných prostriedkov a tak 

utvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia detí      

 realizovať  aktivity a programy, tematické týždne na podporu zdravia a zdravého 

životného štýlu (Deň mlieka, Deň jablka, Svetový deň výživy ....) 

                    T: priebežne  

                                                        Z: vyučujúce

      

 dodržiavať stanovený rozsah pohybových aktivít, každodenné uspokojovanie 

prirodzenej potreby pohybu dieťaťa, vzbudzovať záujem o telesné cvičenia a radosť 

z pohybu 

T: priebežne 

                                                 Z: vyučujúce 

 

 zintenzívniť zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela, rozvíjať 

koordináciu pohybov, jemnú a hrubú motoriku, dýchacie a relaxačné cvičenia, 

pravidelne realizovať ranné cvičenia deti predškolského veku, využiť pomôcky  

k tomu určené 

                                T: úloha stála 

                                                     Z: vyučujúce 



 utvárať stav pohody, posilňovať fyzickú a psychickú odolnosť, osvojovať hygienické, 

kultúrne a mravné návyky u detí pri sezónnych činnostiach 

    T: priebežne 

             Z: vyučujúce  

 turistické vychádzky do okolitej prírody  

           T: v každom ročnom období

   Z: vyučujúce  

 

 

6. Individuálnym prístupom podporovať osobnostný rozvoj detí  

 

 obohacovať prácu s deťmi o estetické zážitky, vnášať nové prvky vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach, podporovať účasť detí, ich prezentáciu na školských 

slávnostiach a verejných vystúpeniach (Úcta k starším, Vianočná akadémia, Deň 

matiek, .... ) 

                      T: priebežne 

                                        Z: vyučujúce

  

 

II. Oblasť zvyšovania odbornej spôsobilosti 
 

 efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

informačných technológií, matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, 

zamerať sa na rozvíjanie a kompetencií u detí  

 

 viď. príloha plán kontinuálneho vzdelávania 

 

 

III. Oblasť riadenia  
 

 vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom 

na analýzu zistení, prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj 

vo vyučovaní učiteľa a učení sa dieťaťa, žiaka  

T: priebežne 

                                            Z: Mgr. Lenka Malíková 

 uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať 

internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a 

hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov 

T: priebežne 

                             Z: PaedDr. Mária Cvancigerová, Mgr. Lenka Malíková 

 



 činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno- vzdelávacom procese  

                                                                      T: priebežne

                                  Z: Beáta Fecková 

 

 vymedziť riadiace kompetencie kontroly a hodnotenia vrátane úrovne výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole  

T: priebežne 

                           Z: PaedDr. Mária Cvancigerová  

 

IV.    Oblasť skvalitňovania materiálno - technickej základne  
 

 usilovať sa o vytváranie dobrých podmienok pre plynulý chod školy a bezpečnú, 

nerušenú prácu a zabezpečenie dodržiavania platnej legislatívy zákon č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,   

 dbať na bezpečnosť, hygienu a estetizáciu prostredia materskej školy podľa vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládeže, podľa vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z. podrobnostiach a požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládeže, 

 modernizácia a úprava technického zabezpečenia vybavenia školského dvora, 

 postupná výmena vankúšov, perín, postieľok, 

 dopĺňať novú didaktickú techniku, učebné pomôcky, hračky a zvyšovať úroveň školy 

zakúpením nového nábytku,   

 spolupracovať s obecným úradom pri väčších opravách materiálno - technickom 

vybavení materskej školy ako je výmena okien, rekonštrukcia školskej jedálne, 

výmena elektroinštalácie, zateplenie budovy MŠ.  
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Plán zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád 

 

Pedagogické rady 
 

Október 2018  

Program:  Otvorenie, kontrola uznesení 

                                   Návrh, prerokovanie a schválenie Plánu práce školy na šk. rok                    

                                   2018/2019 

Pripomienky a návrhy k prednesenej správe 

POP MMK MŠ SR pre materskú školu 

Schválenie Školského poriadku 

Revidovanie ŠkVP 

Vedenie pedagogickej dokumentácie, návrh 

Organizačné pokyny k šk. roku 2018/ 2019 

   Diskusia 

   Uznesenie a záver 

 

 

Január 2019  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení z poslednej pedagogickej rady 

3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok v školskom roku  

2018/ 2019 

4. Hodnotiaca správa vedúcej MZ  

5. Hodnotiaca správa za I. polrok v školskom roku 2018/2019 

6. Hodnotenie výchovno- vzdelávacej činnosti individuálne začlenenej Márie 

Rakašovej 

7. Rôzne, diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

 

 

Jún 2019    
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovy za školský rok 2018/2019 

4. Zovšeobecnenie poznatkov zo vzdelávacej činnosti učiteliek MŠ (triedne učiteľky) 

5. Prednesenie hodnotiacej správy za školský rok 2017/2018 

6. Pripomienky a návrhy k prednesenej správe 

7. Rôzne, diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

   



      Termíny pedagogických a pracovných porád sa môžu upraviť podľa okolnosti v MŠ. 

Okrem plánovaných porád sa uskutočňujú aj mimoriadne porady vyplývajúce z plnenia úloh 

plánu školy, alebo vyskytnutím sa prípadných mimoriadnych situácií. 

 

 

Pracovné porady   

Uskutočnia sa 1. pondelky v mesiaci o 16:15 h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti Rodičovskej rady pri MŠ v Šarišských Michaľanoch 

na školský rok 2018/2019 

 
I.  Zasadnutie — október 

• Predloženie hodnotiacej správy za šk. rok 2017/2018 

• Plán akcií na celý školský rok 

• Určenie výšky finančných prostriedkov na aktivity 

• Plán nasledujúcich zasadnutí Rodičovskej rady 

 

II. Zasadnutie — máj 

• Otvorenie 

• Informácia o stave fondu RZ a hospodárení za I. polrok 

• Vyhodnotenie aktivít september- apríl 

• Príprava akcií (Deň rodiny, Oslavy MDD, Školský výlet, Športová olympiáda, 

Rozlúčka s predškolákmi a darčeky pre deti odchádzajúce z MŠ) 

• Diskusia, rôzne -návrhy a pripomienky členov výboru 

• Záver 

 

III. Zasadnutie – jún 

 

• Otvorenie 

• Zhodnotenie činnosti výboru v šk. roku 2018/2019 

• Informácia o hospodárení v šk. roku 2018/2019 

• Rôzne, diskusia 

• Záver 

 
Poznámka: zasadnutia výboru ZRPŠ sa budú konať podľa potreby a operatívne, prípadné 

zmeny termínov uvedené v tomto pláne, budú včas oznámené 

 

 

 

 

 

 

 



Plán spolupráce so základnou školou 

 
 Zintenzívniť spoluprácu s učiteľkami 1. ročníka základnej školy. 

                                                                                                                     T: priebežne 

                                                                                                                     Z: vyučujúce 

 

 Uskutočniť návštevu detí najstaršej vekovej skupiny v ZŠ s triednymi učiteľkami a 

deťmi 1. ročníka.       

T: október 2018, marec 2019 

     Z:  Mgr. Bajusová, Bc. Miščíková 

 Účasť na metodickom zasadnutí v ZŠ. Výmena poznatkov a skúseností vo výchovno-

vzdelávacom procese.   

T: po dohode 

Z: Bc. Miščíková, Mgr. Timurová 

 

 Vzájomné návštevy, spoločné akcie – výmena skúseností učiteliek MŠ a ZŠ. 

            Spoločné hry detí  na školskom dvore MŠ alebo ZŠ.     

