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

1 
 

 

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 2015/2016 

  
 

a) Identifikačné údaje: 
 
Základné identifikačné údaje o škole  
Názov školy : Materská škola 
Adresa : Ul. Komenského ul. 1137/37, 92601 Sereď 
Telefónne číslo :  0911011508  
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 Martinovičová 
 Zástupkyňa ET na ul. Komenského B                         Bc. Jana Ferenczyová 
Zástupkyňa ET na ul.  Murgašova č. 1991/8                Daniela Andrisová 
Zástupkyňa ET na ul.  Podzámska  2660/11                 Bc. Jana Ferenczyová   
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  * 

1 Mgr.Lubica Štefáková Predseda rodič 
2 Zuzana Kulasová Podpredseda rodič 
3 Zuzana Golejová Člen pedagogický zamestnanec 
4 Petra Suchoňová Člen pedagogický zamestnanec 
5 Alžbeta Tkáčová Člen nepedagogický zamestnanec 
6 Mgr. Lenka Kurbelová Člen rodič 
7 Ivana Ondrušková Tajomník rodič 
8 Mgr. Marta Némethová Člen za zriaďovateľa 
9 Daniela Matušková Člen za zriaďovateľa 
10 Mgr. Tomáš Karmažín Člen za zriaďovateľa 
11 Dušan Irsák Člen za zriaďovateľa 
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* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, 
delegovaný za zriaďovateľa, 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016  
 
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 
a Správe o VVČ. 
 
Údaje o  metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy :  
Por. č.  Metodické združenie Bc. Katarína Jakubcová – vedúca MZ 
 
b) Údaje o deťoch : 

MŠ  Údaje k 15. 09. 2015 Údaje k 31. 06. 2016 
(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 70 0 3 70 0 
Komenského B 3 70 0 3 70          0 
Murgašova 3 71 0 3 71 0 
Podzámska 2 43 0 2 43 0 
Spolu  11 254 0 11 254 0 
 
c) Školská jedáleň : 
 
  
Počet stravníkov  245 detí/42 dospelých 
Počet vydaných hlavných jedál - 
priemer na pracovný deň počas 
školského roku 

213 

Počet vydaných hlavných jedál na 
pracovný deň v mesiaci júl a 
august 

júl  50 
august 48 

 
d) Počet zapísaných detí k šk. roku 2015/2016:  254      
Počet vydaných kladných rozhodnutí o prijatí do MŠ: 254 
 
e) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v MŠ: neuskutočnila sa  
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f)  
 

g) 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 pedagóg 0 0 
 

Kariérový stupeň 
Počet 

začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 
Pedagogický zamestnanec    1  22  10  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 
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Vedúci odborného útvaru  0 
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP  0 
 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2015/2016  
 
 
Druh štúdia  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie 1 1 
aktualizačné vzdelávanie 8 8 
inovačné  vzdelávanie 0 0 
špecializačné vzdelávanie 0 0 
kvalifikačné vzdelávanie 0 0 
funkčné vzdelávanie 3 3 
aktualizačné funkčné vzdelávanie 0 0 
 
 

Ukončené vzdelávania 
 

Názov vzdelávania Počet 
absolventov 

Absolvovaná 1. atestačná skúška 3 
Funkčné vzdelávanie 3 
Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní 8 

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

charakteristika priorít  školského vzdelávacieh o programu: 
 
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Cesta Za 
poznaním“  
 
Materská škola sa riadi  cieľmi a poslaním Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného v roku 2015  pod číslom 
2015-8341/12225:1-10A0 . 

Vlastné zameranie školy 
 

     Materská  škola nie je špeciálne zameraná. Umožňuje  deťom získať vedomosti a zručnosti 
vo všetkých oblastiach. Dáva šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich 
schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Snažíme sa o čo najlepšie začlenenie detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia do kolektívu detí. Výchovno-vzdelávacia činnosť je 
zameraná na prípravu detí na vstup do primárneho vzdelávania, na život v spoločnosti, ktorý 
od nich vyžaduje aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. U detí 
formujeme tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
      Kladieme  dôraz na rozvoj možností a vlastného potenciálu detí, ktorý stojí na 
presvedčení, že deti  sa najlepšie rozvíjajú ak sa venujú svojej činnosti – hre. Deťom v 
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procese edukácie poskytujeme podpornú atmosféru založenú na porozumení, 
bezpodmienečnom prijatí dieťaťa, uznaniu a empatickému načúvaniu. Pri hre sa dieťa 
najefektívnejšie učí. Dôraz kladieme na úctu k dieťaťu , rešpekt a dôveru, orientáciu na jeho 
vnútornú aktivitu, tvorivú silu, vlastné zážitky a  skúsenosti. To , ako sa dieťa v materskej 
škole cíti a čo prežíva, má z hľadiska úspešnosti jeho vzdelania kľúčový význam. V prvom 
rade sa musí cítiť spokojné a v bezpečí a až potom sa môže zdravo rozvíjať a efektívne učiť. 
     Pedagóg je pre dieťa partnerom, pomocníkom a sprievodcom na jeho ceste k poznávaniu 
Vystupuje v roli facilitátora. Rešpektuje jedinečnosť každého dieťaťa.  
     Cieľom pedagogického procesu je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti detí, 
individuálne získanie kompetencií, ktoré budú schopné uplatňovať v ďalšom živote a 
vzdelávaní.  

 Tvorivé dielne pre rodičov a priateľov materskej školy : 
• Deň jablka v októbri 
• Pečenie vianočných medovníkov  
• Maľovanie vajíčok  
• Rozlúčka s predškolákmi  

 Projekty : 
• V jarných a jesenných mesiacoch organizuje materská škola vo svojich areáloch 

projekt Hviezdičková olympiáda , založený na olympijských ideáloch. Zúčastňujú sa 
všetky deti z materskej školy. 

• Projekt Malý plavec pre deti predškolského veku hoteli Relax v Šoporni pod vedením 
kvalifikovanej lektorky Plaveckých jasličiek Žabka 

• V jarných mesiacoch sa uskutočňuje matematická súťaž Tangramiáda. V organizácii 
sa striedajú jednotlivé pracoviská. Zúčastňujú sa triedy predškolákov. 

