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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Materskej školy  na UL. Komenského č. 1137/37 

a jej elokovaných tried na  Murgašovej a Podzámskej ulici 

v šk. roku 2012/2013 

 

 
a) Identifikačné údaje: 

 

Základné identifikačné údaje o škole  

Názov školy : Materská škola 

Adresa : Ul. Komenského ul. 1137/37, 92601 Sereď 

Telefónne číslo :  0911011508 ,  789 3895 

Mail : mskomsered@azet.sk 

www.mskomenskehosered.webnode.sk 

Zriaďovateľ : mesto Sereď, štatutár :Ing. Martin Tomčányi 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

Riaditeľka materskej školy:                                  Bc. Iveta Fraňová 

Vedúci zamestnanci školy:  

Zástupkyňa na ul. Komenského   A                            Bc. Katarína Butková 

                             Komenského B                               Mgr. Eva Jóžová 

Zástupkyňa ET na ul.  Murgašova č. 1991/8               Daniela Andrisová 

Zástupkyňa ET na ul.  Podzámska  2660/11                Katarína Kurbelová   

Vedúca školskej jedálne                                               Jana Adamčová 

 

Údaje o rade materskej školy: 

 

Rada MŠ pri Materskej škole Ul. Komenského 1137/37 v Seredi  bola ustanovená v zmysle § 

24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 19.9.2012 . 

Funkčné obdobie začalo dňom  19.9.2012 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  * 

 Mgr.Lucia Kurbelová Predseda rodič 

 Zuzana Golejová Člen pedagogický zamestnanec 

 Petra Suchoňová Člen pedagogický zamestnanec 

 Zuzana Kulasová Podpredseda rodič 

 PaedDr.Jana Očenášová Člen rodič 

 Ing.Bystrík Horváth Člen za zriaďovateľa 

 Mgr. Marta Némethová Člen za zriaďovateľa 

 Alžbeta Tkáčová Člen nepedagogický zamestnanec 

 Mgr. Peter Rampašek Člen za zriaďovateľa 

 Ivana Ondrušková Tajomník rodič 

 Róbert Stareček Člen za zriaďovateľa 
* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013:  
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Rada školy zasadala dva krát a venovala sa riešeniu problémov materskej školy v oblasti 

pedagogicko- organizačného zabezpečenia a materiálovo- technického zabezpečenia 

materskej školy. Prerokovala návrh počtu prijímaných detí, vyjadrila sa k  rozpočtu školy. 

 

 

 

 

Údaje o  metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy :  

Por. č.  Metodické združenie Mgr. Eva Jóžová – vedúca MZ 

   

 

b) Údaje o deťoch : 

MŠ  Údaje k 15. 09. 2012 Údaje k 31. 06. 2012 

(pre každé 

elokované 

pracovisko) 

 

Počet 

tried 

 

Počet 

detí 

Počet detí 

mladších 

ako 3 roky 

 

Počet tried 

 

Počet detí 

Počet detí 

mladších 

ako 3 roky 

Komenského A 3 68 0 3 68 0 

Komenského B 3 68 0 3 68 0 

Murgašova 3 66 0 3 66 0 

Podzámska 2 45 0 2 45 0 

 

c) Školská jedáleň : 

 

 Kom  MURG POD 

Počet stravníkov  159 81 50 

Počet vydaných hlavných jedál - 

priemer na pracovný deň 

127   60   39 

 

d) Počet zapísaných detí k šk. roku 2012/2013: 248       

Počet vydaných kladných rozhodnutí o prijatí do MŠ:  85 

 

e) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v MŠ: neuskutočnila sa  

 

f) Údaje o fyzickom počte a  zložení pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom 

č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: 
 

Kategórie zamestnancov  Celkový počet z toho nekvalifikovaných 

Pedagogickí zamestnanci   23 0 

Učiteľ  23 0 

Vychovávateľ  0 0 

Pedagogický asistent  0 0 

Zahraničný lektor  0 0 

Odborní zamestnanci    

Školský psychológ 0 0 

Školský logopéd 0 0 

Školský špeciálny pedgóg 0 0 
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Kariérový stupeň 
Počet 

začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec    1  22  0  0 

Odborný zamestnanec  0  0  0  0 

 

 

 

Kariérová pozícia Počet 

Pedagogický zamestnanec špecialista   

Triedny učiteľ  11 

Výchovný poradca  0 

Kariérový poradca  0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec  1 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 

odboru 

 1 

Koordinátor informatizácie  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  0 

Odborný zamestnanec špecialista   

Uvádzajúci odborný zamestnanec  0 

Supervízor  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec   

Riaditeľ   1 

Zástupca riaditeľa  4 

Vedúci vychovávateľ  0 

Vedúci odborného útvaru  0 

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP  0 

 

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2012/2013  

 

 