          T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 Návšteva detí MŠ v školskej telocvični ZŠ a športového areálu ZŠ. 

T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 Účasť detí z 1. triedy ZŠ v  MŠ na edukačných aktivitách detí MŠ v 5. triede. 

  T: priebežne 

Z:  Bc. Miščíková 

 Účasť vedenia ZŠ a vyučujúcej ZŠ na rodičovskom aktíve o školskej spôsobilosti detí, 

ktoré majú rok pred nástupom do MŠ. 

  T: marec 2019 

Z : vedenie, vyučujúca ZŠ 

 Účasť na zápise detí do 1. ročníka ZŠ.     

T: apríl  2019 

Z: Mgr. Malíková 

 

 

 

 

 

 



Plán spolupráce s rodinou a verejnosťou 

 

 Organizovať spoločné aktivity s rodičmi: Deň materských škôl na Slovensku, 

Mikulášska nádielka, Vianočná burza- posedenie pri stromčeku, Vianočná akadémia, 

Deň rodiny... 

 

 

 Poskytovať metodicko-poradenskú činnosť pri riešení výchovných problémov. 

                                                                                                                         T: priebežne 

                                                                                                           Z: Mgr. Malíková Lenka 

 Poskytovať odborno-metodickú pomoc zverejňovaním odborných článkov pre rodičov 

na nástenke v MŠ. 

                                                                                                                            T: priebežne 

                                                                                                              Z: Mgr. Malíková Lenka  

 Reprezentovať prácu MŠ formou oznamov a fotogalérii na webovej stránke MŠ. 

                                                                                                                                  T: priebežne 

                                                                                                                                 Z: učiteľky 

 Spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Sabinov, logopedická starostlivosť- Mgr. Filičková, Šarišské Jastrabie 

                                                                                                                             T: priebežne 

                                                                                                              Z: Mgr. Malíková Lenka 

 V spolupráci so ZŠ: organizovať spoločné pohybové aktivity, navštíviť priestory 

školy, triedu prvákov (začiatok apríla), návšteva divadelného predstavenia, pripraviť 

odbornú besedu pre rodičov pred vstupom detí do ZŠ. 

                                                                                                                             T: priebežne 

                                                                                                 Z: Mgr. Malíková Lenka, uč. ZŠ 

 Spolupracovať s obcou pri organizovaní akcií ( Zabíjačkové hody, Mikuláš, Karneval 

na ľade....). 

                                                                                                                               T: priebežne 

                                                                                              Z: Mgr. Malíková Lenka, učiteľky 

 

 

 



P l á n    s p o l u p r á c e   s   o s t a t n ý m i   č i n i t e ľ m i-  

CPPPaP a ostatnými činiteľmi 

 

1. Rozvíjať doterajšiu spoluprácu vedenia MŠ s obcou, pokračovať v spolupráci so 

širokou rodičovskou verejnosťou s cieľom podieľať sa na formovaní spoločenského 

vedomia predprimárneho vzdelávania a jeho významu pre komplexný rozvoj 

osobnosti dieťaťa. 

2. Skvalitňovať a hľadať nové formy spolupráce, prehlbovať informovanosť o činnosti a 

aktivitách MŠ /oznamy, nástenky, webové sídlo, stretnutia a pod./. 

3. Zviditeľňovať sa zapájaním a iniciatívou celého kolektívu na rôznych spoločenských a 

kultúrnych  podujatiach. 

4. Nadviazať na doterajšiu spoluprácu s CPPPaP a CŠPP, spolupracovať s logopédom pri 

odstraňovaní  rečových porúch detí. 

5. Poskytnúť rodičom kontakt na logopéda Mgr. Viktóriu Filičkovú, 

školskej psychologičky PhDr. Zuzany Kmecovej  a školskej špeciálnej pedagogičky 

PhDr. Aleny Kollárovej, PhD.. 

 

6. Uskutočniť odborné prednášky v rámci ZRPŠ na témy: 

 

 Adaptácia detí v MŠ, alebo výber podľa zváženia vyučujúcich.  

T: august 2018 

Z: Mgr. Malíková  

 

Príprava 5 - 6 ročných a detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  

na vstup do ZŠ. 

     T:  marec 2019 

Z: Bc. Miščíková 

 

7. Stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou a testy školskej 

zrelosti uskutočniť v MŠ, využiť služby odborníkov v prospech zdravého vývoja detí, 

konzultovať s nimi so súhlasom rodiča o problémoch v správaní detí, umožniť 

návštevy psychológa a rodiča na požiadanie vedenia školy a odporúčať na vyšetrenia 

problematické deti so súhlasom rodiča, hľadať rôzne riešenia pri problémoch vo 

výchove a vzdelávaní detí s odborníkmi pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie. 

 T: priebežne 

Z: vyučujúce 

 

 



Rozdelenie mimoškolských úloh 

 

Vedúca metodického združenia: Fecková Beáta 

Zápisnice pracovných porád: Mgr. Katarína Timurová 

Zápisnice pedagogických porád: Mgr. Katarína Timurová 

Zápisnice z metodického združenia: učiteľky   

BOZP: p. Peter Dugas  

PO: Stašová Viera 

Zdravotník: Stašová Viera 

Kabinet I. trieda: Mgr. Katarína Timurová 

Kabinet II. trieda: Mgr. Babičová Zuzana 

Kabinet III. trieda: Semanová Lucia 

Vedenie knižnice: Mgr. Babičová Zuzana 

Kronika: Bc. Ľubica Miščíková 

Vnútorná výzdoba vstupnej chodby materskej školy: Bc. Korínková Lucia, Semanová Lucia, 

Mgr. Malíková Lenka, Mgr. Timurová Katarína 

Výzdoba schodiska a okien: Fecková Beáta, Mgr. Babičová Zuzana 

Výzdoba I. poschodie: pri II. triede: Mgr. Babičová Zuzana, Fecková Beáta 

                                     pri III. triede: Bc. Korínková Lucia, Semanová Lucia 

Výzdoba prístavby: pri IV. triede: Mgr. Bajusová Anna, Stašová Viera 

                                pri V. triede: Bc. Miščíková Ľubica, Bc. Borzová Soňa 

Aktualizácia webovej stránky: Mgr. Malíková Lenka 

 

Individuálne úlohy pre pedagogických a prevádzkových 

zamestnancov 

 

Mgr. Malíková Lenka –zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 

-vedenie agendy MŠ 

-zabezpečovanie údržby okolia MŠ 

-zabezpečovanie finančných prostriedkov pre MŠ 

-organizovanie školských akcií a podujatí  

-inventarizácia majetku školy 

-spolupráca so ZŠ 



-kontrola príchodov a odchodov zamestnancov 

-objednávanie pomôcok výtvarnej výchovy a ich zabezpečenie 

 

Mgr. Katarína Timurová- učiteľka 

- poverená zastupovať zástupkyňu počas neprítomnosti 

- triedna učiteľka I. triedy 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-písanie zápisníc z pracovných porád a pedagogických rád 

-zodpovednosť za pomôcky výtvarnej výchovy, ich zabezpečovanie 

-zabezpečovanie hygienických potrieb pre deti 

-zodpovednosť za estetickú výzdobu I. triedy a šatne 

-výber peňazí od rodičov- fotografovanie, knihy... 

-výstava prác detí 

 

Fecková Beáta –učiteľka 

 -vedúca metodického združenia 

- triedna učiteľka II. triedy 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zabezpečovanie hygienických potrieb pre deti 

-zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, chodby, schodiska pri II. triede 

-výber peňazí od rodičov- fotografovanie, knihy... 