• Materská škola je zapojená do projektu Srdce na dlani, organizovaného Mestskou 
políciou - predškoláci 

• Vyškolené učiteľky z našej materskej školy realizujú projekt Zippiho kamaráti – 
v triede kde vyškolená učiteľky pracuje 

Vystúpenia : 
• Úcta k starším v Domove seniorov 
• Vianočné trhy v meste 
• Deň matiek v každej triede 

 
Spolupráca 

• Elokované pracovisko na Murgašovej ul. spolupracuje s Domovom Dôchodcov 
a Domovom sociálnych služieb pre dospelých na projekte „Spájanie generácií“. Deti 
s obyvateľmi domova spolu súťažia na Olympiáde seniorov,  stretávajú sa na 
tvorivých dielňach niekoľko krát ročne. 
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Školský vzdelávací program „ Cesta za poznaním“ 
 
Obsahové celky 
 
MESIAC OBSAHOVÉ CELKY TÉMY 
September MÔJ   DOMOV Život v MŠ 

Kam odleteli lastovičky 
Zo záhrady do kuchyne 

Október MAĽOVALA  JESEŇ Čarovná jeseň 
Deduško a babička 
Poznám svoje telo 

November ČAROVNÁ PRÍRODA Pani príroda  
Zem jej vlastnosti a podoby 
Lesné, voľne žijúce zvieratá 

December VOŇAVÉ VIANOCE Mikulášsky balíček 
Vianoce 

Január ZAČÍNAME  NOVÝ  ROK Čo prináša  zima 
Hviezdy a vesmír 
Neživá príroda  

Február NAŠE MESTO Fašiangové veselie  
Naše mesto 
Bezpečne po ceste 
Naše Slovensko 

Marec KNIHA, NÁŠ  KAMARÁT Z rozprávky do rozprávky 
Praveké/exotické zvieratá 
Veľkosť a rozmanitosť sveta 

Apríl JAR K  NÁM  LETÍ Veľkonočná nálada 
Budem školákom  
Čím vonia jar 
Domáce zvieratá a mláďatá 

Máj MÁME  RADI  PRÍRODU Sviatok mamičiek 
Kvety 
Vtáky 
Drobné živočíchy 

Jún VESELO JE V NAŠEJ MŠ Týždeň veselosti 
Život pri vode a vo vode 
Letné športy 
Remeslá a profesie 

Učebné osnovy 
     Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy  jednotlivých vzdelávacích 
oblastí štátneho vzdelávacieho programu.  
     Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je 
štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného 
vzdelávania . 
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     Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú 
všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných 
vzdelávacích stupňoch. Vymedzený obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a 
vyčerpáva komplexne celý obsah vzdelávania v materskej škole. Vymedzené vzdelávacie 
oblasti sú postačujúce na to, aby pokryli celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej 
gramotnosti. 
Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:  
 

Jazyk a komunikácia ,Matematika a práca s informáciami ,Človek a príroda ,Človek a 
spoločnosť ,Človek a svet práce ,Umenie a kultúra ,Zdravie a pohyb  

 
     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, experimentovanie na 
školskom dvore. Hra, dramatizácia, manipulácia s predmetmi, pohybové a relaxačné cvičenia, 
experimentovanie, hranie rolí, opis, rozhovor , porovnávanie, diskusia, triedenie, pozorovanie, 
grafické a výtvarné činnosti, analýza, syntéza, dedukcia, indukcia, učenie riešením problému, 
výklad, dialóg, praktické činnosti, práca s knihou, ilustračným materiálom, skladanie a 
rozkladanie, výlety, exkurzie, divadlo, zážitkové učenie, vychádzka, kreslenie, maľovanie. 
 
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 . 
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Uvedené metódy sú vhodné pre deti v materskej škole a sú hodnoteniami vhodnými pre 
tvorivo-humanisticky zameranú materskú školu. 
 
j) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti : 
 
 
Komenského A 
 V MESIACI  JÚN  SA 24 DETÍ A 4 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI  ZÚČASTILI ŠKOLY V PRÍRODE 
V BOJNICIACH V TRVANÍ 5 DNÍ.  

Dátum: 
Kde sa 
konala akcia: 

Názov akcie Počet 
prítomných: 

Počet 
pedagógo
v: 

Sept.2015    

    

Veľký park Akcia s mestskou políciou 
a psovodmi – Šťastný pes 25 2 

Okolie MŠ 
Branná vychádzka spojená so 
zberom jesenných plodov 
a listov k Váhu 

67 detí, 1,2,3 
trieda 6 

Október 
2015 

 

Hotel Relax 
Inn - Šoporňa Plavecký výcvik 23 3 

 
Dopravné 
ihrisko TT 

Dopravná výchova pre deti 
predškolského veku         3 Trieda 2 

Materská 
škola 

Deň JABLKA – 
 tvorivé dielne rodičia a deti 

67detí-1,2,3 
trieda 6 

November 
2015 

Hotel Relax 
Inn - Šoporňa Plavecký výcvik 23 3 

Kemping Turistická vychádzka do prírody 2,3 trieda 4 

December 
2015 

Materská 
škola 

Divadelné predstavenie Ako 
domček kašľal 3triedy 6  

Materská 
škola 

Pečenie medovníkov rodičia a 
deti 

 
Všetky triedy 6 

Materská 
škola Mikuláš 3 triedy 6 

Nový park Vianočné vystúpenie  24 detí        3. 
Trieda 2  

Január 2016 Materská 
škola 

Pokusy a bádanie v interiéri 
a exteriéri MŠ 3. trieda 1  

Február 
2016 

Materská 
škola Karneval v MŠ – všetky triedy  

Všetky triedy 6  

Marec 
2016 

    
ZŠ J.A. 
Komenského Návšteva knižnice 3. trieda 25 detí 

Materská 
škola 

Maľovanie kraslíc 
Tvorivé dielne rodičia a deti Všetky triedy 6 

Apríl 
2016 

ZŠ 
Komenského   

Tangramiáda  
  

25 detí 
3. trieda 2  

Materská 
škola Hudobná škola uja Doremina 3. triedy 6  
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ZŠ 
Komenského 