Druh štúdia  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 

adaptačné vzdelávanie 1 1 

aktualizačné vzdelávanie 45 45 

inovačné  vzdelávanie 0 0 

špecializačné vzdelávanie 0 0 

kvalifikačné vzdelávanie 0 0 

funkčné vzdelávanie 1 0 

aktualizačné funkčné vzdelávanie 1 1 
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Ukončené vzdelávania 

 
názov vzdelávania počet 

ukončených 

počet 

kreditov 

Prípravné atestačné vzdelávanie 3 0 

Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov 3 17 

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 9 25 

Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom 

vzdelávaní 

9 7 

Rozvíjanie grafomotorických zručností ako príprava na písanie v 

základnej škole 

10 8 

Inovácie v riadení MŠ 1 0 

Digitálne technológie v MŠ 3 11 

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo 

vyučovacom procese 

3 15 

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 3 15 

Učiť moderne, kreatívne, inovatívne 2 15 

 

 
h) Zoznam uplatňovaných učebných plánov, profilácia, zameranie MŠ, stručná 

charakteristika priorít  školského vzdelávacieh o programu: 

 

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Cesta Za 

poznaním“ . 

Základnou koncepciou ktorá dominuje v zameraní MŠ je tvorivo – humanistická teória 

výchovy a vzdelávania, ktorá zdôrazňuje  

• ľudskú, humánnu stránku výchovy a vzdelávania 

• rozvíjanie nonkognitívnych stránok osobnosti pred kognitívnymi funkciami 

• v centre pozornosti je dieťa , a viera, že každého človeka možno v každom   

              veku zdokonaľovať 

Vlastné ciele vzdelávania  

• Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí , podporovať a  

              rozvíjať jedinečnosť detí 

• Rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine 

• Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom 

• Pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých stránok – zámerne celostne rozvíjať  

             osobnosť detí 

• Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

Učebné osnovy vymedzujú výchovno - vzdelávacie  ciele a obsah výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Sú vypracované v rozsahu stanovenom vzdelávacím štandardom ŠVP. 

Učebné osnovy sú  spracované formou obsahových celkov určených na jeden kalendárny 

mesiac. Obsahové celky nie sú navzájom prepojené, každý mesiac tvorí samostatný obsahový 

celok, ktorý nesie vlastný názov, má viacero tém. Podtémy si utvárajú učiteľky na základe 

diagnostiky predchádzajúcich poznatkov detí a možností danej triedy. 
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Školský vzdelávací program „ Cesta za poznaním“ 

 

Obsahové celky 

 

 

Mesiac Obsahový celok Téma  

September Kde všade žijeme? Život v MŠ 

Ja a moja rodina 

Čo je v škôlke inak ako doma 

Kadiaľ vedú chodníčky kolo našej školičky 

Október Žijeme zdravo Zo záhrady do kuchyne 

Čarovná jeseň 

Poznám svoje telo 

November Pani Jeseň Dary prírody 

Lesné a voľne žijúce zvieratá 

Jesenné počasie 

December Voňavé Vianoce Mikulášsky balíček 

Vôňa Vianoc 

Vianočný stromček 

Január Začíname Nový rok Čo prináša zima 

Hviezdy a vesmír 

Ako zimujú zvieratá 

Budem školákom 

Február Naše mesto Naše mesto 

Bezpečne po ceste 

Fašiangové veselie 

Marec Kniha je náš kamarát Z rozprávky do rozprávky 

Veľkosť a rozmanitosť sveta 

Praveké/exotické zvieratá 

Apríl Jar k nám letí Veľkonočná nálada 

Čím vonia jar 

Domáce zvieratá a mláďatá 

Máj Máme radi prírodu Sviatok mamičiek 

Kvety 

Vtáky 

Drobné živočíchy 

Jún Veselo je v našej  Týždeň veselosti 

Život pri vode 

Škôlka plná zážitkov 

Jarmok je tu 

 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

  Vzdelávacie štandardy sú v rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu. Vlastné zameranie 

školy je založené na  humanistických a demokratických princípoch vo vzdelávaní a 

osobnostne rozvíjajúcom modeli výchovy a vzdelávania prejavujúcich  sa v individualizácii, 
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tematickom plánovaní, individuálnom a kooperatívnom vyučovaní.  Kladie dôraz na rozvoj 

možností a vlastného potenciálu dieťaťa.  

Vzájomné  vzťahy a súvislosti medzi obsahovými celkami a témami 

      V každom  mesiaci je jeden obsahový celok Celky sú radené podľa ročných období.    Na 

obsahové  celky sa viažu spoločné akcie školy a rodiny : Deň jablka, Jesenný výlet k Váhu , 

Pečenie vianočných medovníkov, Hviezdičková olympiáda –jesenná a jarná časť,  Výlety po 

našom meste, Návšteva knižnice a múzea, maľovanie Veľkonočných vajíčok, jarný výlet do 

prírody, Rozlúčka s predškolákmi. Tangramiáda sa koná v zimných mesiacoch. 

 

Formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 Vyvážene sú zastúpené frontálne, skupinové a individuálne , kooperatívne formy organizácie 

výchovno-vzdelávacej činnosti . Dôraz kladieme na zážitkové učenie, na učení sa zo života 

pre život. Deti sa učia na základe zážitku a skúsenosti. 

   V triedach sú centrá aktivít  ktoré poskytujú dostatok možností pre individuálnu a 

skupinovú prácu. 