- zodpovedá za tvorbu školského časopisu Miško 

 

Mgr. Zuzana Babičová- učiteľka 

-zodpovednosť za pomôcky výtvarnej výchovy, ich zabezpečovanie 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zodpovednosť za poriadok v kabinete II. triedy 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu tried, chodby pri III. triede, okien šatne 

- vedenie knižnice 

-výstava prác detí 

 

Semanová Lucia–učiteľka 

-triedna učiteľka III. triedy  

-príprava kultúrnych programov s deťmi 



-zabezpečovanie hygienických potrieb pre deti 

-zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, chodby pri III. triede a vestibulu materskej školy 

-zodpovednosť za poriadok v kabinete III. triedy 

 

Bc. Korínková Lucia- učiteľka 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zodpovednosť za pomôcky výtvarnej výchovy, ich zabezpečovanie 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, chodby, schodiska pri III. triede a vestibulu MŠ 

-výstava prác detí 

 

Mgr. Bajusová Anna – učiteľka 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zodpovednosť za pomôcky výtvarnej výchovy, ich zabezpečovanie 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, chodby a šatne pri IV. triede 

-výstava prác detí 

 

Stašová Viera- učiteľka 

-triedna učiteľka IV. triedy 

-vedúca protipožiarnej hliadky 

- zdravotník MŠ 

-dopĺňanie lekárničky 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, šatne a chodby pri IV. triede 

-zabezpečovanie hygienických potrieb pre deti 

-výber peňazí od rodičov- fotografovanie, knihy... 

 

Bc. Miščíková Ľubica – učiteľka 

-triedna učiteľka V. triedy 

-vedenie kroniky 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zabezpečovanie hygienických potrieb pre deti 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, šatne a chodby pri V. triede 

- členka rady školy 

-výber peňazí od rodičov- fotografovanie, knihy... 



Bc. Borzová Soňa - učiteľka 

- príprava kultúrnych programov s deťmi 

-zodpovednosť za pomôcky výtvarnej výchovy, ich zabezpečovanie 

- zodpovednosť za estetickú výzdobu triedy, šatne a chodby pri V. triede 

-výstava prác detí 

 

Úlohy pre všetky učiteľky 

-zodpovednosť za aktivity plánované v pláne práce 

-dbať o poriadok v skladoch a v skriniach s pomôckami  

-aktívne sa zapájať do výzdoby interiéru a exteriéru MŠ 

-zabezpečovať mimoškolské akcie pre deti 

-príprava kultúrnych programov 

-zápis z akcií a podujatí školy  

-prezentovať aktivity MŠ na verejnosti 

-zhromažďovanie netradičných materiálov pre prácu s deťmi 

 

Michňáková Júlia–upratovačka 

- zodpovedá za sklad čistiacich prostriedkov a bielizne 

-zabezpečovať drobné nákupy pre potreby MŠ 

-pomáhať pri zabezpečovaní mimoškolských akcií pre deti 

-zúčastňovať sa akcií MŠ mimo areálu –pri poverení zástupkyne MŠ 

 

Kiššová Ľudmila–upratovačka 

-pomáhať pri zabezpečovaní mimoškolských akcií pre deti 

-zúčastňovať sa akcií MŠ mimo areálu –pri poverení zástupkyne MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A d a p t a č n ý   p r o g r a m   M Š 

 

 

PROGRAM ADAPTÁCIE DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE  

 
Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky, rodičov, 

rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na 

túto zmenu veľmi citlivo reagujú.  Každé dieťa zvláda tento proces inak. Adaptačný proces je 

podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť , výchovný štýl v rodine, zdravotný stav 

dieťaťa vek dieťaťa , predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení. Preto sú aj medzi deťmi 

rovnakého veku prirodzene individuálne rozdiely v dosiahnutej rozvojovej úrovni. 

 

Cieľom adaptačného procesu: 

   -uľahčiť dieťaťu vstup do materskej školy 

   -pomôcť rodičom pri vstupe dieťaťa do materskej školy 

 

Adaptačný proces je u detí rôzny a netrvá rovnako dlho. 

 

Najčastejšie pozorovateľné javy dieťaťa v neznámom prostredí sú: 

 
   -plač pri lúčení s rodičom 

   -plač pri zmenách v činnostiach (obliekanie na pobyt vonku, jedlo, ukladanie sa 

k odpočinku  a pod) 

   -plachosť ,strach 

   -spoločný ostych 

   -schovávanie sa 

   -strnulé nehybné sedenie  

   -neodpovedanie, nereagovanie na otázky 

   -bránenie sa aktívnejšiemu kontaktu s dospelými aj deťmi 

   -odmietnutie jedla 

   -odmietnutie oddychu na lôžku 

   -klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt 

   -nezapájanie sa do činností 

   -agresívne prejavy- kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem 

   -vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou 

 

Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými sprievodnými znakmi 

správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne sa v procese adaptácie zmierňujú 

a postupne zanikajú. 

 



Faktory sťažujúce adaptáciu: 
 

   -precitlivenosť rodiča pri lúčení sa s dieťaťom ( stiesnenosť a úzkosť z odlúčenosti od 

dieťaťa    

     sa prenáša z rodiča na dieťa) 

   -obavy matiek z odlúčenia 

   -negatívne skúsenosti dieťaťa (napr. pobyt v nemocnici) 

   -nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine 

   -veľký počet detí v adaptačnom procese 

   -nerešpektovanie odporúčaní učiteľa 

   -ochorenie dieťaťa 

   -častá absencia dieťaťa 

   -obavy dieťaťa z jedenie 

   -strach dieťaťa z odpočinku 

   -nezrelosť dieťaťa odpútať sa od matky, rodiny 

 

Ako môžu pomôcť rodičia: 
 

   -zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v MŠ (napr. dieťa obeduje pri    

hraní ,pozeraní televízie) 

   -ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z MŠ 

   -brať ohľad na telesnú záťaž - viachodinový pobyt medzi kričiacimi deťmi nováčika unaví,   

väčšie aktivity ako napr. návšteva nákupného centra by sme mali odložiť a dopriať dieťaťu 

čas na odpočinok 

  - čas lúčenia ráno v šatni zbytočne nepredlžovať 

  -niekedy pomôže , ak si dieťa prinesie nejakú ,,drobnosť“, ktorá mu pripomína domov 

   -byť trpezlivý a dôsledný, nedať sa,, zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes nemá chuť isť do MŠ 

 

Adaptované dieťa: 
 

   -teší sa do MŠ, je v pohode 

   -včleňuje sa do činností 

   -má kamarátov 

   -ľahko sa lúči s rodičom 

   -zaujíma sa o aktivity iných detí –napodobňuje vzory 

   -rešpektuje dohodnuté pravidlá a denný poriadok 



   -začína lepšie jesť , odmieta len neobľúbené jedlá 

 

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do MŠ 

 Vstup do materskej školy nie je pre každé dieťa samozrejmou záležitosťou. Pre dieťa 

začína úsek života s mnohými požiadavkami, v prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne 

známeho domova. Pobyt v materskej škole mu prináša rôzne zmeny, iný denný režim, 

prítomnosť iných detí, akceptovanie iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia 

aktuálnej potreby či priania, pozornosť učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa 

novým pomerom predstavuje pre dieťa určitú záťaž. Sú deti, ktoré si v novom prostredí 

zvykajú ľahšie, tešia sa do materskej školy. Sú aj také deti, ktoré si len s ťažkosťami zvykajú 

na nové prostredie. Rodičia môžu dieťaťu uľahčiť vstup do materskej školy tým, že mu 

umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu vyrovnať sa s požiadavkami postupne. 