Deň otvorených dverí pre deti 
z MŠ v ZŠ J.A.Komenského 

25 detí        3. 
Trieda 2  

ZŠ 
J.Fándlyho 

Deň otvorených dverí pre deti 
z MŠ v ZŠ Juraja Fándlyho 3. trieda 2  

Máj 
2016 

Materská 
škola 

Deň matiek  
Vystúpenie detí  

 
Všetky triedy 6  

Bojnice Škola v prírode 2.a 
3. trieda 4 

Materská 
škola Hviezdičková olympiáda Všetky triedy 6 

Malý park Vystúpenie na Knižných hodoch 3. trieda 2.  
Koleno Vystúpenie kynológov 2,3 trieda 4  
Ekopark 
Čierna Voda Koncoročný výlet 3. triedy 6  

 
 
 
 

Jún 2016 

Koleno 
Sereď 

Ukážka výcviku psov, vojaci, 
hasiči MDD 

 
3 tireda 2  

Sokolovňa Basketbalové podujatie pre MŠ 3,2  trieda 4 
Olympiáda 
na štadióne Olympiáda predškolákov  

2,3 trieda 4  

Materská 
škola 

Divadelné predstavenie uja 
Doremina 
 

 3. triedy 6  

Materská 
škola 

Cirkusové predstavenie 
s opicami a hadmi  3 triedy 6  

 
 
Elokované triedy  Komenského B 
 

Dátum: Kto akciu 
organizoval: 

Kde sa konala 
akcia: 

Názov akcie trieda 

September 
2015 

MsP Sereď 
 

Etapová  hra „Priprav sa na cestu“ – 
dopravná výchova všetky triedy 

September 
2015 

MsP Sereď 
mestský park 

Psíček šteká hav hav – ukážky výcviku 
psov 2.+ 3. trieda  

 
September 

2015 
 
 

Dopravné 
ihrisko  
Trnava 

Návšteva dopravného ihriska RM – JET 
v Trnave 
 

2.+ 3. trieda  

 
 

Október 
2015 

Materská 
škola 

DEŇ JABLKA 
tvorivé dielne rodičov a detí 
 

všetky triedy 

Október 
2015 

Staré divadlo 
K. Spišáka 

Nitra 

Čin Čin – divadelné predstavenie 
v starom divadle K. Spišáka v Nitre 2.+ 3. trieda 

Október 
2015 

Ovocné sady  
Šalgočka 

Návšteva ovocných sadov v obci 
Šalgočka  predškoláci 
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Október 
2015 Materská škola Šarkaniáda rodičov a detí spojená 

s opekačkou, org. v spolupráci s RZ. všetky triedy 

Október 
2015 – 

november 
2015 

Hotel Relax 
Inn v  Šoporni 

Plavecký výcvik každú stredu 5 týždňov 
za sebou 
 

2 . + 3. trieda – 
prihlásené deti 

November 
2015     

jún 2016 

Materská 
 škola 

Zippyho kamaráti   - preventívny program               
organizovala  Mestská polícia Sereď- 
každú stredu celý šk. rok  

2. +3. trieda – 
prihlásené deti 

 
December 

2015 

Materská 
 škola 

Mikulášku, čo mi do okna dáš? -  
 všetky triedy 

December 
2015 

Materská 
 škola 

Ozdobme si Vianoce –vianočné  tvorivé 
dielne rodičov a detí všetky triedy 

December 
2015 

Materská  
škola Mikuláš z Cirkevnej základnej  všetky triedy 

Január 
2016 

Materská  
škola 

Popoludnie spoločenských hier – rodičov 
a detí všetky triedy 

Január 
2016 

Materská  
škola 

Karneval 
 všetky triedy 

Február 
2016 

Materská 
 škola 

Pinokio – divadelné predstavenie v MŠ 
 všetky triedy 

Február 
2016 

Staré divadlo 
K. Spišáka 

Nitra 

O psíčkovi a mačičke – divadelné 
predstavenie  divadle K. Spišáka v Nitre 2.+ 3. trieda 

Marec 
2016 

ZŠ 
Komenského 

Návšteva knižnice spojená s aktivitami 
z predčitateľkej gramotnosti 2. + 3. trieda 

 
Marec  
2016 

Materská  
škola 

 
Najkrajšia veľkonočná kraslica – tvorivé 
dielne rodičov a detí. 

všetky triedy 

 
Marec 
2016 

Mestské 
múzeum 
 Sereď 

Veľkonočný darček  tvorivé dielne 
v Mestskom múzeu 2. + 3. trieda 

Marec 
2016 

Materská 
škola 

Koza rohatá a jež – divadelné 
predstavenie v MŠ všetky triedy 

 
Apríl 
2016 

Materská 
 škola 

Beseda so včelármi z Regionálneho 
spolku včelárov J. Fándlyho v Seredi- 
v rámci eko projektu „Život živej 
planéty“ 

všetky triedy 
 

Apríl 
2016 

ZŠ 
Komenského DOD v ZŠ Komenského  predškoláci 

 
Apríl 
2016 

ZŠ Fándlyho DOD v ZŠ Fándlyho  predškoláci 

Apríl 
2016 

Materská  
škola La Musica - hudobno vzdelávací program   všetky triedy 

Apríl 
2016 MŠ v ZŠ 

Komenského 

Tangramiáda – matematická súťaž 
v skladaní tangramov 
 

predškoláci 

 Mestský  Flóra Fest – predajná výstava – predaj rodičia detí z 
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Apríl 
2016 

park 
Sereď 

sadeničiek vypestovaných deťmi z MŠ 
v rámci projektu „Život živej planéty“ 

MŠ 

 
 
 

Apríl  
2016 

Materská  
škola 

Realizácia náučného eko chodníka 
v areáli materskej školy  v rámci projektu 
„Život živej planéty“ - realizačný tím 
Nová záhrada z tv Joj v spolupráci 
s rodičmi z RZ Jesenčatá. 
 