  Hry a hrové činnosti prevládajú nad riadenými formami práce, didaktické aktivity sú cielene 

plánované na základe predchádzajúcej diagnostiky poznatkov detí. Formy práce sú postavené 

na pozitívnej atmosfére v skupine, vzájomnej dôvere a dodržiavaní pravidiel. Deti sa riadia 

spoločne zvolenými pravidlami.  

 

Stratégie výchovno –vzdelávacej činnosti 

 

Závisia od tematického celku : vychádzka do prírody, pozorovanie a skúmanie prírody, 

výtvarné a iné estetické vyjadrenie, zostrojovanie, slovné hry, námetové, konštruktívne, 

dramatické hry, školské oslavy, tvorenie karnevalových masiek, sadenie na školskom dvore, 

tvorba prediktabilnej knihy.  

 

Výchovno-vzdelávacie metódy 

 

  Individuálna, skupinová a frontálna práca, diferencovaná forma práce, kooperatívna práca,  

inscenačná metóda, problémový výklad, metóda riešenia problémov, brainstorming, metóda 

tvorivej dramatiky, metóda hrania rolí, metóda pojmového mapovania, metóda hlasného 

uvažovania .Zvolené metódy zodpovedajú tvorivo-humanistickému zameraniu materskej 

školy.  

  

Metódy a prostriedky hodnotenia  plnenia učebných osnov 

 

 Základnou formou hodnotenia je sebahodnotenie. Dieťa vedieme k tomu, aby si samo 

vyhodnocovalo rozsah a významnosť učenia, hodnotilo svoje úspechy a neúspechy, 

navrhovalo cesty k zlepšeniu. Deti v triede neporovnávame medzi sebou, každé je hodnotené 

na základe vlastných súčasných a predchádzajúcich výsledkov práce. Každé sebahodnotenie 

dieťaťa nachádza pozitívnu spätnú väzbu u učiteľky. 

Prostriedkom hodnotenia je tvorba pojmových máp, pracovné listy a zošity, výsledné 

produkty detí, hry na konkrétnu tematiku s uplatnením získaných vedomostí a skúseností . 

Uvedené metódy sú vhodné pre deti v materskej škole a sú hodnoteniami vhodnými pre 

tvorivo-humanisticky zameranú materskú školu. 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti : 

 

 

 

Aktivita 

 

Prezentovaná kde 

 

Organizátor podujatia 

 

Kedy 

Projekt Srdce na dlani MŠ Podzámska MsP Sereď 
september až 

jún  

Opekačka s rodičmi MŠ Podzámska Kolektív MŠ september 

Sokoliar – vystúpenie 

sokoliarov  

V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Iveta Fraňová September 

2012 

Oboznámenie a výučba 

na počítačoch 

ZŠ-J.A.Komenského – 

počítačová trieda 

Bc. Iveta Fraňová 

-zúčastnili sa  

predškoláci  

September 

2012 – 

December 

2012 

Hry a cvičenie 

v telocvični  

ZŠ J.A.Komenského –

telocvičňa 

Bc. Iveta Fraňová 

-zúčastnili sa  

predškoláci* 

September 

2012 – 

December 

2012 

Deň jablka – tvorivé 

dielne rodičov a detí 

V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

Október  

2012 

Hviezdičková olympiáda V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

Október  

2012 

Návšteva mestskej polície Mestká polícia : 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Iveta Fraňová 

-zúčastnili sa  

predškoláci* 

November 

2012 

Mikulášske vystúpenie V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

December 

2012 

Pečenie medovníkov – 

tvorivé dielne rodičov a 

V materských školách: 

Komenského A 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

December 

2012 
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detí Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

Deň otvorených dverí ZŠ ZŠ – J.A.Komenského 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Riaditeľka ZŠ-

zúčastnili sa  

predškoláci* 

December 

2012 

Deň otvorených dverí ZŠ ZŠ – P.O.Hviezdoslava 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Riaditeľ ZŠ-zúčastnili 

sa  predškoláci* 

December 

2012 

Deň otvorených dverí ZŠ ZŠ – Cirkevná 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Riaditeľ ZŠ Zúčastnili 

sa  predškoláci* 

Január 2013 

Karneval V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Všetky učiteľky Február 2013 

Karneval MINI Presso všetky učiteľky Február 2013 

Divadelné predstavenie 

Kozliatka 

MINI Presso všetky učiteľky Marec 2013 

Jarná Hviezdičková 

olympiáda 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

všetky učiteľky Marec 2013 

Rôzne divadelné 

predstavenia  

V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

Október 2012 

Február 2013 

Marec 2013 

Máj 2013 

Jún 2013 

Cvičný požiarny poplach Zúčastnili sa všetky 

materské školy 

Ing.Miloš Mičáni Apríl 2013 

Maľovanie kraslíc – 

tvorivé dielne rodičov a 

detí 

V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Bc. Katarína Butková 

Mgr. Eva Mrvová 

Daniela Andrisová 

Katarína Kurbelová 

Apríl 2013 

Tangramiáda Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

MŠ Podzámska 

Zúčastnili sa  

predškoláci* 

Apríl 2013 

Vítanie Jari na Ranči - 

Galanta 

Ranč-Galanta 

Murgašova 

Komenského „B“ 

Mgr. Eva Jóžová 

Daniela Andrisová 

Apríl 2013 
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Detské Divadlo -Nitra Divadlo Nitra 