-navštíviť MŠ spolu - rodič a dieťa 

- nestrašiť dieťa materskou školou 

-pripraviť dieťa doma na vstup do materskej školy, rozprávať sa o tom, čo tam bude 

 

    Umožňujte dieťaťu stretávanie sa s vrstovníkmi 
 

Ešte pred vstupom do MŠ môžete dieťaťu sprostredkovať kontakt s rovesníkmi napr. 

na detskom ihrisku, v detskom centre, aby sa naučilo s nimi kontaktovať a vychádzať. 

 

      Zoznámte dieťa s materskou školou 

 

Rozprávajte dieťaťu o materskej škole. Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu MŠ. 

Nezáväzne len tak cez plot obzerajte a hádajte spolu s vaším dieťaťom, čo môže byť vnútri, 

obzrite si dvor, hojdačky, preliezačky. 

 

Čo by malo dieťa pred nástupom do materskej školy vedieť 
 

   -mať osvojené základné hygienické návyky - umývať sa, používať WC ,čiastočne sa    

    obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, 

   -rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť, 

   -dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka   

     mu ,,len“ zapne bundičku, zaviaže šnúrky a podobne. 

 

 

 



   Zhrnutie 

 

1. Vytvárať doma pohodu, 

2. Upevňovať kvalitnú citovú väzbu a zároveň trénovať odlúčenie,  

3. Umožniť stretávanie sa s rovesníkmi, 

4. Zoznámiť dieťa s materskou školou, 

5. Podporovať psychickú a telesnú odolnosť voči stresu, 

6. Prispôsobiť domáci denný režim – režimu v materskej škole, 

7. Podporovať osamostatňovanie dieťaťa, napr. v sebaobsluhe: obliekaní, jedle, 

hygienických návykoch. 

 

 

 

Vypracovala: Bc Lucia Korínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY 

 

      Úlohy sú rozpracované na školský rok 2018/ 2019. Plán vnútornej kontroly školy je 

otvorený dokument, ktorý možno v priebehu školského roka dopĺňať a upravovať. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  

-adaptačný program dieťaťa  

-úroveň začlenenia sa do kolektívu, sociálno-emocionálna oblasť 

-diagnostika dieťaťa  

-úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí 

Vyhotovuje sa na začiatku školského roka a na záver školského roka. 

-profil absolventa -úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom 

programe 

- pre integrované deti, učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia.  

Opierajú sa o konzultácie so špeciálnym psychológom, logopédom. 

 

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/ bez nároku na náhradné voľno. Učiteľka si 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 prevádzkové 

pracovníčky –školník a upratovačky  –evidujú činnosti spojené s dezinfekciou, čistením a 

deratizáciou školského areálu a na osobitných hárkoch práce vykonané nad rámec pracovnej 

náplne. Evidenciu na osobitných hárkoch si vedú pracovníci sami. Vedúci pracovník 

vykonáva kontrolu mesačne, 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. 

 

Plán vnútornej kontroly školy 

 

        Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti uplatňovať demokratický princíp a to formou 

odborne zameraných pedagogických rád, pracovných porád, plánovito a cieľavedome 

uskutočňovanou vnútornou kontrolou a pravidelným oboznamovaním zamestnancov s jej 

výsledkami. Využívať morálne i hmotné stimulovanie zamestnancov, pravidelne a objektívne 

hodnotiť pracovné výsledky.  

 

august  

Pripravenosť školy na školský rok, príprava a čistota tried, hygienických zariadení 

 

september 

úsek pedagogický 

1. kontrola tried a priestorov školy  

2. kontrola triednej dokumentácie a kontrola osobných spisov dieťaťa 

3. rešpektovanie individuálnych osobitostí a potrieb detí pri adaptácii na materskú školu – 

orientačná hospitácia 

4. poukázať na poruchy reči, odporučiť navštíviť logopéda 

5. analýza plánu práce 

6. príprava rodičovského združenia 

úsek prevádzkový 

1. kontrola dodržiavania právnych noriem na úseku bezpečnosti práce 

2. kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska 

3. dodržiavanie legislatívy pri plnení školského poriadku 

4. dodržiavanie pracovného času nepedagogických zamestnancov, kontrola vykonávania 

pracovných činností 

 

október 

úsek pedagogický 



1. kontrola triednej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 

2. úroveň rozvoja pohybových schopností detí pri pobyte vonku –orientačná hospitácia 

3. integrácia aktivít na rozvoj predčitateľskej gramotnosti –uplatňovanie špecifických metód 

4. kontrola vytvárania plánov VVČ 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska  

2. plnenie časového harmonogramu a povinnosti zamestnancov podľa popisu práce 

3. dodržiavanie legislatívy pri plnení školského poriadku  

 

november 

úsek pedagogický 

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

2. kontrola plánovania tematických celkov a ich realizácia 

3. kontrola dodržiavania ŠkVP 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny školského dvora a záznamov o dezinfekcii pieskoviska 

2. kontrola kultúry a úrovne stolovania 

3. kontrola skladových priestorov MŠ 

 

december 

úsek pedagogický 

1. kontrola plnenia plánu spolupráce so ZŠ 

2. kontrola dodržiavania metodík vo VVČ  

3. individuálny prístup k deťom s poruchami reči - tematická hospitácia 

4. využívanie dramatizácie vo VVČ 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny priestorov MŠ a školského dvora  

2. kontrola dochádzky na pracovisko 

3. kontrola skladových priestorov MŠ 

 

január 

úsek pedagogický 

1.využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

2. Tematická hospitácia: 



Zadávanie úloh na porozumenie a aplikáciu 

Sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom. 

Podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností. 

Adekvátnosť využitia motivačných, expozičných, fixačných a hodnotiacich metód. 

3.vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roku 

4. využívanie individuálneho prístupu k deťom s chybami reči 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny priestorov MŠ 

2. kontrola dodržiavania legislatívy BOZP a PO 

 

február 

úsek pedagogický 

1. kontrola úrovne grafomotorických zručností u predškolákov 

2. kontrola úrovne rozvíjaných kľúčových kompetencií u detí 

3. kontrola triednej dokumentácie 

4. kontrola pedagogickej diagnostiky detí 

5. stav propagácie- internet, kronika atď. 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny  

2. dodržiavanie pracovného a prevádzkového poriadku 

 

marec 

úsek pedagogický 

1. kontrola triednej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy 

2.  účasť na zasadnutí poradných orgánov- MZ, kvalita práce MZ 

3. Hospitácie: Rozvíjanie grafomotorických zručností. Úroveň grafomotorických 

zručnosti. 

4. využívanie IKT vo VVP 

5.  súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom 

– plnenie cieľov výchovy a vzdelávania, dodržiavanie princípov výchovy 

a vzdelávania 

6. využívanie poznatkov z kontinuálneho vzdelávania vo výchovno- vyučovacej 

činnosti 

7. uplatňovanie finančnej gramotnosti vo VVČ 



úsek prevádzkový 

1. estetika a čistota zariadenia 

2. kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska 

 

apríl 

úsek pedagogický 

1. kontrola osobných spisov detí 

2. zaraďovane aktivít na rozvoj priestorovej orientácie detí  

3. podporovanie rozvíjacej sa čitateľskej gramotnosti vytvorením bohatého gramotného 

prostredia- hospitácia. 