 

všetky triedy 

 
Máj 
2016 

Materská 
 škola 

 
Deň matiek – vystúpenia detí k sviatku 
mám 

všetky triedy 

Máj  
2016 

Mestský 
 park 
Sereď 

Knižné hody – vystúpenie detí s krátkym 
recit. pásmom 2. + 3. trieda 

Máj 
 2016 Materská  

škola 

Noc v materskej škole – Šmolkovské 
dobrodružstvá  
 

predškoláci 

 
 

Máj 
2016 

Materská 
 škola 

Slávnostné otvorenie eko chodníka 
spojené s výstavou zvierat a opekačkou 
s rodičmi detí, prizvaní tiež zástupcovia 
zriaďovateľa a real. tím Nová záhrada. 

všetky triedy 

Máj 
2016 ZOO 

Bratislava 

Celodenný výlet do ZOO v Bratislave 
v rámci eko projektu „Život živej 
planéty“ 

2. + 3. trieda 

 
 

Jún 
2016 

Cvičisko 
kynologického 

zväzu   
Ukážka cvičenia   2. + 3. trieda 

Jún 
2016 

Materská  
škola 

Králiky z klobúka – divadelné 
predstavenie v materskej škole všetky triedy 

 
Jún 

2016 

vodná plocha 
pri Kolene 

MDD záchranných a bezpečnostných 
zložiek  všetky triedy 

 
Jún 

2016 

Dopravné 
ihrisko Trnava 

Návšteva dopravného ihriska RM JET – 
Trnava 
 

2 . + 3. trieda 

 
Jún  

2016 

štadión 
Sereď 

Škôlkárska olympiáda na mestskom 
štadióne  2. a 3. trieda 

Jún  
2016 Ranč 

Galanta 

½ denný výlet na Ranč na striebornom 
jazere pri Galante 
 

všetky triedy 

Jún  
2016 

Ranč 
Galanta 

Hviezdičková olympiáda 
 

všetky triedy 
 

 
Jún 

 2016 

Materská 
 škola 

Rozlúčka predškolákov –spojená 
s programom pre rodičov  
 

predškoláci 

 
 



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

12 
 

Elokované triedy Murgašova 
 

Dátum: Kde sa konala 
akcia: Názov akcie, dátum. Počet 

prítomných: 

Sept.2015     -
Jún 2016 Materská škola 

Srdce na dlani –                  organizuje  
Mestská polícia Sereď- každý pondelok celý 
škol.rok 

3. Trieda - 
predškoláci 

September 
2015 

DSS – Sereď – 
časť Čepeň Seredský 10 –boj    - 3. trieda 

Mestský park- 
org. MsPolícia 

Ukážky výcviku psov – „Psíček šteká Hav, 
hav, hav „ 3. trieda 

Október 2015 
 

Dopravné 
ihrisko TT 

Dopravná výchova pre deti predškolského 
veku 

3. trieda 

Materská škola 
Deň JABLKA – 
tvorivé dielne rodičia a deti 
 

Všetky triedy 

Ovocný sad - 
Šalgočka Exkurzia v ovocnom sade 3. trieda  

DSS – Sereď – 
časť Čepeň Vystúpenie detí – úcta starším 3. trieda   

RELAX – INN 
Šoporňa Plavecký výcvik – 5x ( 5 týždňov) 3. trieda  

Divadlo K. 
Spišiaka NR Divadelné predstavenie – „Čin, čin.“ 3. trieda  

December 
2015 

Materská škola Divadelné predstavenie –     „Domček, ktorý 
kašľal“ Všetky triedy 

Materská škola Mikuláš v MŠ Všetky triedy 
DSS – Sereď – 
časť Čepeň 

Vianočné vystúpenie – spojené s rozdávaním 
darčekov – pre seniorov 1 a 3 trieda 

Materská škola Pečenie medovníkov tvorivé dielne - rodičia 
a deti , varenie kapusnice. 1 trieda 

Materská škola Pečenie medovníkov tvorivé dielne - rodičia 
a deti . 2 a 3 trieda 

Január 2016 Materská škola Prenosné planetárium Všetky triedy 

Február 2016 
Materská škola Karneval v MŠ – všetky triedy Všetky triedy 

Materská škola Bábkové divadlo v MŠ               Divadlo zo 
šuflíka. – „Pinocio“ Všetky triedy 

Marec 
2016 

Mestské 
múzeum Sereď Návšteva múzea 3. trieda 

Materská škola Divadelné predstavenie – „Škaredé kačiatko“ Všetky triedy 
ZŠ J.A. 
Komenského 

Návšteva školskej knižnice – spojená 
s prezeraním kníh 3. trieda  

DSS – Sereď – 
časť Čepeň Maľovanie kraslíc – so seniormi 1 trieda 

Materská škola  Maľovanie kraslíc 
Tvorivé dielne rodičia a deti Všetky triedy 

Apríl 
2016 

ZŠ J.A. 
Komenského Návšteva ZŠ 3. trieda  

Materská škola Výchovný koncert – „Ala muzica“ Všetky triedy 
Divadlo K. 
Spišiaka NR Divadelné predstavenie – „Čin, čin.“  

2 a 3 trieda 
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ZŠ J.A. 
Komenského Tangramiáda 3 trieda 

Máj 
2016 

Kinder Club 
Trnava Koncoročný výlet 1 trieda 

Materská škola Mobilné dopravné ihrisko – praktická ukážka 2 trieda 

Máj 2016 

Materská škola Deň matiek – vystúpenie Všetky triedy 
Materská škola Kúzelník Ivan Všetky triedy 
DSS – Sereď – 
časť Čepeň 

Návšteva spojená s krátkym programom – 
vystúpením detí 1 trieda 

Jún 
2016 

 

DSS – Sereď časť 
Čepeň 

Deň otvorených dverí 
Tvorivé dielne deti a starci Všetky triedy 

Mesto Sereď o 
záchranné 
zložky 

MDD Všetky triedy 

Štadión Sereď Škôlkarská olympiáda 3. trieda 

Dopravné 
ihrisko TT 

Dopravná výchova pre deti predškolského 
veku 
 

3. trieda 

Materská škola Výchovný koncert - SIMSALA Všetky triedy 

Trnava Koncoročný výlet spojený s návštevou 
mestského múzea 2 a 3 trieda 

Ihrisko ROZKVET 
–  Čepeň 

Varenie gulášu – spojené s Hviezdičkovou 
olympiádou akcia rodičov a pedagógov z   1 
triedy 
 

1 trieda 

Materská škola Hviezdičková olympiáda 2 a 3. trieda 
Materská škola Vystúpenie sokoliarov v MŠ Všetky triedy 
Ihrisko 
ROZKVET – 
časť Čepeň 

Rozlúčka predškolákov – spojená 
s varením gulášu 3. trieda 

 
 
 Elokované triedy na Podzámskej ul. 
 