Murgašova 

Komenského „B“ 

Mgr. Eva Jóžová 

Daniela Andrisová 

Máj 2013 

Brigáda rodičov a pedag. 

zam.- sponzorsky 

MŠ Murgašova Daniela Andrisová 

p. Dušecina -rodič 

Máj 2013 

Mestská škôlkárska 

olympiáda 

Športový štadión - Sereď 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Mgr. Silvia Kováčová 

– MÚ Sereď 

súťaží sa zúčastnili sa  

predškoláci* 

Jún 2013 

Projekt Veselé zúbky triedy predškolákov DM DROGERIE 

Sereď 

jún 2013 

Návšteva domova 

dôchodcov – deň 

otvorených dverí 

Domov dôchodcov – 

Sereď 

Murgašova 

Daniela Andrisová 

Zúčastnila sa 2.tr. 

Jún 2013 

deň otvorených dverí 

ZUŠ 

ZUŠ Triedy predškolákov* Jún 2013 

Rozlúčka s predškolákmi 

 

V materských školách: 

Komenského A 

Komenského B 

Murgašova 

Podzámska 

Učiteľky z tried 

predškolákov* 

Jún 2013 

Noc v MŠ Komenského A Bc. Butková,  

Bc. Baloníková 

Jún 2013 

*poznámka : počet predškolákov 85 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola  zapojená (vypracované a podané 

projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny 

trvania projektu) :  

 

Projekt Samsung a Nadácia Pontis  : „Naše mesto“ – získali sme grant 80 € na materiál na 

maľovanie preliezok na školských dvoroch. 

 

MŠ je zapojená do projektu „Ekologická stopa“ :  

Program sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti 

ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. Veku primerane využívame prvky projektu, pracovné listy a 

materiály zakomponované do denných činností MŠ s cieľom budovať bazálne enviromentálne 

povedomie prostredníctvom zážitkového učenia.  

 

Tangramiáda 

Výchovno –vzdelávací projekt zameraný na   rozvíjanie logického a tvorivého myslela, 

psychomotorikya priestorovej predstavivosti. Tangram predstavuje ideálne spojenie hračky a 

učebnej pomôcky 

 

Projekt RSC Group,SE 

Projekt sa zaoberá separovaním odpadového papiera. Vo všetkých riedach sú umiestnené 

ekokontajnery do ktorách deti separujú papier, rodičia s detmi prinášajú papier z domácností . 

Deti nadobúdajú kompetencie o recyklácii papiera. Za každých 5 kg papiera škola dostáva 

jeden  toaletný papier. V projekte je škola zapojená od septembra 2010. 
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Materská škola  sa zapojila do  programu „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorý je súčasťou 

podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ. 

Gestorom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva. 

 Cieľ programu „Školské ovocie“ : 

zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku 

• znížiť výskyt nadváhy a obezity u detí 

• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých 

druhov ovocia a zelenín.  

Dodávateľ : Ing. Henrich Sobotovič ,   OVIN - ovocie a vinič, Manufacturing excellence 

consultinng, Šalgočka 61, Šalgočka 92 554 

 

V materskej škole realizujeme: „Program rozvoja gramotnosti“ detí predškolského veku. 

Cieľom je naučiť dieťa používať jazyk v oboch podobách (hovorenej aj písanej), rozvíjať 

jazyk komplexne prostredníctvom metód rozvoja literárnej gramotnosti v zmysluplných a v 

rozmanitých životných a komunikačných situáciách. Metodické zabezpečenie : Materiály 

vydané na Trnavskej Univerzite v Trnave, Pedagogická fakulta. 

  

  V materskej škole realizujeme: „Program počítačovej gramotnosti“. Cieľom je zvládnuť 

základy manipulácie s počítačom, prostredníctvom edukačných programov rozvíjať 

kompetencie detí vo všetkých oblastiach detskej osobnosti. Program bol realizovaný v 

triedach predškolákov  v spolupráci so ZŠ J.A. Komenského v Seredi. 

 

 

k) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy: 

 

Ul. Komenského „A“ 

Materská škola je pavilónového typu, troj triedna. Školská kuchyňa varí aj pre triedy na 

Komenského B. Školský dvor má 7500 m2. 

 

Exteriér 

 Staré a nevhodné železné preliezačky - omaľovné z projektu Samsung. 

 Nové preliezačky z projektu Samsung - bez dopadovej plochy v zmysle predpisov EU. 

 Zdevastované 30 ročné dopravné ihrisko. 

 Oplotenie budovy 20 rokov neomaľované. Zriaďovateľ zabezpečil pracovníkov na 

pozváranie plota. 

 Tri krát bola sponzorsky zváraná vstupná brána do MŠ. 

 Chodníky v areáli sú prerastené koreňovým systémom, sú polámané, ohrozujú zdravie 

a bezpečnosť detí – sú 48 rokov bez údržby. 