3. uplatňovanie individuálneho prístupu vo VVČ s dôrazom na deti s OPŠD 

4. uplatňovanie inovatívnych učebných stratégií v priamej VVČ 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny školského dvora a pieskoviska 

2.dodržiavanie pracovného poriadku, dochádzky do zamestnania a vykonávanie príslušných 

pracovných činností 

 

máj 

úsek pedagogický 

1. kontrola triednej dokumentácie 

2. kontrola plnenia aktivít z Plánu práce školy 

3. organizácia pobytu vonku, využitie tejto organizačnej formy k plneniu úloh zo 

psychomotorickej, kognitívnej oblasti so zameraním na enviromentálnu výchovu- hospitácia 

4. kontrola na uplatňovanie diferencovania činnosti 

úsek prevádzkový 

1. kontrola hygieny zariadenia, školského dvora a pieskoviska 

 

jún 

úsek pedagogický 

1. využívanie aktivít, hier a cvičení k rozvoju zručnosti tvorivého estetického 

sebavyjadrovania vo výtvarnej činnosti- hospitácia 

2. kontrola pedagogickej diagnostiky u 3.-7. ročných detí 

3. evalvácia sociálnych a personálnych kompetencií detí 

4. evalvácia sebavzdelávania učiteliek a využitie vzdelávania na odborný rast 



úsek prevádzkový 

1. využívanie pracovného času  

2. dochádzka do zamestnania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán hospitačnej činnosti 
 

Orientačná: 

 
Cieľ: Pripravenosť školského roka, príprava pedagogickej dokumentácie a ďalšej 

dokumentácie (plány, denný poriadok, triedna dokumentácia, zahájenie diagnostiky) 

Termín: september 

Forma kontroly: kontrola dokumentov, plánov, dodržiavanie denného poriadku 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: Rešpektovanie individuálnych osobitosti a potrieb detí pri adaptácii na materskú školu 

Termín: september 

Forma kontroly: pozorovanie, rozhovor s učiteľkami 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: Úroveň rozvoja pohybových schopností detí pri pobyte vonku 

Termín: október 

Forma kontroly: priama účasť pri pobyte vonku, pozorovanie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Tematická: 

 

Cieľ pedagogickej kontroly sledovaný u učiteľky (ďalej len U): Individuálny prístup k deťom 

s poruchami reči. 

Cieľ pedagogickej kontroly sledovaný u detí (ďalej len D): Samostatné verbálne vyjadrovanie. 

Úloha kontroly (ďalej Úk): Vedenie agendy podľa formy schválenej na pedagogickej rade. 

Termín: december 2018, V. tr. 

Forma kontroly: priama účasť, hospitácia, rozhovor s učiteľkou 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: U: Zadávanie úloh na porozumenie a aplikáciu. 

         D: Sebahodnotenie výkonov, spôsobilosti, zručnosti., postojov. 



Úk: Vedenie diagnostických záznamov 

Termín: január, V. tr. 

Forma kontroly: kontrola prác detí, hospitácia, kontrola triednej dokumentácie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

Cieľ: U: Podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností. 

         D: Vzájomne akceptovanie sa, spolupráca.  

Úk: Vedenie diagnostických záznamov 

Termín: január 2019, III. tr. 

Forma kontroly: kontrola prác detí, hospitácia, kontrola triednej dokumentácie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: U: Adekvátnosť využitia motivačných, expozičných, fixačných a hodnotiacich metód.         

        D:  Samostatné verbálne a neverbálne vyjadrovanie. 

Úk: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia, spoločnej práce a vzájomného rešpektu medzi 

deťmi 

Termín: január 2019, IV.tr. 

Forma kontroly: hospitačná činnosť, rozhovor s deťmi, kontrola triednej dokumentácie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: U: Sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom. 

         D: Prejavenie záujmu o osvojovanie si vedomostí a zručností. 

Úk: Rešpektovať osobitosti učenia sa detí primerane k vekovej kategórii. 

Termín: január 2019, II. tr. 

Forma kontroly: hospitácia, pozorovanie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

Cieľ: U: Rozvíjanie grafomotorických zručností. Úroveň grafomotorických zručností. 

   D: Schopnosť samostatne pracovať 

Úk: Sledovať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku. 

Termín: marec 2019, I, II., III., V. tr. 

Forma kontroly: kontrola prác detí, hospitačná činnosť 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 



Cieľ: U: Podporovanie rozvíjacej sa čitateľskej gramotnosti vytvorením bohatého gramotného 

prostredia. 

        D: Sledovať úroveň zdravého, sebavedomého rečového prejavu detí 

Termín: apríl-máj 2019, IV. tr. 

Forma kontroly: pozorovanie, hospitačná činnosť 

Zodpovedná: vedúca metodického združenia 

 

Cieľ: U: Organizácia pobytu vonku, využitie tejto organizačnej formy k plneniu úloh zo 

psychomotorickej, kognitívnej oblasti so zameraním na enviromentálnu výchovu 

D: Sledovať úroveň pohybových zručností pri pobyte vonku a pracovných činnosti, ktorými 

boli deti poverené učiteľkou a vzťahu detí k prírode 

Úk: Diferenciácia výchovno-vzdelávacích požiadaviek vzhľadom na rozvojové možnosti 

a schopnosti detí 

Termín: máj-jún 2019, III. tr. 

Forma kontroly: hospitačná činnosť, pozorovanie 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

 

Cieľ: U: Využívanie aktivít, hier a cvičení k rozvoju zručnosti tvorivého estetického 

sebavyjadrovania vo výtvarnej činnosti 

   D: Vedieť sa prezentovať v činnostiach spontánne, bez zábran a spolupracovať so 

skupinou detí 

Úk: Sledovať utváranie pozitívnych postojov detí k svojmu zdraviu 

Termín: jún 2019, II. tr. 

Forma kontroly: pozorovanie, hospitačná činnosť, kontrola plánov 

Zodpovedná: zástupkyňa MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán metodických činností v školkom roku 2018/ 2019 

 

 

VEDÚCA MZ:   Beáta Fecková 

ČLENOVIA MZ:  pedagogický kolektív:  Mgr. Lenka Malíková,  Mgr. Katarína 

Timurová Mgr. Zuzana Babičová, Lucia Semanová, Bc. Lucia Korinková , Viera Stašová, 

Mgr. Anna Bajusová,  Bc. Ľubica Miščíková, Bc. Soňa Borzová,; 

 

Plán činnosti MZ vychádza z/o:  

 analýzy hodnotenia výsledkov za predchádzajúci šk. rok 

 Plánu práce školy 

 POP na šk. rok  2018-2019 

 ŠkVP 

 aktuálnych podmienok školy     
 

ZAMERANIE ČINNOSTI METODICKÉHO ORGÁNU: 

Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu s aktualizáciou na ŠVP. 

Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 
 

Obsah činnosti MZ: 

1. realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaného v súlade so ŠVP pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR 6.07.2016; 

2. denné, jednotné, dôsledné a úhľadné zapisovanie do triednej knihy, ranného filtra, 

aktualizovať osobný spis dieťaťa ...; 

3. pracovať s metodikami jednotlivých VO; 
4. zjednotiť formu  diagnostiky; 
5. v edukačnom procese zamerať pozornosť na deti s chybami reči formou 

individuálneho prístupu a osvetou pre rodičov;  
6. dopĺňať si odborné, profesijné kompetencie; 

7. Pri realizácií besiedok pre rodičov, rozvíjať u detí cit a kultúrne dedičstvo našich 

predkov.  