Dátum: 

Kto akciu 
organizoval: 

Kde sa akcia 
konala: 

Názov akcie trieda 

September 
2015 

MsP Sereď 
 

Etapová  hra „Priprav sa na 
cestu“ – dopravná výchova 

všetky triedy 

September 
2015 

MsP Sereď 
mestský 

park 

Psíček šteká hav hav – 
ukážky výcviku psov 

2. trieda 

 
September 

2015 
 
 

Dopravné 
ihrisko 
Trnava 

Návšteva dopravného ihriska 
RM – JET v Trnave 

 
2 trieda 
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Október 
2015 

Ovocné sady 
v obci 

Šalgočka 

Návšteva ovocných sadov 
v obci Šalgočka  

predškoláci 

Október 
2015 

Materská 
škola 

Jesenná opekačka rodičov 
a detí  

všetky triedy 

November 
2015 – 

December 
2015 

Hotel Relax 
Inn v obci 
Šoporňa 

Plavecký výcvik 1x v týždni 
5 týždňov za sebou 

 

1. + 2 
trieda 

– prihlásené deti 

Október 
2015 

jún 2016 

Materská 
škola 

Zippyho kamaráti   - 
preventívny program                

2. trieda – 
prihlásené deti 

 
December 

2015 

Materská 
škola 

Mikuláš -  mikulášske 
predstavenie. 

 
všetky triedy 

December 
2015 

Mestský 
park 

Vystúpenie na Vianočných 
trhoch 

2.trieda 

December 
2015 

Materská 
škola 

Pečenie medovníkov –
vianočné  tvorivé dielne  

všetky triedy 

December 
2015 

Materská 
škola 

Mikuláš z Cirkevnej 
základnej školy  

všetky triedy 

Február 
2016 Materská 

škola 

Pinokio – divadelné 
predstavenie v MŠ 

 
všetky triedy 

Február 
2016 

Reštaurácia 
Minipresso 

Sereď 

Maškarný bál – v reštaurácii 
Minipresso – v spolupráci s 

RZ 
všetky triedy 

Február 
2016 Materská 

škola 

Mobilné planetárium – 
oboznámenie s fázami 
mesiaca, súhviezdami 

všetky triedy 

Marec 
2016 ZŠ 

Komenského 

Návšteva knižnice spojená 
s aktivitami z predčitateľkej 

gramotnosti 
predškoláci 

Marec 
2016 

Mestská 
knižnica 

Exkurzia do mestskej 
knižnice 2.trieda 

 
Marec 
2016 

Materská 
škola 

 
Zdobenie kraslíc – tvorivé 

dielne rodičov a detí. 
všetky triedy 

Marec 
2016 

Materská 
škola 

Škaredé káčatko – divadelné 
predstavenie v MŠ 

všetky triedy 

 
Apríl 
2016 

Materská 
škola 

Najkrajšia ilustrácia – 
výtvarná súťaž organizovaná 
CZŠ (získané prvých 3 miest 

v 1. kategórii) 

2. trieda 
 

Apríl 
2016 

ZŠ 
Komenského 

DOD v ZŠ Komenského 
v Seredi  

predškoláci 
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Apríl 
2016 ZŠ 

Fándlyho 
DOD v ZŠ Fándlyho 

v Seredi 
predškoláci 

Apríl 
2016 

Materská 
škola 

La Musica - hudobno 
vzdelávací program  -  

všetky triedy 

Apríl 
2016 

ŠKD v ZŠ 
Komenského 

Tangramiáda – matematická 
súťaž v skladaní tangramov 

predškoláci 

 
Apríl 
2016 

Autoservis 
na Fándlyho 

ulici 
Exkurzia do autoservisu –  predškoláci 

 
Apríl 
2016 

Materská 
škola 

Deň Zeme – brigáda v areáli 
MŠ 

 
všetky triedy 

 
Máj 
2016 

Materská 
škola 

 
Deň matiek – vystúpenia detí 

k sviatku mám 
 

všetky triedy 

Máj 
2016 

Materská 
škola 

Hviezdičková olympiáda 
 

všetky triedy 

 
Máj 
2016 

Materská 
škola 

Sim -  sa -  la – bim 
hudobné divadlo 

všetky triedy 

Máj 
2016 Materská 

škola, 
Kino Nova 

Naše mesto - výtvarná súťaž 
organizovaná mestom Sereď 

(získané 2. miesto v 1. 
kategórii) 

2. trieda 

 
Jún 

2016 

Cvičisko 
kynologické
ho zväzu pri 

Ukážka cvičenia  psov 
organizovaná kynologickým 

zväzom  
 

všetky triedy 

Jún 
2016 

Materská 
škola 

Králiky z klobúka – 
divadelné predstavenie  všetky triedy 

 
Jún 

2016 

vodná 
plocha pri 

Kolene 

MDD záchranných 
a bezpečnostných zložiek  

2.trieda 

 
Jún 

2016 

Dopravné 
ihrisko 
Trnava 

Návšteva dopravného ihriska 
RM JET – Trnava 

 
2 . trieda 

 
Jún 

2016 

Mestský 
štadión 
Sereď 

Škôlkárska olympiáda na 
mestskom štadióne  2. trieda 

Jún 
2016 

Reštaurácia 
Minipresso 

Sereď 
MDD pre deti a ich rodičov  všetky triedy 

 
Jún 

2016 

Mestský 
park 

Sereď 
Piknik v mestskom parku –  všetky triedy 

 Materská Rozlúčka predškolákov   všetky triedy 
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Jún 
2016 

škola 

Jún 
2016 

Materská 
škola Pyžamová párty – deň v mš  všetky triedy 

Jún 
2016 

Športová 
hala 

Sokolovňa 
Baby basketbal –  2. trieda 

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

projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny 
trvania projektu) :  

 
Materská škola sa zapojila do Pilotnej fázy zavádzania inovovaného štátneho 
vzdelávacieho programu pre materské školy. Bola vybraná do malého pilotu – 50 
materských škôl z celého Slovenska. Výstupy z pilotnej fázy poskytli odborné východiská k 
príprave návrhov úprav a zmien v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe, k príprave 
odporúčaní pre ostatné materské školy a v poskytnutých metodických materiáloch. Pilotná 
fáza trvala jeden školský rok. 
 
