
 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  

školy ZŠ s MŠ Ružindol v školskom roku 2016/2017 
 

1. a, Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: ZŠ s MŠ Ruţindol 

2. Adresa školy: ZŠ s MŠ Ruţindol č. 3 919 61 Ruţindol 

3. Telefónne číslo školy: 033 5549 402, 033 5549 185 

4. Internetová adresa školy: skolaruzindol@gmail.com 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Obecný úrad Ruţindol 

    Ruţindol č. 130 

    919 61 Ruţindol 

    Tel. kontakt: 033/ 55 49 121 

    Starosta: Ing. Vladimír Púčik 

    e-mail: starosta@ruzindol.sk 

    Základná škola v obci Ruţindol bola vystavaná v rokoch 1930 – 1931.Budovu dala   

vystaviť obec . Pri budove školy boli v ďalších rokoch postavené ďalšie budovy – školská 

jedáleň, dielne a telocvičňa. Základná škola tvorí jeden právny subjekt s materskou 

školou. 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy:  

    Riaditeľ: Mgr. Ivan Kovačocy 

    Zástupkyňa riaditeľa: Ľubica Dubovská 

7. Údaje o Rade školy:  

    Predseda Rady školy: Ing. Ingrid Vajcziková 

    Členovia Rady:  

    Svetlana Szudová – zástupca zriaďovateľa  

    Erika Čáliková – zástupca zriaďovateľa  

    Stanislava Konečná – zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Andrej Rubint – zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Anna Pišková– zástupca PZ MŠ 

 Miloš Zanco – zástupca nepedag. zamestnancov 

 Mgr. Anna Pokrývková – zástupca PZ ZŠ 

 Ing. Miroslava Roţníková– zástupca rodičov ZŠ 

 Ing. Denisa Moncmanová  – zástupca rodičov ZŠ 

 Marianna Svrčeková v II. polroku šk. roka Veronika Rubintová -  zástupca rodičov MŠ 

 

b, Údaje o počte žiakov školy: 
     celkový počet tried v MŠ: 3 

     Materskú školu navštevovalo 72 detí, z toho 1 dieťa s odloţenou školskou dochádzkou 

 

c, Údaje o počte odchádzajúcich detí do ZŠ: 

      21 detí odchádza do ZŠ, 1 dieťa má odloţenú škol. dochádzku a 2 odchádzajú do 

prípravnej školy BEST v Trnave 

 

f, Vlastné zameranie školy: 

 Jej zameranie úzko súvisí s okolitým prírodným prostredím, vidieckym rázom krajiny 

(chov koní, chov hovädzieho dobytka, poľnohospodárska výroba, ovocné sady, pekáreň...). 

Keďţe zdravie je pre deti najdôleţitejšie naša MŠ sa zameriava aj na zdravý ţivotný štýl, 

podporu zdravia v súvislosti s čistým ţivotným prostredím. Vzhľadom na to, ţe má obec 



bohatú kultúrnu minulosť, poslaním MŠ je aj odovzdávanie kultúrnych tradícií novej 

generácií. 

   MŠ od konca  šk. roka 2016/17 disponuje aj dopravným ihriskom a tak mali deti moţnosť 

oboznamovať sa so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako 

chodci, spolujazdci, kolobeţkári, cyklisti, korčuliari, cestujúci v hromadnej doprave. 

Získavali prehľad o tom, aké moţné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa 

mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť. 

 

 g, Údaje o počte zamestnancov a kvalifikácie: 

      5 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň, 1 nekvalifikovaná, 

      1 prevádzková zamestnankyňa 

      2 zamestnankyne  školskej jedálne 

      1 vedúci šk. jedálne 

 

 h, Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

      V šk. roku 2016/ 17 bolo ukončené adaptačné vzdelávanie jednej pedagigic. pracovníčky. 

       Kontinuálne vzdelávanie neabsolvovala ani jedna pedagogická pracovníčka. 