8. sledovať stanoviská a informatívne materiály, ktoré sú priebežne aktualizované   

(POP) 

9. podporovať rozvíjanie pohybových schopností; 

10. vypracovať odborný materiál z edukačných aktivít s deťmi; 

11. sledovať webové sídlo ŠPÚ, na ktorom sú priebežne zverejňované odporúčané 

metodické materiály na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti;   (POP)                                          

12.  v edukácií využívať inovatívne  formy, prostriedky a metódy práce - skúmať ich 

efektívnosť vo VVČ; 

13. aplikovať do praxe odborno-metodickú činnosť, metodické poradenstvo, odborné 

konzultácie, semináre, besedy, prednášky, prezentácie edukačných aktivít, poznatky 

zo školení a kontinuálnych vzdelávaní;  

14. študovať odborno - metodický časopis: "Predškolská výchova" 

15. uskutočniť otvorené hodiny; 

16. účasť na mimoriadnych zasadnutiach MZ; 



17. podporovať aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti formou bádania              

a experimentovania, 

 uplatňovať integráciu všetkých vzdelávacích oblastí a nevytvárať  izolované 

vzdelávacie aktivity,

 spolupracovať so ZŠ – pozorovať  vyučovací proces v ZŠ, účasť na MZ v ZŠ – 

výmena skúsenosti; 

 spolupracovať s CPPPaP - Sabinov na posúdení školskej zrelosti detí; 

 zviditeľňovať činnosti MŠ: web stránka, šk. časopis, publikovanie;

 

PLÁN INTERNÝCH METODICKÝCH ZASADNUTÍ 

 

 Interné metodické združenia v školskom roku 2018/2019 budú prebiehať vo viacerých 

oblastiach zameraných na aktívne skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania v materskej 

škole. 

I. ZASADNUTIE  
 september  2018  

 

 Cieľ:  Skvalitňovanie práce učiteľa v edukačnom procese,  monitorovanie úrovne 

 vzdelávacích výsledkov detí a vykonávanie jej dôslednej analýzy.  
 

 

P r o g r a m :   
 

1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice a kontrola uznesenia 

z posledného MZa v minulom šk. roku. 
Z: vedúca MZ 

2. Návrh, prerokovanie a schválenie Plánu činností a všeobecných úloh MZ na 

školský rok 2018/2019 . 
 Z: vedúca MZ 

3. Preštudovať POP na školský rok 2018/2019 - prediskutovať časť: "Materské školy" 
           Z: členky MZ 

T:  15.09.2018                                        

4. Jednotná forma diagnostiky v triedach. Venovať jej zvýšenú pozornosť - nevyhnutná  

súčasť výchovno-vzdelávacej     činnosti  učiteľky.  
Z: členky MZ  

T: 10.09.2018 - ďalej stály 

5.  Vyjadriť sa k prepracovaným témam mesiaca a jednotlivým podtémam. Aktualizovať 

ich na šk. rok 2018/2019. 
           Z: členky MZ 

T:  10.09.2018                                        

6. Výmena vlastných skúseností učiteliek  MŠ s učiteľkami prvých ročníkov ZŠ.  
Z: vedenie ZŠ s MŠ a vedúca MZ, vyuč. 4. a 5. triedy 

T: do nasledujúceho MZ 2018 

7. Po absolvovaní školení, seminárov, vzdelávaní a iných aktivít, informovať alebo inou 

formou prezentovať novonadobudnuté poznatky pedagogickým  zamestnancom. 

Následne to aplikovať do VVČ.  
Z: členky MZ   

T: stály 



8. Prezentácia tvorivých výsledkov pedagogickej činnosti učiteliek - zhotovenie vlastnej  

didaktickej  pomôcky. Možnosťami jej využitia. Priložiť fotodokumentáciu pomôcky.  
Z: vyuč. 2. triedy 

T: 10.09.2018 

9. Požiadavky a návrhy členiek MZ na skvalitnenie práce výchovno-vzdelávacej 

činnosti.  
Z: členky MZ 

10. Diskusia:  Vyučujúce všetkých  tried.  /Téma: Diagnostika detí v MŠ, 4. november  - Deň 

materských škôl využiť na zvýšenie povedomia rodičov o význame predprimárneho vzdelávania detí / 
 

11. Návrh a schválenie uznesenia, záver. 

 
 

II. ZASADNUTIE 
 november 2018 

 
 

 Cieľ: Rozširovanie poznatkov pri využívaní vhodných metód k postupnému zlepšeniu 
grafomotorických zručností s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho 
materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu tela počas činností.  

P r o g r a m :   
 

1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice a kontrola uznesenia z  

PMZa.  

Z: vedúca MZ. 

2. Pri realizácií besiedok pre rodičov, rozvíjať u detí cit a kultúrne dedičstvo našich 

predko  
Z: členky MZ  

T: stály  
3. Prezentovať novú, vlastne zhotovenú  UP s návrhom a možnosťami jej využitia. 

Priložiť fotodokumentáciu.  

Z: vyuč. 5.  triedy 

T: november 2018 

4. Požiadavky a návrhy členiek MZ na skvalitnenie práce výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 

Z: členky MZ   

T: stály 

5.  Prezentácia poznatkov získaných účasťou na vzdelávacích podujatiach. 

Z: členky MZ   

T: stály 

6. Diskusia:  Vyučujúce všetkých  tried. /Téma: Grafomotorika vo VVP;/ 

7. Návrh a schválenie uznesenia, záver. 

 

 

 

 

 

 



III. ZASADNUTIE 
 marec  2019 

 

 

 Cieľ:  Podporovanie a rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí 

pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení.
 

P r o g r a m :   
 

1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice a kontrola uznesenia z PMZ.  

Z: vedúca MZ 

2. V rámci spolupráce so ZŠ zrealizovať spoločné pohybové aktivity medzi žiakmi  ZŠ a 

predškolákmi MŠ.  O priebehu zrealizovanej aktivite informovať na MZa s 

predloženou fotodokumentáciou. 

Z: vyuč. 4.- 5.  triedy a vyuč. ZŠ 

T: marec 2019 

8. Prezentovať novú, vlastne zhotovenú UP s návrhom a možnosťami jej využitia. 

Priložiť fotodokumentáciu.  

 Z: vyuč. 1. a 4. triedy 

T: marec 2019 

3. Požiadavky a návrhy členiek MZ na skvalitnenie práce výchovno-vzdelávacej 

činnosti.  

4.  Diskusia: Vyučujúce všetkých  tried. /Téma:  Využívanie pohybové schopnosti vo VVČ / 

5. Návrh a schválenie uznesenia, záver. 
 

 

 

IV. ZASADNUTIE 
máj  2019 

 

  

Cieľ:  Rozvíjanie vyšších psychických procesov vo VVČ.  Stimulovanie sociálneho, 

emocionálneho a morálneho vývinu detí. Rozvíjanie ich tvorivého a kritického myslenia 

 

 

 

P r o g r a m :  

 
 

1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice a kontrola uznesenia z PMZ.   

Z: vedúca MZ 

2. Do školských aktivít zakomponovať prvky environmentálnej výchovy. (Turistické 

vychádzky - 2x ročne - jeseň, jar)  

 Z: vyuč. 3. až 5.  triedy 

T: stály 



3. Prezentovať novú, vlastne zhotovenú UP s návrhom a možnosťami jej využitia. 

Priložiť fotodokumentáciu.      

 Z: vyuč. 3. triedy 

T: máj 2019 

4.  Zhodnotenie, výmena skúsenosti a postrehov učiteliek z VVČ v šk. r. 2018/2019. 

Osobitne vyhodnotiť  rozvoj jazykovej gramotnosti u detí s chybami reči. 

 Z: členky MZ 

5. Návrhy členiek MZ, k obsahu tvorby Plánu MZ na nový školský rok 2019/2020. 

Z: členky MZ 

6.  Diskusia: Vyučujúce všetkých  tried. /Téma: Vplyv  vyšších psychických  procesov na  vývin 

detí a osvojovanie si poznatkov v edukačnom  procese/. 