 
Plavecký kurz 
Prostredníctvom pohybových hier vo vode si deti rozvíjajú základné plavecké zručnosti, ktoré 
sú predpokladom pre nácvik správnych plaveckých spôsobov. Napomáhajú vlastnému zdraviu 
aktívnym pohybom. Plávanie tak pomáha urýchliť psychomotorický vývin detí. Zúčastnilo sa 
5 tried predškolákov, každá trieda 5 dní. 
 
Environmentálny projekt „Život živej planéty“.  
Projekt bol spolu realizovaný s rodičovským združením JESENČATÁ na elokovaných 
triedach Komenského „B“. 
Projekt bol ocenený Trnavským samosprávnym krajom EKOLOGICKÝ ČIN ROKA.  

 
Projekt bol spolu realizovaný s TV JOJ program NOVÁ ZÁHRADA. 
https://novazahrada.joj.sk/archiv/2016-05-15-nova-zahrada-premiera 
 
Edukačné celky – pôda, voda , rastliny a živočíchy boli zaradené a realizované vo výchovno – 
vzdelávacom programe materskej školy v časovom harmonograme od novembra 2015 do júna 
2016. 
Projekt sa zameriaval na poznanie života a podmienok uchovania biodiverzity našej živej 
planéty aktivitami zameranými  na vytváranie pozitívneho emočného vzťahu detí k životu 
a aktívnemu prístupu detí pri tvorbe životného prostredia. 
November 2015 – Život v hrudke hliny – aktivity z oblasti životného prostredia pôda. 
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December 2015 – Život v čistej vode - aktivity z oblasti životného prostredia voda.  
Január 2016 – Zvieratá v zime -  aktivity z oblasti životného prostredia živočíchy. 
Február 2016 – Čo sa skrýva v zrniečku -  aktivity z oblasti životného prostredia rastliny. 
Marec 2016 – Zhlboka sa nadýchni - aktivity z oblasti životného prostredia rastliny. 
Apríl 2016 – Deň Zeme -  aktivity z oblasti životného prostredia živočíchy. 
Máj 2016 – Starám sa o zvieratko -  aktivity z oblasti životného prostredia živočíchy. 
Jún 2016 – Detská eko –konferencia – prezentovanie zistení a skúseností získaných počas 
realizácie projektu. 
 
 
Zippyho kamaráti 
Tento projekt je zameraný na to, aby sa deti naučili lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, 
osvojiť si metódy, ktoré im majú pomáhať spracovávať rôzne situácie, zvládať problematické 
a záťažové situácie, vychádzať si s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi. 
Zapojená boli 3 triedy počas školského roku . Dve triedy viedla Mgr. Karin Kapustová, PhD. , 
preventistska MsP Sereď, jednu triedu viedla vyškolená kmeňová učiteľka. 
 
 
Tangramiáda 
Výchovno –vzdelávací projekt zameraný na   rozvíjanie logického a tvorivého myslenia, 
psychomotorikya priestorovej predstavivosti. Tangram predstavuje ideálne spojenie hračky a 
učebnej pomôcky. Zúčastnilo sa 5 tried predškolákov. 
 
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 
 
Projekt : Školské mlieko 
MŠ je zapojená do projektu na podporu spotreby mlieka a mlaiečnych výrobkov podľa 
nariadenia KOMISIE ES č. 652/2008. V rámci tohto projektu bolo vydaných 5892 l mlieka. 
 



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

18 
 

 
 
l) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy: 

 
KOMENSKÉHO A 

Materská škola je pavilónového typu, trojtriedna. má tri triedy a sociálne zariadenia pre každú 
triedu samostatne. V triedach sú zriadené spálne, v ktorých sa rozkladajú a skladajú ležadlá. 
 Školská kuchyňa varí aj pre elokované triedy na Komenského B. Školský dvor má 7500 m2.  
 
MŠ z rozpočtu   školy kúpila výtvarné potreby, didaktické učebné pomôcky.  

Exteriér 
• Staré a nevhodné železné preliezačky bez dopadových plôch 
• Preliezačky z projektu Samsung - bez dopadovej plochy  
• Zdevastované 30 ročné dopravné ihrisko. 
• Oplotenie areálu pôvodné, vyžadujúce rekonštrukciu   
• Chodníky v areáli sú prerastené koreňovým systémom, sú polámané, ohrozujú zdravie a 

bezpečnosť detí . 
 
Interiér  
• Interiér školy je esteticky zariadený v troch triedach novým nábytkom,  

• Sú zriadené centrá aktivít pre deti.  
 

Rekonštrukcie : 

• V mesiaci júl a august sa uskutočnila rekonštrukcia vykurovania v celej budove 
• V mesiaci júl a august sa uskutočnila rekonštrukcia elektrických rozvodov 
• Vo vlastnej réžii boli namaľované interiérové dvere, v  budove sú pôvodné dvere.  
• Výmena linolea v jedálni pre deti 
• V auguste bola vystierkovaná a omalované celá budova po rekonštrukcii elektriny. 