 Z finančných dôvodov nebol v roku 2011/2012 vymený piesok v pieskoviskách 

 

 Interiér  

.   

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE :  

 Z príspevku z Rodičovského združenia boli zakúpené hračky a výtvarný materiál. 

 Darčeky k Vianociam ,pracovné zošity a knihy ,podložky a baterky na Bee-bot , 

 nábytok do I.triedy .V II. triede rodičia kúpili farbu a údržbár namaľoval pôvodný 

nábytok.  
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 Príjem RZ v školskom roku 2012/2013  v hodnote 3106  € bol použitý na skvalitnenie 

vybavenia MŠ.  

 Rodičia priniesli do MŠ podľa svojich možností čistiace prostriedky . 

 Priniesli starý papier- počas školského roku sme nemuseli kúpiť toaletný papier. 

 

Z rozpočtu školy 

 MŠ z rozpočtu  v roku 2012 zakúpila učebné pomôcky Logico primo  na rozvoj 

matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

 Zriaďovateľ mesto Sereď kúpil do tried predškolákov  4 interaktívne tabule, výučbové 

programy boli kúpené z financií z rozpočtu školy v zmysle zákona 597/2003 Z.z. § 6 

b. 

  Do triedy predškolákov bol zakúpený nábytok z rozpočtu školy. 

  Z finančných prostriedkov ktoré darovali poslanci MZ  boli zakúpené stoly a stoličky.  

Opravy : 

 Dvere a kľučky v celej budova sú pôvodné , sú permanentne opravované. 

 V zimnom období boli vystierkované a namaľované šatne z dôvodu výskytu plesní. 

 V  budove je nad oknami je popraskaný preklad. 

 V januári bola opravená havária vody v II. triede počas riadnej prevádzky školy. 

Zápory : 

 Kuchyňa materskej školy je pôvodná, bolo pridaných veľa elektrických spotrebičov a 

elektrické rozvody nie sú na to stavané,  časté výpadky elektriny, poistky je nutné 

meniť  veľmi často. Je nutné rekonštruovať elektrickú inštaláciu v kuchyni- kuchárky 

zažívajú enormný stres že nebude možné deťom navariť.  Po 48 rokoch nepretržitej 

prevádzky sú povrchy prevádzky ( dlažba, obklady)  kuchyne poškodené , pracovné 

stoly sú pôvodné 

 Školská jedáleň- nutný nákup tanierov, pohárov a hrnčekov. 

 Nebol vymenený piesok v pieskoviskách 

 Nedostatok moderných pomôcok na edukačné aktivity  

 Vonkajšie opláštenie budovy  je v zlom stave, miestami vypadané až do tehly. 

 V I. triede je za radiátormi opadaná omietka až na tehlu, stena nasáva vlhkosť z vonku, 

každomesačné striekanie proti plesniam. Viacnásobné opravy z vnútra opadali.  

 

Záver : Interiér MŠ bol značne zhodnotený a skvalitnený vďaka zriaďovateľovi 

a rodičovskému združeniu. Naďalej pretrváva nedostatok učebných pomôcok a kníh v detskej 

knižnici. Vďaka rodičovskému združeniu máme dostatok hračiek. Budova po takmer 50 

ročnej prevádzke je v stave keď potrebuje  rekonštrukciu elektrického vedenia, opravu fasády 

a nutnú rekonštrukciu kuchyne kde sa varí aj pre budovu B. 

 

 

 

Ul. Komenského budova B 

  

Budova elokovaných tried na Ul. Komenského B je situovaná v blízkosti MŠ Komenského - 

budova A a ZŠ- J.A. Komenského. Exteriér budovy B je situovaný na dvore MŠ ul. 

Komenského budova A. Pre budovu B sú zriadené dve pieskoviská a detské preliezačky. 

Interiér školy tvorí jeden hlavný vchod a jeden bočný - služobný vchod, tento  slúži pre 

zamestnancov.  

Materská škola je zrekonštruovaná, má tri triedy a sociálne zariadenia pre každú triedu 

samostatne. V triedach sú zriadené spálne, v ktorých sa rozkladajú a skladajú ležadlá. 
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Budova má pri hlavnom vchode tri šatne a školskú jedáleň, kde sa pripravuje desiata a 

olovrant. Obed sa pripravuje v budove A a cez bočný vchod sa strava prenáša do jedálne 

v budove B. 

 

Klady 

 

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 

 Rodičia do RZ v školskom roku 2012-2013 prispeli sumou 2.495 € a väčšina rodičov 

sponzorsky darovala na začiatku šk. roka hygienický balíček., Zo sumy, ktorou rodičia 

prispeli do RZ, bol pre deti zakúpený výtvarný a pracovný materiál potrebný 

k výchovno-vzdelávacej činnosti, hračky a knihy. 

  hradili sa 3 externé divadelné predstavenie, ktoré boli odohrané v našej MŠ,  

 do všetkých tried  sa zakúpili sa hračky k Vianociam,  

 boli zakúpené knihy pre predškolákov a odborná literatúra pre pedagógov, 

  taktiež sa dokupoval drobný nábytok do 3. triedy.  