7. Návrh, schválenie uznesenia, záver. 

Z: členky MZ 

  

 

 Uvedený plán činností MZ je otvoreným dokumentom, ktorý sa v priebehu šk. roka 

môže podľa potreby dopĺňať aktuálnymi úlohami, témami a poznatkami získanými na 

rôznych vzdelávacích podujatiach, seminároch a školeniach. 

 

 

Zodpovedná za vypracovanie plánu MZ: Beáta Fecková 

Za dodržiavanie zodpovedajú: všetci členovia MZ 

Záväznosť: Plán MZ je záväzný pre MŠ so ZŠ Pod Lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany 

Schválila: PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka ZŠ s MŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Plán aktivít MŠ 

September 2018 

1. Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

T: 03. september 

Z: vyučujúce 

2. Svetový deň mlieka na školách  

T: september 

Z: vedúca ŠJ 

 

3. Divadelné predstavenie: „O malom nervóznom prasiatku“ 

                                                                                                          T: 17. september 2018  

                                                                                                          Z: Mgr. Malíková 

 

Október 2018 

1. Divadelné predstavenie: „Kráľ drozdia brada“ 

                                                                                                        T: 3. október 2018 

                                                                                                     Z: Mgr. Babičová 

2. Šarkaniáda 

                                                                                                                              T: október 

Z: vyučujúce 

 

3. Divadelné predstavenie: „Rozprávka o 12 mesiačikoch“ 

                                                                                                        T: 05. október 2018 

                                                                                                    Z: Mgr. Babičová 

4. Úcta k starším – triedne besiedky pre starkých  

                                                                                                                               T: október 

Z: vyučujúce 

5. Úcta k starším – kultúrne pásmo pre starkých z klubu dôchodcov  

                                                       T: október 

                                                                                       Z: Bc. Borzová, Bc. Miščíková 

 

 

6. Jesenné variácie s tekvičkami                                         

                                                                                              T: október 

                                                                                              Z: Stašová, Mgr. Bajusová 

7. Jesenné hry  

                                                                                                                               T: október 

Z: vyučujúce  

8. Jesenná turistická vychádzka 

T: október / november 

                                                                                                  Z: vyučujúce  

November 2018 

1. Deň materských škôl na Slovensku 

                                                                                      T: 5. november 2018 

                                                                                     Z: vyučujúce III. a IV. triedy 

 

 



2. Výstava prác detských výtvarných prác na tému: „Pani jeseň“ 

                                                                                                  T: 5. november 2018 

                                                                                         Z: vyučujúce 

 

3. Prenosné planetárium ASTRO SHOW 

                                                                                              T: november 

                                                                                                     Z: Mgr. Malíková 

4. Divadelné predstavenie  

                                                                                                  T: november 

                                                                                                 Z: Mgr. Malíková 

 

 

December 2018 

1. Mikulášska nádielka ( divadelné vystúpenie, návšteva Mikuláša) 

                                                                    T: 6.  december 

                                                                                         Z: Mgr. Malíková, vyučujúce 

2. Vianočná burza 

                                                                                                      T: 18. december 2018                                                                                                                                      

                                                                                       Z: vyučujúce 

3. Vianočná akadémia 

T: 19. december 2018 

                                                                                                                    Z: vyučujúce 

4. Posedenie pri stromčeku 

T: 18. december 2018 

                                                                                                                    Z: vyučujúce 

 

Január 2019 

1. Guľovačka, sánkovačka 
                                                                                                                        T: 11. január 2019 

                                                                                                                     Z: Mgr. Babičová 

2. Postavím si snehuliaka 

T: 15. január 2019 

                                                                                                                        Z: Fecková 

3. Projekt Filip- p. Fischer                                                                           

                                                                                                                  T: 16. január 2019 

                                                                                                            Z: Mgr. Malíková 

4. Kultúrne pásmo pre starších z klubu dôchodcov 
                                                                                                      T:20., 27. január 2019 

Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová 

    

5. Zimná turistická vychádzka 

                                                                                                                 T: január 

Z: Semanová 

 

6. Karneval na ľade v maskách                                                

                                                                                                        T: 25. január 2019 

                                                                                                     Z: Mgr. Malíková 

 



7. Škôlkarsky ples                                                

                                                          T: 29. január 2019 

Z: Mgr. Timurová, Mgr. Malíková 

Február 2019 

1. Karneval 

                                                                                         T:13. február 2019  

Z: Bc. Korínková, Semanová 

 

2. Návšteva ŠKD                                           T: február 

                                          Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová, Stašová 

3. Fašiangy, zvyky a tradície 

                                                                                                      T: február 

                                                                                                                Z: vyučujúce 
4. „A je to.....“ výroba výrobkov z odpadového materiálu  

 

                                                                                  T: 7. február 2019 

Z: Mgr. Bajusová, Stašová 

 

   

Marec 2019  

1.  Marec mesiac knihy, Návšteva obecnej knižnice 

                                                                                                            T: 18. marec 2019 

                                                                                                  Z: vyučujúce 

2. Urobme si obal, knihu 

                                                                                                        T: 28. marec 2019 

                                                                                               Z: vyučujúce 

3. Fašiangové posedenie- Šiškománia ( Klub dôchodcov) 

                                                                                                               T: 5. marec 2019 

                                                                                                               Z: vyučujúce 
4. Michaliansky Čim – Čim 

T: 27. marec 2019 

                                                                                                                 Z: Mgr. Babičová 

4.  Divadelné predstavenie: „Alibaba“ 

                                                                                                           T: 4.marec 2019 

Z: zástupkyňa MŠ 

5.  Vítanie jari  

T: marec 

                                                                                                    Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová 

6.  Deň vody 

T: 22.marec 2019 

                                                                                                                 Z: vyučujúce 

7.  Školská spôsobilosť – prednáška s odborníkom 

                                                                                                          T: 11. marec 2019 

                                                                                Z: Mgr. Malíková, Bc. Miščíková, Stašová 

8. Jarná turistická vychádzka 

                                                                                               T: 19. marec 2019 

                                                                                                     Z: Semanová 

 



Apríl 2019 

1. Deň narcisov 

T: 11. apríl 2019 

                                                                                                        Z: vyučujúce 

 

2. Hudobný folklór- spev a hra na ľudových hudobných nástrojoch 

                                                                                                             T: 10.04. 2019 

                                                                                                            Z: Mgr. Malíková 

3. Parádnice kraslice 

                                                                                                                        T: 15. apríl 2019 

                                                                                                                       Z: Bc. Korínková 

4. Divadelné predstavenie: „Palculienka“, Gašparko 

                                                                                                            T: 17.apríl 2019 

Z: Mgr. Malíková 

5. Deň Zeme 

                                                                                                              T: 25. apríl 2019 

                                                                                                      Z: vyučujúce   

6. Spievaj, že si spievaj – prehliadka talentov v speve ľudovej piesne 

                                                                                                          T: 29. Apríl 2019 

                                                                                                          Z: Fecková Beáta 

7. Prílet včielky Bzučule  

                                                                                            T: apríl 

                                                                                                    Z: vyučujúce 

 

 

Máj 2019 

1. Čľapkáme sa v mláke 

                                                                                                                      T: 9.5.2019 

                                                                                                                     Z: vyučujúce 

2. Deň matiek – akadémia pri príležitosti sviatku všetkých mám 

                                                                                                                        T: máj 

Z: vyučujúce 

3. Pyžamkový deň 

                                                                                                     T: 15. máj 2019 

                                                                                        Z: Bc. Miščíková, Bc. Borzová 

4. Deň mlieka  

                                                                                       T: 21.5.2019 

                                                                                       Z: vyučujúce 

5. Divadelné predstavenie : „FERDO MRAVEC“ 

                                                                                      T: 22.5.2019 

                                                                                     Z: Mgr. Malíková 
6. Deň rodiny - v spolupráci so ZŠ 

                                                                                                                T: 31. máj 2019 

                                                                                                          Z: vyučujúce 

 