 

 i, Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

    Kultúrne a športové podujatia v spolupráci OU Ružindol: 

 „Blahoželanie pre babku a dedka“ vystúpenie pre dôchodcov - mesiac úcty k starším 

 Vystúpenie detí na „Vianočných trhoch“ 

 Vianočné tvorivé dielne 

 „Stavanie mája“ – vystúpenie pred OÚ 

 

Tematické dni, ktoré spestrujú našu výchovno-vzdelávaciu činnosť a hravou formou 

rozširujú deťom ich vedomosti. Patrí k nim deň: 

4. „Jesenní škriatkovia“ 

 Tvorivá dielňa, púšťanie šarkanov... 

5.  „Deň strašidielok“ 

 Výroba veselých strašidielok z jesenných plodov a listov, papiera 

 „Strašizábava“: Tanec, zábava, kostýmy...pečenie koláča z tekvice 

6. „Tekvicová slávnosť“ 
 vyrezávanie tekvičiek... 

7. „Detský ples“ v spolupráci s OZ Ruţindolčatá 

8. „Mikuláš“ v MŠ a pred OÚ 

9. „Pečenie a zdobenie  medovníkov“ 

 Tvorivé dielne s rodičmi 

10. „Vianočná hviezdička“ 
 Vianočná akadémia detí v KD 

1. „Bezpečnosť na ceste do škôlky a zo škôlky“ 

 Dopravné hry, návšteva dopravného ihriska v Trnave 

2. „Na zdravie mliečko“  
 Výroba mliečnych kokteilov – pitie mlieka, konzumácia mliečnych výrobkov, 

výroba postavičiek z mliečnych obalov, návšteva druţstva v Ruţindole... 

3. „Deň jablka“ 

 Výroba jablkových pokrmov, výroba postavičiek z jabĺk, kreslenie jabĺčok, 

Vedomostný kvíz: „ Čo vieš o jablku“, súťaţe v : prenášaní jabĺčka, v zbieraní 

jabĺk, tanci dvojíc s jablkom, v jedení jabĺk... 



11.  „Fašiangový karneval“- v KD Ruţindol v spolupráci s OZ Ruţindolčatá 

 divadielka detí pre deti, básničky.... 

14. „Deň rozprávkových bytostí“  
 Oblečenie v rozprávkových kostýmoch, čítanie rozprávok, vyhodnotenie 

najaktívnejšieho čitateľa z kniţnice materskej školy, rozprávková diskotéka... 

15. „Deň vody“ 
 Vysvetlenie kolobehu vody a jej dôleţitosti pre človeka – dramatizácia, 

prezentácia v Powerpointe, súťaţe... 

16. „Písmenková súťaž“ 
 Súťaţ pre predškolákov – vedomostný kvíz o písmenách, rozprávkach...Deti 

súťaţili s deťmi z Bieleho Kostola, ktoré boli u nás na návšteve 

17.  „Deň Zeme“ 
 skrášlenie školského dvora vysádzaním zelene, opravou lavičiek, renovovanie 

záhradných domčekov, organizovanie brigády v spolupráci s OZ Ruţindolčatá 

18. Exkurzia do keramickej dielne v Pezinku 

 Pozorovanie práce keramikárov s moţnosťou vyskúšania si práce s hlinou 

19. Olympijský deň“ 
 športový deň medzi MŠ Bórová, Biely Kostol a Ruţindol 

20.  Otvorená hodina krúžku AJ 

21.  Otvorená hodina tanečného krúžku 

22. „Deň rodiny“ 

 Slávnosť pre mamičky a oteckov, program detí 

23. „MDD“ 
 Súťaţe, hry, diskotéka...darčeky ... „Indiánske leto“  

24. Cyklistické preteky na našom dopravnom ihrisku 

 Súťaţ v kolobeţkovaní, jazde zručnosti na bicykloch a pod. 

25. Výlet“ 
 Návšteva Minifarmy v Lubine, prehliadka areálu s výkladom, pozorovanie 

zvierat... 

26. „Rozlúčka s predškolákmi“ 

 Slávnostné odovzdávanie osvedčení na OU v Ruţindole, program detí, 

tablo.... 

27. „Noc strávená v MŠ“ 
 Opekačka, stoličkový tanec, diskotéka, prechádzka večernou MŠ..... 