 

 Z  rodičovského príspevku boli uhradené aj rôzne  darčeky pre deti a drobné 

občerstvenie pri školských akciách, ako napr. Mikuláš, Deň detí, Deň jablka, Pečenie 

medovníčkov a pod.  

 Z 2% daní, ktorými rodičia prispeli našej MŠ bol zakúpený nábytok do 3. triedy 

a dekoračný materiál do ostatných tried. 

 

Z rozpočtu školy  

 nábytok do 1. triedy   

  práčka v hodnote . 

 Z daru poslancov MZ boli zakúpené 2 stoly a 25 stoličiek 

 V júni  boli natreté preliezky a šmykľavky na šk. dvore dobrovoľnými brigádnikmi zo 

Samsungu v rámci projektu Naše mesto. 

 

Zápory 

 

 Oprava osvetlenia v celej budove materskej školy – podľa revíznej 

správy nie je el. sústava schopná bezpečnej prevádzky. 

 Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni 

 Nákup podlahovej krytiny do III. triedy – koberec je na betóne 

 Nebol vymenený piesok v pieskoviskách 

 Zakúpiť nad pieskovisko na školskom dvore tienidlo. 

 Zakúpiť nové ležadlá do 3. triedy 

 Zakúpiť nové posteľné návliečky do všetkých tried. 

 Dokúpiť kuchynský riad. 

 Zakúpiť nábytok do 2. triedy. 

Záver 

 Naďalej zveľaďovať interiér materskej školy  

 

 

 

 

 

Elokované triedy na Murgašovej ul. 
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Elokované triedy na ul. Murgašova sú v peknom prostredí. MŠ má tri triedy. 

 

V mesiaci september 2012 sa bola havária vody. Z dôvodu havárie bola na 4 týždne prerušená 

prevádzka školy. Deti boli umiestené v náhradných priestoroch : Mama centrum, školský klub 

detí a v budovách MŠ ul. Komenského „A“ a “B“, ostatné deti boli v čase havárie doma. 

Odstránenie havárie zabezpečil zriaďovateľ MŠ 

 

Klady: 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 

 Veľmi dobrá spolupráca s rodičmi. 

 Rodičia do RZ v školskom roku 2012-2013 prispeli sumou 3 052 €. Z tejto sumy sa 

zakúpili pre deti výtvarný a pracovný materiál, sladkosti k rôznym príležitostiam, 

divadelné predstavenia v MŠ, čistiace a hybienické potreby , čistenie bielizne, poličky 

do kúpeľne a pod. 

 V mesiaci september sme dostali sponzorsky nábytok od rodiny – 4 policové skrinky v 

hodnote 320 €. 

 V mesiaci december sme sponzorsky od rodičov dostali finančné prostriedky-  za tieto 

peniaze boli zakúpené hračky pod vianočný stromček. 

 V mesiaci máj rodina  D. zakúpila farby, štetce, šmirgle, riedidlá na skrášlenie 

preliezok na školskom dvore  

 Rodičia za dva roky z 2% daní darovali na  účet RZ 3910,11€, z týchto peňazí po 

odsúhlasení rodičov na RZ zo dňa 11.09.2013 sa rozhodlo zakúpiť preliezkovú 

zostavu v sume 3800€. 

 V mesiaci jún sme dostali od rodiny. H. finančný dar - za tieto peniaze bola zakúpená 

šmykľavka na školský dvor. 

 Rodina . N. na všetky hojdačky a šmykľavky darovala drevené platne, ktoré nám aj 

sponzorsky namontovali. 

 Pán  T.   opravil plechové strechy (plech na opravu daroval) na domčekoch na 

školskom dvore. 

 Pán  Ch.  opravil všetky lavičky na školskom dvore (daroval chýbajúce laty). 

 

Z rozpočtu školy  

 sa zakúpil nábytok do 3.triedy,  

 stoly do všetkých troch tried,  

 lavičky do všetkých troch šatní,  

 žalúzie na 3.triedu a riaditeľňu,  

 paplóny s vankúšikmi a plachty.  

 Tepovač (pre dve škôlky), 

  Chladnička pre personál. 

 V mesiaci január sa vymaľoval celý interiér školy. 

 Zriaďovateľ zakúpil interaktívnu tabuľu  

 Z daru poslancov MZ boli zakúpené  4 stoly. 

 Od p. poslanca  sme dostali dar 100€, ktoré boli pripísané na účet RZ. 

 

Kapitálové výdavky : 

V letných mesiacoch boli zrekonštruované dve hygienické zariadenia . 

 

Zriaďovateľ zabezpečil  orezanie sa stromov na školskom dvore. 
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Zápory: 

 Natretie a oprava školského oplotenia na školskom dvore. 

 Nebol vymenený piesok v pieskoviskách 

 Oprava fasády, zateplenie. 

 Zakúpenie nových stoličiek. 

 Výmena nových sporákov v kuchyni. 

 Dokúpenie kuchynského riadu. 

 Zakúpenie pomôcok na výchovno - vzdelávaciu činnosť. 

 Nové preliezky, hojdačky na školský dvor. 

 Oprava dopravného ihriska. 

 

Záver 

 Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér školy. 