        
Zápory 

• Pieskoviská dosluhujú- betónové obruby sú popraskané 
• Zdevastované chodníky v areáli  
• Nedostatok hracích prvkov na školskom dvore 
• Nedostatok učebných pomôcok na rozvoj telesnej zdatnosti , hudobnej výchovy 
• Nutná rekonštrukcia kuchyne 
• Nutná výmena podlahových krytín v celej budove 
• Kľučky sú pôvodné a permanentne opravované 

 
Rodičovské združenie :  

• Z príspevku z Rodičovského združenia v sume 2345,80 € boli zakúpené: 
•  hračky a výtvarný materiál, darčeky k Vianociam a knihy, hračky do všetkých tried 
• Príjem RZ bol použitý na skvalitnenie vybavenia MŠ.  
• Rodičia priniesli do MŠ podľa svojich možností čistiace prostriedky . 
• Boli zakúpené knihy pre predškolákov,  knihy do detskej knižnice, tonery do tlačiarne. 
• Z  rodičovského príspevku boli uhradené aj rôzne  darčeky pre deti a drobné 

občerstvenie pri školských akciách, ako napr. Mikuláš, Deň detí, Deň jablka, Rozlúčka 
s predškolákmi a pod.  
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• Zakúpenie kobercov do všetkých troch tried, a časti nábytku do II. triedy  
 

 
 
  
 
Záver : Interiér MŠ bol značne zhodnotený a skvalitnený vďaka zriaďovateľovi a 

rodičovskému združeniu.   
        Budova po  50 ročnej prevádzke je v stave keď potrebuje   opravu fasády a nutnú 

rekonštrukciu kuchyne kde sa varí aj pre budovu B.  
        Výmenu podlahových krytín v triedach a šatniach.  
        Opravu chodníkov na školskom dvore  
 

Elokované triedy na 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. 
Budova má pri hlavnom vchode tri šatne a školskú jedáleň, kde sa pripravuje desiata a 
olovrant. Obed sa pripravuje v budove A , cez bočný vchod sa strava prenáša do jedálne 
v budove B. 
 
Klady 
 
Z rozpočtu školy  
 

• Zakúpené boli didaktické učebné pomôcky , výtvarný materiál 
• Výmena podlahovej krytiny v jedálni , chladnička pre zamestnancov 
• Koberec do 2. triedy - herňa 

 
Rodičia do RZ v školskom roku 2015-2016 prispeli sumou 3200,00.- €, nadácia VW Slovakia 
prispela sumou 1950,00€ na eko projekt Život živej planéty“, TT SK prispel sumou 300,00€ 
za Ekologický čin roka ,  2% daní 500,00€.ktorými rodičia prispeli  MŠ 

Zo sumy, ktorou rodičia prispeli do RZ, bol pre deti zakúpený výtvarný a pracovný 
materiál potrebný k výchovno-vzdelávacej činnosti, tiež sa financovali rôzne kultúrne 
akcie pre deti ako napr. Šarkaniáda, Tvorivé dielne, divadlo k MDD, Rozlúčka 
s predškolákmi (občerstvenie pre deti a rodičov, darčeky pre deti). 
RZ Jesenčatá sa aktívne spolupodieľalo na financovaní environmentálneho projektu 
„Život živej planéty“. 
Do všetkých tried  sa zakúpili sa hračky k Vianociam.  
Boli zakúpené knihy pre predškolákov, odborná literatúra pre pedagógov, taktiež 
knihy do detskej knižnice. 

• Z 2% daní ,ktorými rodičia prispeli našej MŠ bol zakúpený koberec pre deti z 2. triedy 
– spálňa. 
 

Zápory 
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• Nedostatok učebných pomôcok  a vynovenie detskej a učiteľskej knižnice. 
• Výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe. 
• Absencia  podlahovej krytiny do III. triedy – koberec je na betóne. 
• Potreba nákupu nových kobercov do I. a III triedy. 
• Zakúpiť nad pieskovisko na školskom dvore tienidlo. 
• Chýbajú skladové priestory na odkladanie pomôcok, nábytku, hračiek. 
• Vysadiť v areáli MŠ-  školského dvora nové stromy z dôvodu nedostatku tieňa 

v letnom období.  
• Zastaralé kovové hracie prvky na školskom dvore. 
• Natretie a oprava školského oplotenia v zadnej časti školského dvora. 
• Zdevastované dopravné ihrisko 

 
 Nebezpečné chodníky v areáli MŠ  
 Úprava školského dvora 

 
Záver Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér materskej školy . 
 
 
 
Elokované triedy na Murgašovej ulici. 
 

Materská škola je trojtriedna, je pavilónového typu, každá trieda má svoj samostatný vchod. 
V troch pavilónoch sa nachádzajú triedy v štvrtom pavilóne je kuchyňa, sklady, šatňa 
zamestnancov a miestnosť pre zástupkyňu školy. 
 
Exteriér 

• Staré a  železné preliezačky - omaľovné zo sponzorských darov od rodičov detí, 
• Nová drevená loď a zostava „Domček“ - preliezačky - bez dopadovej plochy 

,z financií  RZ 2%, 
• Zdevastované 30 ročné dopravné ihrisko, polámaný asfalt čiastočne odstránený 

sponzorsky , treba dobetónovať, vyfrézovať a  odstrániť polámaný asfalt. Veľmi 
vhodné na edukačné aktivity detí. ( ale nie v takom stave v akom sa nachádza). 

• Betónové oplotenie – popraskané obrodzujúce bezpečnosť detí, 
• Chodníky a ihriská v areáli sú prerastené koreňovým systémom stromov, sú polámané, 

ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí, 
• Sklad na odkladanie hračiek pri dopravnom ihrisku – omietka opadaná, zatekajúca 

strecha, 
• Celkový vzhľad budovy, oprava zatekajúcej strechy, zateplenie a nová fasáda. 

 
Interiér 
MŠ z rozpočtu  v roku 2015/2016 boli zakúpené didaktické, učebné pomôcky a výtvarný 
materiál 

• Z chránenej dielne bola kúpená posteľná bielizeň v sume 980 € 
• Sú vytvorené centrá aktivít 
• Zakúpený koberec do I. triedy 

 
    Rodičovské združenie 
• V školskom roku 2015/ 2016  
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• Z príspevku RZ bolo hradené a zakúpené výtvarný, pracovný, hygienický a čistiaci 
materiál, tonery do tlačiarní, hračky pod Vianočný stromček, pranie posteľnej bielizne, 
divadelné prestavenia v MŠ, Mikulášske balíčky, sladkosti k MDD, podlahová krytina do 
1. triedy. prácu a materiál  hradili sponzorsky rodičia.  