MŠ každoročne: 
 poriada pre deti rôzne divadelné predstavenia napr.: 
 Divadielko: „O pyšnej princeznej“ 

 Divadielko: „Ţu-ţu“ 

 Divadielko o rytieroch 

 Hudobno-zábavný program: „Simsala“... 

 poriada pre deti v rámci preferovania zdravého ţivotného štýlu:   

Plavecký výcvik, ktorý je realizovaný od marca  do mája. 

 Sa zapája do rôznych súťaží: 

V súťaţi OU Trnava: „Ochranárik čísla tiesňového volalania112 a civilnej obrany“ 

sa na:  1. mieste umiestnila Karolínka Novotová – včielková trieda 

           2. mieste umiestnil Ivanko Horváth  - včielková trieda 

12. „Moja najobľúbenejšia kniha“ 
 čítanie deťom z kniţiek prinesených z domu, návšteva kniţnice... 

13. „Deti deťom“ 



           3. mieste umiestnil Filipko Tollarovič – včielková tr. 

Vo výtvarnej súťaţi centra voľného času v Trnave – Kalokagatií: „Exotické vtáky“ 

sa na:  2. Mieste umiestnila Stelka Burzová – včielková trieda 

 Prevádzkuje vlastnú detskú knižnicu  

(prostriedky získané z projektu MŠ v rámci predčitateľskej gramotnosti) 

 

j, Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená: 

 MŠ sa kaţdoročne zapája do zberu papiera. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

V školskom roku 2016/2017 nevykonala ŠŠI v našej MŠ inšpekciu 

 

l, Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
V tomto šk. roku boli vymaľované priestory kuchyne. Základná škola spoločne s OU 

Ruţindol zabezpečovala kosenie areálu a drobné i väčšie  opravy v objekte. Počas letných 

prázdnin prebiehala rekonštrukcia omietok v niektorých priestoroch MŠ. 

Počas „Dňa Zeme“ sme v spolupráci s OZ Ruţindolčatá zrenovovali lavičky na školskom 

dvore, záhradné domčeky, hriadku pre pestovanie zeleniny... 

OZ Ruţindolčatá zakúpilo altánok pre deti, slúţiaci k oddychu, ale ako aj prírodné 

laboratórium. 

OU Ruţindol aj v spolupráci s OZ Ruţindolčatá pre MŠ vybudovali nové dopravné ihrisko 

s asfaltovou plochou so značením  a dopravnými značkami. 

OU Ruţindol vybudoval pre MŠ nové sedenie pre deti na školskom dvore. 

V priebehu roka materská škola a OZ podľa finančných moţnosti dopĺňala inventár školy.  

 

m, Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
 

 V šk. roku 2016/17 bolo pre MŠ zabezpečené: 

o výtvarný a kancelársky materiál v potrebnom rozsahu pre všetky triedy na celý šk. rok  

o vybavenie lekárničky 

o doplnenie edukačných pomôcok (od ZŠ  aj občianskeho zdruţenia ) 

o doplnenie edukačnej literatúry (Raabe) 

o pranie posteľnej bielizne (paplónov, podušiek a návlekov na madrace) pre deti 

o detské návliečky (30 ks) a detské plachty (30 ks), uteráky ( 30 ks) 

o  pre triedu „Včielok“ boli dokúpené drevené stoličky s kovovými nohami (5 ks) 

o  pre telovýchovnú činnosť bola dokúpená švédska debňa 

 V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ruţindol č. 2/2015, ktoré nadobúda 

účinnosť dňa: 01.01.2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v súlade s  

§ 28 zákona ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na 

čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa: 13 €. 

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelaní (školský zákon) v nadväznosti na §2 písm.c) zákona č. 601/2003 Z.z. 

o ţivotnom minime v platnom znení. 

V súlade s § 140 zákona  ods. 9  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní  činnosť 

v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu 



nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ  je na jeden deň určený 

príspevok jednotne. 