 

         

 

   Ul. Podzámska: 

 

Budova je situovaná v nehlučnom, neprašnom prostredí mesta Sereď.  Z dôvodu zastaralosti 

kovového náradia na školskom dvore je potrebná jeho renovácia. Rovnako potrebuje 

renováciu aj  pieskovisko. 

Interiér tvoria dva pavilóny so spoločným vchodom, chodbou a sociálnym zariadením. 

 Počas letných prázdnin 2013 bola zriaďovateľom zrealizovaná prístavba šatne pre deti, 

kancelárie zástupkyne a šatne pre zamestnancov a zároveň bola uskutočnená rozsiahla 

rekonštrukcia hygienických zariadení, čím sa vo veľkej miere skvalitnil pobyt detí 

a zároveň aj personálu v budove MŠ.  

 Zriaďovateľ zabezpečil orezanie stromov na školskom dvore. 

 Za dar  od poslanca mestského zastupiteľstva  sme zakúpili  podlahovú krytinu do 1. 

triedy a dali vyrobiť policovú stenu do hygienického zariadenia. 

 Zriaďovateľ  zakúpilo interaktívnu tabuľu. 

 Z finančných prostriedkov ktoré darovali poslanci MZ sme kúpili 4 stoly pre deti. 

 

 

Z rozpočtu školy sa zakúpil: 

 nábytok do 2. triedy   , 

 25 ks stoličiek do I. triedy  

 25 ks lehátok do I. triedy  

 11 ks šatňových zostáv pre   44 detí v hodnote  

 2 ks  stolov pre učiteľky s kontajnermi v hodnote    

 5 ks stoličiek pre učiteľky   

  chladnička s mrazničkou do školskej kuchyne   

 9 ks vešiakov na uteráčiky s poličkami na poháriky   

 



Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď 
 

15 

 

 

RODIČOVSKLÉ ZDRUŽENIE 

 

 

Veľmi dobrá spolupráca je s rodičmi. 

 Rodičia do RZ v školskom roku 2012/2013 prispeli sumou 1800  €. Z tejto sumy sa 

zakúpili pre deti výtvarný a pracovný materiál, tonery do tlačiarní, papier. 

 Občerstvenie a rôzne potreby na akcie usporiadané školou s účasťou rodičov,  

sladkosti k rôznym príležitostiam - Mikuláš, Deň detí, olympiáda, hviezdičková 

olympiáda  ,karneval. Hračky pod stromček.. 

 Obrusy na stoly do oboch tried. 

 Čistiace a hygienické potreby , čistenie posteľnej bielizne . 

 Dvere na skrinky k zostave zakúpené školou, nábytkové police , kontajner na hračky . 

Farby na natieranie preliezok, šmirgle, lepidlá. 

 Do novej umyvárky  sme zakúpili 100ks uterákov pre deti, poháriky, držiaky na 

toaletný papier, zrkadlá. 

 

 

Zo sumy, ktorou prispeli rodičia 2% z daní sa zakúpili: 

 Centrá konštruktívnych hier, jemnej motoriky, dopravy, knihy   ,hračky na Vianoce  

CD   , DVD maľované čítanie , Biele tabule , Boxy na portfóliá  € , Puzzle, plyšové 

lopty, tempery   , Divadelné predstavenie , Krepový papier, fixy, knihy  

 Relaxačné podložky 4 ks . 

 

Zápory : 

 Nebol vymenený piesok v pieskovisku 

 

 

 

l) Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia:  

  

Materská škola sa prioritne zameriava na dodržiavanie rodinnej atmosféry, ktorú považujeme 

v dnešnej dobe turbulentných zmien za veľmi potrebnú pre kvalitnú výchovu a vzdelávanie 

budúcej generácie, ale i pre mladé rodiny. 

 

1. Využívať efektívny štýl riadenia, ktorý bude podporovať úspešnosť materskej školy. 

2. Vytvorenie rodinného prostredia pre deti, rodičov i všetkých zamestnancov. 

3. Nadštandardná spolupráca s rodinou, hľadanie efektívnych možností netradičnej 

spolupráce. 

4. Propagácia zdravého životného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine 

vedomostí, ale v rovine kompetencií využívaných v bežnom živote. 

5. Kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, založený na ďalšom vzdelávaní, 

zvyšovaní odbornosti 

6. Úspešná prezentácia výsledkov práce s deťmi na verejnosti. 

 

Všetky ciele koncepcie priebežne plníme. Účasť rodičov na akciách školy ako Deň jablka, 

Vianočné pečenie, Maľovanie vajíčok a Rozlúčka s predškolákmi sa niekoľkonásobne 

zvýšila, prichádzajú aj starí rodičia. Tu propagujeme zdravý životný štýl a aj ho prakticky 
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uskutočňujeme pri športových hrách rodičov a detí na školskom dvore. Učiteľky si počas 

celého roka zvyšovali odbornú úroveň na školeniach organizovaných Metodicko – 

pedagogickým centrom v Trnave, Spoločnosťou pre predškolskú výchovu – lektori sú 

vysokoškolský pedagógovia z  univerzít. Práce detí sú prezentované vo vystúpeniach pre  

rodičov na dňoch otvorených dverí v MŠ, na výtvarných súťažiach – Výtvarný a literárny 