Jún 2019 

 
1. Letná turistická vychádzka 

                                                                                                       T: jún  

                                                                                                                 Z: vyučujúce 

2. Na návšteve u starostu 

                                                                           T: jún 

Z: Borzová, Bc. Miščíková  

3. Koncoročný výlet 

                                                               T: jún 

Z: Borzová, Bc. Miščíková  

4. Rozlúčka predškolákov s MŠ  

                                                                     T: 29. jún 

Z: Borzová, Bc. Miščíková 

5. Športová olympiáda  

                                                               T: jún 

Z: Mgr. Bajusová, Stašová 

 

Plán práce školy je vypracovaný v súlade s cieľmi a zámermi školou formulovanými 

v časovom horizonte, rešpektuje podmienky školy a všetkých, ktorí sa zúčastňujú na výchove 

a vzdelávaní. Plán práce školy je otvoreným dokumentom a je možné ho dopĺňať o aktuálne 

aktivity podľa ponuky a iniciatívy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, potrieb 

školy, požiadaviek rodičov a obce. 

   

 Plán práce školy prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa: 01.10.2018 

         

Vypracovala: Mgr. Zuzana Babičová                               Šarišské Michaľany:  31.08.2018

  

Prepracovala: Mgr. Lenka Malíková                                    Šarišské Michaľany:  28.09.2018

  

  

 

 

 

 

                                                               PaedDr. Mária Cvancigerová 

                                    riaditeľka  ZŠ s MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvrhnutie pracovného času zamestnancov MŠ na šk. rok 2018/2019 

 

Základná škola Šarišské Michaľany, 

elokované pracovisko Materská škola Šarišské Michaľany 

 

Zmennosť: 

Mgr. Katarína Timurová Mgr. Lenka Malíková 

Mgr. Zuzana Babičová Beáta Fecková 

Lucia Semanová Bc.  Lucia Korínková 

Viera Stašová Mgr. Anna Bajusová 

Bc. Ľubica Miščíková Soňa  Borzová 

    

Konzultačné hodiny triednych učiteliek:  

Pondelok:       16:00- 16:30          Mgr. Timurová Katarína, Mgr. Malíková Lenka 

Utorok:           16:00- 16:30          Beáta Fecková, Mgr. Zuzana Babičová 

Streda:            16:00- 16:30          Lucia Semanová, Bc. Lucia Korinková 

Štvrtok:          16:00- 16:30          Viera Stašová, Mgr. Anna Bajusová 

Piatok:            16:00- 16:30          Bc. Ľubica Miščíková, Bc. Soňa Borzová 

  

Pracovný čas a pracovný úväzok vyučujúcich: 

- pracovný úväzok vyučujúcich 28 h týždenne 

 

Ranné schádzanie:         Pondelok- Piatok:  6.00 h - 12.10 h  

Ranná zmena :               Pondelok: 7.00 h-13.10 h,  Utorok- Piatok: 7.00 h-13:05 h    

Popoludňajšia zmena :  Pondelok: 9.30 h-16:00 h,   Utorok- Piatok:  10.00 h–16.00 h    

 

 

 

 

 



Ranné schádzanie 
Pondelok- Piatok:  6.00 h - 12.10 h   

Priama VVČ: OBED Ostatné činnosti 

súvisiace s priamou 

VVČ vykonávané 

doma 

06.00 h-11.30 h 12.00 h-12.10 h 11.30 h-12.00 h Časové rozloženie je 

na rozhodnutí 

jednotlivých 

vyučujúcich. 

     

 

 

Ranná zmena :  

 
Pondelok:  7.00 h - 13.10 h       

Priama VVČ: OBED Ostatné činnosti 

súvisiace s priamou 

VVČ vykonávané 

doma 

7.00 h-11.30 h 12.00 h-13.10 h 11.30 h-12.00 h Časové rozloženie je 

na rozhodnutí 

jednotlivých 

vyučujúcich. 

 

Utorok- Piatok: 7.00 h-13:05 h    

Priama VVČ: OBED Ostatné činnosti 

súvisiace s priamou 

VVČ vykonávané 

doma 

7.00 h-11.30 h 12.00 h-13.05 h 11.30 h-12.00 h Časové rozloženie je 

na rozhodnutí 

jednotlivých 

vyučujúcich. 

 

Popoludňajšia zmena :  

Pondelok:             9.30 h-16:00 h 



Priama VVČ: OBED Ostatné činnosti 

súvisiace s priamou 

VVČ vykonávané 

doma 

9.30 h - 12.00 h 12.30 h-16.00 h 12.00 h-12.30 h Časové rozloženie je 

na rozhodnutí 

jednotlivých 

vyučujúcich. 

 

Utorok- Piatok:   10.00 h–16.00 h    

  

Priama VVČ: OBED Ostatné činnosti 

súvisiace s priamou 

VVČ vykonávané 

doma 

10.00 h-12.00 h 12.30 h-16.00 h 12.00 h-12.30 h Časové rozloženie je 

na rozhodnutí 

jednotlivých 

vyučujúcich. 

      

 

Pracovný čas zástupkyne MŠ: - pracovný úväzok zástupkyne MŠ 14 h týždenne 

Konzultačné hodiny zástupkyne MŠ: pondelok 16:00 h - 16:30 h  

- po telefonickom dohovore na tel. čísle + 421915/567 085 

 

 

Pracovný čas nepedagogických zemestnancov MŠ:                    obed 

 Upratovačka:  Júlia Michňáková   8.30 h - 16.30 h   11.30 h – 12.00 h 

                                   Ľudmila Kiššová    7.30 h -  15.30 h                          12.00 h – 12.30 h 

 Údržbár: Ladislav Bernát         6.00 h  –  8.00 h   

                           Peter Vojtko                   7.00 h – 15.00 h 

 

 

 



 

   

  

ČAS AKTIVITY 

6:00 

 SCHÁDZANIE DETÍ, PRIVÍTANIE 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ 
motiváciou navodzované hry: skupinové, individuálne, 

frontálne hry podľa výberu detí  

8:15 

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
držanie tela,  upevnenie zdravého životného štýlu 

pravidelným cvičením zameraným na správne 

posilňovanie jednotlivých časti tela 

 

8:30 

 

 ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 
ŽIVOTOSPRÁVU 

osobná hygiena, stolovanie, stravovanie „desiata“ 

    9:00 

 VZDELÁVACIE AKTIVITY 
cieľavedome, zámerne plánované aktivity na rozvoj 

kľúčových kompetencií dieťaťa (komunikačných, 

matematických, kompetencií v oblasti vedy a 

techniky, digitálnych kompetencií, kompetencii učiť 

sa a riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, 

sociálnych, personálnych, občianskych a pracovných) 

9:30 

 POBYT VONKU 
vychádzky do blízkeho okolia, turistické vychádzky, 

pohybové aktivity na školskom dvore, vzdelávacie 

aktivity 

    11:15* 

    11:30** 

    12:00*** 

 ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 
ŽIVOTOSPRÁVU 

osobná hygiena, stolovanie, stravovanie „obed“ 

(*I. trieda, **II. –III. trieda, ***IV. a V. trieda) 

    12:00* 

    12:45** 

 ODPOČINOK 
                         (*I.-III.trieda, **IV. –V. trieda)        

14:00 

  
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE 

ŽIVOTOSPRÁVU 
osobná hygiena, stolovanie, stravovanie „olovrant“ 

14:30 

 HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ 
individuálne, skupinové, priamo i nepriamo 

usmerňované, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, 

hodnotenie dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