 Celodenná strava je vo výške stravného limitu: desiata:  0,32 €  obed:  0,76 € 

olovrant:  0,26 €  Spolu:  1,34 € 

 Finančné prostriedky získané od rodičov:  

 Presná evidencia príjmov a výdavkov sa nachádza u členky rodičovského 

výboru p. Genčurovej 

 Iné finančné dary a zdroje: 

 Z prostriedkov od rodičov (Občianske zdruţenie „Ruţindolčatá“) boli 

zakúpené: 

hračky a pomôcky pre deti k Vianociam, didaktické učebné pomôcky. Presná        

evidencia – u p. Genčurovej a p. Rubintovej 

 

n, Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  a vyhodnotenie jeho    

plnenia: 

ŠkVP  MŠ má názov: ,,Zvedavá Ružolienka“.  Je odvodený od názvu našej obce Ruţindol , 

ktorá je symbolom ruţí, prírody a  prostredia. Prečo zvedavá Ruţolienka? Tak ako je zvedavé 

dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak aj lienka v našom prípade zvedavá, pohybuje sa 

v prírode, objavuje ju, poznáva. 
Zameranie našej MŠ je teda podmienené k: 

Poznávaniu prírody, k utváraniu kladného vzťahu k nej, k chápaniu potrebu ochrany 

ţivotného prostredia. Do výchovno-vzdelávacieho procesu sme zaraďovali environmentálne 

aktivity: 

 Oboznamovali sme deti s rastlinami a ţivočíchmi v ich prirodzenom prostredí 

(pozorovanie pomocou nahliadačov, lúp...) 

 Zbierali sme prírodniny a vyuţívali sme ich pri výtvarných a pracovných činnostiach, 

vysadili sme si hriadku v šk. záhrade, starali sa o ňu... 

 Skrášľovali sme exteriér MŠ výsadbou, čistením... 

 Zriaďovali sme si kútiky ţivej prírody v triedach, pozorovali sme rast rastlín, robili 

pokusy (neprítomnosť vzduchu, slnka... pri raste rastlín)... 

 Separovali sme odpad, zbierali papier 

 Organizovali sme vychádzky do prírody a okolia MŠ, organizovali sme výlet na 

minifarmu... 

 Organizovali sme tematické dni: „Deň vody“, „Deň Zeme“.... 

 Prostredníctvom tvorivej dramatiky ako aj výtvarnými činnosťami, ktoré  kultivujú 

osobnosť detí prostredníctvom vnímania krásy, sme prispievali k  rozvoju detskej 

emocionality, tvorivosti, zmyslovej aktivite a sebarealizácií 

S prírodou úzko súvisí zdravie a zdravý životný štýl: 

 K zvýšeniu pohybovej aktivity detí, otuţovaniu sme prispievali kaţdodenným poby-

tom na čerstvom vzduchu vo všetkých  činnostiach počas celého dňa. Pohybom sme 

viedli deti k zdravému ţivotnému štýlu a návykom  športovania 

 Podporovali sme fyzické a duševné zdravie detí  relaxačnými cvičeniami, zdravou 

výţivou („Deň jablka, „Deň mlieka“ ...) 

 Ochutnávali sme ovocie a zeleninu,(aj vlastnú – dopestovanú), pripravovali sme z nej 

jedlá 

 Viedli sme ku konzumácií ovocia a zeleniny rodičov, osvetou: „Zdravovetko radí“ 

K rozvoju ľudových tradícií a folklórnych prvkov, ktoré sú vlastné regiónu, v ktorom 

materská škola je sme prispievali: 

 Rozhovorom o ľudových tradíciách  

 Kultúrnymi vystúpeniami 



 Účasťou na aktivitách obce 

 

Vzhľadom na vybudovanie nového dopravného ihriska sme sa viac zamerali aj na 

podoblasť ŠVP: dopravná výchova: 

 k poznávaniu a následne v praktických situáciách uplatňovaniu zásad bezpečného 

správania sa v cestnej premávke, ktorú sme kaţdodenne realizovali počas vychádzok 

do okolia MŠ 

 návštevou dopravného ihriska v Trnave  

 aktivitami na dopravnom ihrisku - praktickým overovaním pravidiel cestnej premávky 

a uplatňovaním zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov v role kolobeţkára, cyklistu a chodca. 