• Sponzorsky od rodičov, rôzne opravy na školskom dvore, menšie opravy v interiéri školy,  
do dvoch šatní kryty na radiátory, podlahová liata krytina do 2. triedy,  
 

• Z rozpočtu školy: 
• Zakúpené pomôcky na edukačné aktivity, výtvarný materiál,  
• Menšie opravy v interiéri,  
• Odstránenie havarijného stavu s kanalizáciou v 2 triede a na školskom dvore. 
 
Zápory: 
• Nebezpečné šmykľavé  podlahová  dlažba v šatni 3 triedy a vo všetkých umyvárňach 

detí. 
• Výmena podlahovej krytiny v jedálni – po 35 rokoch 
• Rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia,  
• Rekonštrukcia elektrickej inštalácie, 
• Zabezpečenie všetkých šácht v exteriéri školy, 
• Zakúpenie nových odkladacích skriniek na oblečenie pre deti, 
• Zakúpenie nových stolov a stoličiek do jedálne detí, a stoličiek do 1 triedy, 
• Žalúzie na okná vo všetkých 3 triedach,- v letných mesiacoch prehrievanie tried – nedá sa 

vetrať nakoľko okná sú neotvárateľné –bloky bez možnosti otvorenia, 
• Pod  preliezky na školský dvor zakúpiť a osadiť  dopadové plochy, 
• Celková rekonštrukcia  dopravného  ihriska, 
• Výmena krytov na radiátoroch a ventilov za termohlavice, – nefunkčné, nedá sa s nimi 

manipulovať, nie je k nim prístup, 
• Celková výbava kuchyne, sporáky, dresy, kuchynský nábytok – doplniť nový riad. 
• Zateplenie budovy, oprava strechy a chodníkov, 
• Vyrovnanie školského dvora – je prerastený koreňmi stromov, 
• Tienidlá nad pieskoviská, 
• Výsadba nových stromov, 
 
Záver 

• Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér školy, 
 
 
 

    Elokované triedy ul. Podzámska: 
 
Budova je situovaná v nehlučnom prostredí mesta Sereď.  Interiér tvoria dva pavilóny so 
spoločným vchodom, šatňou a sociálnym zariadením. Rekonštrukcia a dostavba 
v predchádzajúcich rokov kvalitatívne zlepšila prostredie pre deti a zamestnancov. 
 
Klady 
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Rekonštrukcia vykurovania – vykurovanie gamatkami bolo vymenené za vykurovanie 
vlastným  kotlom a novými radiátormi s termohlavicami. Týmto sa podstatne skvalitnilo 
prostredie pre deti.  
 
Z rozpočtu školy :Bol kúpený výtvarný materiál, učebné pomôcky, didaktické stavebnice.  
 
Rodičovské združenie 
Rodičia do RZ v školskom roku 2015/2016 prispeli sumou 2000,00€. Táto suma bola použitá 
na zakúpenie rôznych učebných pomôcok, tonerov do tlačiarne pre deti,výtvarného 
a pracovného materiálu, na občerstvenie, ovocie a rôzne potreby na akcie usporiadané školou 
s účasťou rodičov,  odmeny  k rôznym príležitostiam - Mikuláš, Deň detí, olympiáda, 
Tangramiáda,  karneval, hračky pod stromček.. 
Zo sumy 2%  z daní sa uhradila drevenú hraciu zostavu na školský dvor vrátane montáže. 
RZ pri MŠ Podzámka  zorganizovalo tiež dobrovoľnú zbierku, z ktorej sa uhradila druhá časť 
detského dreveného ihriska na školský dvor.  
 
Zápory:  

• Nedostatok učebných pomôcok  a vynovenie detskej a učiteľskej knižnice. 
• Malá rozloha tried a spální. 
• Chýbajú skladové priestory na odkladanie  učebných pomôcok. 
• Opotrebovaný koberec do 2. triedy a do oboch spální. 
• Chýbajúci kryt na pieskovisko. 
• Zastaralé kovové hracie prvky na školskom dvore. 

 
 
Záver Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér materskej školy . 
 
m) 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  za veľmi potrebnú pre kvalitnú výchovu a vzdelávanie budúcej generácie. 
 
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, Opekačka, Šarkaniáda sa 
niekoľkonásobne zvýšila, prichádzajú aj starí rodičia. Tu propagujeme zdravý životný štýl a aj 
ho prakticky 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.  
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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,  

• absolvovanie I.atestácie 
• 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,   
• web stránka školy  
• spolupráca s rodičmi  

   

• odmeňovanie pedagogických 
zamestnancov zo strany štátu 

• vysoký počet detí  ktorý vznikol 
navýšení počtu detí  v  triedach 
z dôvodu velkého záujmu rodičov o 
umiestnenie v MŠ 

• absencia telocvičného náradia a náčinia  
• nedostatok kvalitných učebných 

pomôcok, 
• opotrebované školské dvory – železné 

preliezačky po životnosti, pieskoviská 
• technický stav budovy 
• zlé parkovanie pre rodičov 
• nedostatočný 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 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 

 

• zmena legislatívy  
• demografické zmeny 
• zvyšovanie nákladov na prevádzku  
• pokles reálnej hodnoty štátnej podpory 

v súvislosti s financovaním 
z podielových daní 

• zhoršenie sociálneho zázemia rodín 
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n) 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 .  
ET na Murgašovej ul nadviazali spoluprácu s Domovom dôchodcov, ktorý sa nachádza v 
blízkosti materskej školy, čoho dôkazom bola aj návšteva dňa otvorených dverí v DD, tvorivé 
dielne k veľkonočným sviatkom, návštěva a vystúpenie ku Dňu úcty k starším, deti sa 
zúčastnili Olympiády pre seniorov. 
 
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, organizovanie  rozlúčkového dňa s predškolákmi spojeného s 
opekačkou,jesennú opekačku a šarkaniádu. návštevy  Dní otvorených dverí v ZŠ v Seredi, 
tradičné zhotovovanie tabla. 
Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú inštitúcie :  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 Martinovičová 
Komenského B : Bc. Jana Ferenczyová 
Murgašova :        Daniela Andrisová 
Podzámska :        Bc. Jana Ferenczyová 
 
 
 
 
 
 
 
Správa VVČ za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná v pedagogickej rade MŠ  dňa  
31.8.2016 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa  31.8.2016                                           Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ 
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