Trenčín, Moje Mesto 

 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (SWOT 

analýza)         

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký záujem rodičov o umiestnenie 

detí do materskej školy  

 pozitívna socio-emocionálna  klíma v 

škole, 

 kvalitné medziľudské vzťahy, 

  100% kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov, 

vysokoškolské vzdelanie I. a II. 

stupňa 

 záujem pedagogických zamestnancov 

o ďalšie vzdelávanie,  

 kreativita a iniciatívna pedagogických 

zamestnancov, 

 záujem pedagogických zamestnancov 

podieľať sa na aktivitách školy, 

projektoch, aj mimo pracovného času  

 ŠVP pripravený na mieru 

podmienkam MŠ 

 pripravenosť detí na vstup do ZŠ, 

 vnútorné prostredie materskej školy  

 dobra spolupráca so zriaďovateľom, 

Radou školy, základnou školou, , 

mestskou knižnicou  

 web stránka školy  

 záujem pedagógov o ďalšie 

vzdelávanie  

 tvorba projektov  

 spolupráca s rodičmi  

  

   

 odmeňovanie pedagogických 

zamestnancov  

 vysoký počet deti ktorý vznikol 

navýšení počtu detí o 3 v každej triede 

z dôvodu velkého záujmu rodičov o 

umiestnenie v MŠ 

 nedostatok finančných prostriedkov pre 

rozvoj školy  

 absencia telocvičného náradia a náčinia  

 nedostatok kvalitných učebných 

pomôcok, 

 nedostatok didaktických hračiek  

 opotrebované školské dvory – železné 

preliezačky po životnosti, pieskoviská 

 interiér len sčasti vybavený novým 

nábytkom a kobercami 

  technický stav budovy 

 zlé parkovanie pre rodičov 

 nedostatočný a zastaralý knižný fond  

pedagogickej a detskej knižnice 

 zdevastované dopravné ihriská 

 zdevastované chodníky na školskom 

dvore 

 

  PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 záujem rodičov o kvalitnú výchovu 

a vzdelávanie ich detí založené na 

princípoch dobrého partnerstva, 

 informovanosť prostredníctvom 

 zmena legislatívy  

 demografické zmeny 

 havárie elektriny, vody   

 zvyšovanie nákladov na prevádzku  
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médií,  

 zdokonaľovať komunikačné 

kompetencie, 

 využívanie možností  prípravy 

a realizácie nových projektov  

 dobré podmienky na zavádzanie 

informačno- komunikačných 

technológií, 

 aplikácia aktivizačných vyučovacích 

metód 

 Rešpektovanie osobného tempa a 

učebných štýlov detí 

 

  nárast cien energií, 

 pokles reálnej hodnoty štátnej podpory v 

súvislosti s financovaním z podielových 

daní 

 zhoršenie sociálního zázemia rodín 

 

 

m) spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, 

rodičom,  vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú : 

 

 Spolupráca materskej školy s rodičmi je na dobrej úrovni, hlavne v oblasti spoločných 

podujatí organizovaných materskou školou a financovanie z príspevkov rodičov 

z Rodičovského združenia, sponzorskými opravami a darmi.  Všetky štyri Rodičovské 

združenia prispeli na skvalitnenie výchovy a vzdelávania detí v MŠ spolu sumou 11617 €. 

 

Nadviazali spoluprácu s Domovom dôchodcov, ktorý sa nachádza v blízkosti materskej školy, 

čoho dôkazom bola aj návšteva dňa otvorených dverí v DD. 

 

MŠ poskytuje nasledovné služby deťom a rodičom:  fotografovanie, predaj kníh, časopisov a 

tlačovín, divadelné predstavenia, návštevy rôznych kultúrnych podujatí  / aktivity v Múzeu 

Sereď, ukážky výcviku psov, organizovanie  výletov do prírody v spoluúčasti s rodičmi, 

organizovanie Dní otvorených dverí  v MŠ viac krát do roka, organizovanie  rozlúčkového 

dňa s predškolákmi spojeného s opekačkou, návštevy  Dní otvorených dverí v ZŠ a v ZUŠ v 

Seredi, tradičné zhotovovanie tabla. 

Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú inštitúcie : Základná umelecká škola J. F.Kvetoňa, 

Základná škola, Rada školy, Rodičovské združenie. 

Vyzdvihujeme veľmi dobrú spluprácu s CPPaP v Galante : poskytujú konzultácie  rodičom a 

učitelkám nielen v Galante ale aj priamo v materskej škole.  

 

 

Vypracovali zástupkyne riaditeľky :  

Komenského A : Bc. Katarína Butková 

Komenského B : Bc. Jana Ferenczyová 

Murgašova : Daniela Andrisová 

Podzámska : Katarína Kurbelová 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade MŠ  dňa 4.9.2013 
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V Seredi dňa  4.9.2013                                           Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ 

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ   

Rada MŠ odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď  s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. za školský rok 2012/2013. 

 

V Seredi dňa  8.10.2013                                                                                   

 

                                                                                           predseda Rady materskej školy 

 