 

o, Oblasti, v ktorých dosahuje MŠ dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky   

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
V koncepčnom zámere máme na zreteli „Zvedavé dieťa“ a tak sa snaţíme dopĺňať a rozvíjať 

poznatkový potenciál detí. Deti: 

 Prejavujú svoju túţbu po poznávaní: radi experimentujú, pozorujú, získavajú 

informácie z encyklopédií, internetu, navštevujú prírodu, spoznávajú zvieratá, 

pracovné profesie....pracujú s interaktívnou tabulou, PC technikou, robotickou 

digitálnou hračkou... 

 Prejavujú svoju empatickosť, klíma v triedach je pozitívna. Systematickým a 

pravidelným realizovaním hodnotiaceho kruhu sa tento komunikatívny kruh stal 

dôleţitým prvkom sebareflexie detí. Podporoval rozvíjanie slovnej zásoby detí, ich 

súvislé vyjadrovanie sa, kultivoval sociálne vzťahy. K súdrţnosti a spolupatričnosti do 

značnej mieri prispievali aj naši triedny maskoti, ktorí navštevovali deti vo svojich 

rodinách. Rodičia mali moţnosť prichádzať do MŠ a byť účastní na výchovno-

vzdelávacom  procese. Aj takto sme posilňovali sociálnu klímu a kultúru v MŠ. Na 

zlepšenie vzájomnej spolupráce sme zriadili pre rodičov schránku pre ich podnety, 

návrhy... Zatiaľ však rodičia túto moţnosť nevyuţívajú.   

 Deti  uplatnili svoje nadanie a vlohy vo výtvarných súťaţiach 

 Výborné výsledky dosiahli deti aj v tomto šk. roku v pohybových súťaţiach 

poriadaných ZŠ – Olympiáda 

 Aj v tomto šk. roku prejavovali záujem o literatúru členstvom v našej školskej 

kniţnici. Kaţdoročne vyhodnocujeme najaktívnejšieho detského čitateľa. 

 Navštevujú krúţok AJ a Tanečný krúţok realizované lektormi 

MŠ spolupracuje s rodičmi a občianskym zdruţením „Ruţindolčatá“ 

 Pedagogickí zamestnanci poskytujú odborné konzultácie o deťoch. Pre rodičov sme 

vytvorili aj informačné nástenky, ktoré sa venujú výchove a zdraviu detí. 

V nasledujúcom školskom roku chceme opäť realizovať: 

 krúţkovú činnosť 

 pozornosť venovať rozvoju individuálnych daností a talentu detí 

 organizovať plavecký kurz 

 exkurzie 

 záţitkové učenie  

 výchovu k zdravému ţivotnému štýlu v súlade s ekológiou. 

 

1. Pedagogická oblasť: 
 Dosiahnutie očakávaných výsledkov detí predurčovala príprava učiteliek zväčša s 

premyslenými a vhodne vyuţívanými učebnými stratégiami, postupmi a didaktickými 

pomôckami. Učiteľky deťom zrozumiteľne formulovali učebné poţiadavky  a pri ich 



plnení rešpektovali výchovno-vzdelávacie potreby detí. Zväčša frontálnym spôsobom 

počas DCVA viedli činnosti učiteľky v najmladšej vekovej skupine. Dominantným 

postavením ovplyvňovali pozornosť, úsilie, istotu, sebadôveru a výsledok činnosti 

detí. Učiteľky priebeţne overovali spätnou väzbou a hodnotili, ako deti rozumeli 

pokynom a plnili učebné zadania. Iniciovali ich k spracovaniu a dokončeniu úloh aj 

primerane poloţenými otázkami. Prispôsobovali činnosti detí ich rozvojovému 

potenciálu, zadávali úlohy, ktoré vyţadovali riešenie viacerými spôsobmi. 

Nadobudnuté poznatky, základné pravidlá, technické postupy a vlastné skúsenosti 

vyuţívali deti v praktických činnostiach, čo učiteľky adekvátne podporovali.  

 Rôznorodými aktivitami učiteľky rozvíjali základné a špeciálne pohybové spôsobilosti 

detí. Deti primerane ovládajú chôdzu, beh, lezenie, skákanie, hádzanie a chytanie v 

rôznych obmenách a zoskupeniach, vhodne manipulujú s telovýchovným náčiním. 

Reagujú na telovýchovnú terminológiu, verbálne, vizuálne a zvukové inštrukcie, 

pokyny, symboly a poznajú ich význam.  

 Deti primerane komunikujú v spisovnej podobe slovenského jazyka i keď sa občas 

objavujú aj nárečová slová. Majú predčitateľské a grafomotorické schopnosti k čomu 

prispievali aj naše tematické dni ako napr.: „ Deň rozprávkových bytostí“, „Deti 

deťom“ – dramatizácia rozprávok, „Písmenková súťaţ“, „Moja najobľúbenejšia 

kniţka“, výtvarná súťaţ: „Z rozprávky do rozprávky“. 

 Inšpiratívne aktivity umoţňovali deťom uplatňovať umelecké výrazové prostriedky, 

logické myslenie, zaujímavé postupy a riešenia. Učiteľky napomáhali deťom 

interpretovať vlastné myšlienky, dokončiť rozhovor, vytvárať príbehy, obrazové 

produkty a dramatizovať ich. Umoţňovali deťom spracovávať rôzne informácie, 

narábať s obrazovými, textovými médiami  a digitálnymi technológiami. Deti 

uplatňujú elementárnu digitálnu gramotnosť, spustia si počítač, interaktívnu tabuľu, 

programujú hračky a riešia rôzne didaktické úlohy.  

 Výchovno-vzdelávacie činnosti sa realizovali najmä formou hier. Uč. vyuţívali námet 

na hry podľa týţdennej témy. Výber témy bolo v kompetencií učiteliek (príp. detí) 

a tak v rámci daného ročného obdobia, kde bola téma určená sa mohla prejaviť 

fantázia, kreativita kaţdej učiteľky. Učiteľky v rámci oboznamovania detí s témami 

pracovali s pojmovými mapami, kde sa prejavili aj poznatky a skúsenosti detí a ich 

tvorivé myslenie. 

 V edukačnom procese vyuţívali nielen tradičné , ale aj inovačné metódy a formy 

práce ako napríklad záţitkové učenie. Deti v bádateľských aktivitách vytvárali svoje 

predpoklady, ktoré si potom overovali v rôznych pokusoch (pestovateľské aktivity, 

magnetizmus...) Problémovým učením, rôznymi modelovými situáciami sa vytvárali 

podmienky pre učenie, pri ktorom dieťa nepreberá len hotové poznatky a informácie, 

ale ich získava samostatne vlastnou aktivitou.  

 Uč. venovali pozornosť rozvoju individuality kaţdého dieťaťa, plne uplatňovali 

individuálny prístup a  pedagogickú diagnostiku. 

Negatíva: priestory materskej školy na výchovno-vzdelávaciu činnosť sú malé a slúţia aj na 

stravovanie, čo neumoţňuje zriaďovať väčšie centrá aktivít na realizáciu hier a hrových 

činnosti, ale aj ostatných organizačných foriem 

 

2.Oblasť zvyšovania úrovne pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

Návrhy opatrení k zvyšovaniu úrovne pedagogických a nepedagogických   

zamestnancov: 
 Podporovať a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie učiteliek, podporovať ich účasť na   

vzdelávaniach a tým rozširovať kompetencie učiteliek v oblasti uplatňovania 

progresívnych metód a foriem práce v predškolskom vzdelávaní. 



V ZŠ s MŠ Ruţindol nie je systém ďalšieho vzdelávania cieľavedome a účinne 

nastavený. 

 Skvalitňovať hospitačnú činnosť, napomôcť k rozširovanie pedagogických 

kompetencií jednotlivých učiteliek 

 Skvalitňovať prácu MZ 

 

 

3.Oblasť rozvoja materiálno – technických podmienok 

Návrhy opatrení k rozvoju materiálno – technických podmienok: 

 V spolupráci so zriaďovateľom, ZŠ, rodičmi a sponzormi zabezpečiť: kolobeţky, 

odráţadlá...v súvislosti s dopravným ihriskom 

 Neustále inovovať didaktické  pomôcky 

 Zrealizovať projekt vybudovania jedálne v MŠ 

 

 

4.  Oblasť riadenia 

Kontrolná a hospitačná činnosť zástupkyne: 

Kontrolná činnosť sa realizovala podľa plánu práce školy.  Zdrojom informácií  k hodnoteniu 

boli výsledky vnútro-školskej kontroly: neformálne  hospitácie súvislej dopoludňajšej 

činnosti, rozhovory s učiteľkami, prehliadka násteniek materskej školy a nahliadanie do 

dokumentácie tried. 

o Učiteľky sú prívetivé, empatické, rešpektujú práva detí. Iniciujú deti k vzájomnému 

akceptovaniu sa, spolupráci, spolupatričnosti a uvedomovaniu si vlastnej jedinečnosti 

a osobitosti, odlišnosti ostatných.  

o Učiteľky uplatňovali záverečné hodnotenie a podporovali hodnotiace a sebahodnotiace 

spôsobilosti detí. 

o Hospitácie boli vykonané cielene – na danú formu výchovno-vzdelávacej činnosti ako 

aj orientačné v rámci obchádzkových dní. Počas obchádzkových dní boli vykonávané 

aj hospitácie ostatných učiteliek pričom boli vyuţívané metódy: pozorovanie, 

rozhovor, prieskum, konzultácie... 

o Výsledky vnútroškolskej kontroly sa priebeţne prehodnocovali  na pracovných 

poradách a pedagogických radách alebo neformálnym rozhovorom s učiteľkami. 

o Pracovno – právna oblasť: bola zameraná na stav hygieny a čistoty zariadenia, 

dodrţiavanie bezpečnostných predpisov, pouţívanie OOPP, čistotu školského dvora, 

vyuţívanie pracovného času, spôsob a realizáciu a dodrţiavanie psychohygieny detí 

Opatrenia na skvalitnenie riadenia: 

 dobre organizovať materskú školu,  

 podporovať dobré  medziľudské vzťahy (klíma školy), 

 motivovať učiteľky k odbornému rastu, 

 efektívne komunikovať s rodičmi, so zriaďovateľom, sponzormi, vzdelávacími a 

poradenskými inštitúciami, 

 profesionálne prezentovať materskú školu na verejnosti (imidţ školy),  

 kvalitne autoevalvovať MŠ  

 hľadať spôsob, ako do realizácie vízie, stratégie a cieľov školy zapojiť všetky  

učiteľky 

 prenášať kompetencií na uč. 

 zdokonaliť informačný systém pre rodičov príspevkami o MŠ na webovej stránke 

školy 

 

 



5.  Oblasť spolupráce s ostatnou komunitou 

Spolupráca so ZŠ: 

 Spoločné kultúrne akcie  

 Zástupkyňa pre MŠ a uč. predškolákov  sa zúčastnila na zápise detí do prvého ročníka 

 Účasť na akciách poriadaných ZŠ 

Spolupráca so zriaďovateľom: 

 Úcta k starším – program pre dôchodcov 

 Vianočné trhy 

 Stavanie mája – program 

 „Rozlúčka s predškolákmi“ na OÚ 

Občianske združenie a nadácie:   

o Zdruţenie rodičov pri MŠ - Občianske zdruţenie „Ruţindolčatá“ 

Opatrenia a návrhy na jej skvalitnenie spolupráce s ostatnou komunitou: 

 Aktivity školy, súvisiace so zapojením rodičov do ţivota školy, ešte viac zamerať na 

oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o ţivote školy, 

triedy, o tom ako sa dieťaťu v materskej škole darí. Dbať na pravidelnú spätnú väzbu 

medzi rodičom a učiteľkou. 

 Organizovať aj vzdelávacie a záţitkové podujatia, ktoré poskytujú rodičom moţnosť 

spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia a príleţitosti vytvárať triedne, školské 

spoločenstvo. 

 Dôleţitou oblasťou spolupráce je aj proces samotného učenia a vyučovania - priamo 

zapojiť rodičov do aktivít v triedach, na exkurziách, v tvorivých dielňach, v ďalších 

mimoškolských aktivitách a podobne. 

 
 


