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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 Komenského ul . č 8, Murgašovej ul. 8 
a Podzámskej ul.11 

 
v šk. roku 2017/2018 

 
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 Jakubcová 
Zástupkyňa ET na ul. Komenského B Mgr. Eva Jóžová 
Zástupkyňa ET na ul.  Murgašova  Daniela Andrisová 
Zástupkyňa ET na ul. Podzámska  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 19.9.2016 . 
Funkčné obdobie začalo dňom 19.9.2016 na obdobie 4 rokov. 

 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za * 

1 Mgr.Lubica Štefáková Predseda rodič 
2 Bc. Helena Bodláková Člen pedagogický zamestnanec 
3 Dana Pretáková Člen pedagogický zamestnanec 
4 Mgr. Lenka Kurbelová Podpredseda rodič 
5 Natála Vadovičová Člen rodič 
6 Daniela Matušková Člen za zriaďovateľa 
7 Mgr. Marta Némethová Člen za zriaďovateľa 
8 Alžbeta Tkáčová Člen nepedagogický zamestnanec 
9 Mgr. Tomáš Karmažín Člen za zriaďovateľa 
10 Soňa Szabo Perslényiová Člen rodič 
11 Dušan Irsák Člen za zriaďovateľa 

* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, 

mailto:mskomsered@azet.sk
http://www.mskomenskehosered.webnode.sk/
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 
 

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, prerokovala 
správu o VVČ 

 
 

Údaje o metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy : 
Por. č. Metodické združenie Bc. Katarína Jakubcová– vedúca MZ 
1. 19.09.2017 Workshop o Zdravie a pohyb, projekt Zdravý 

chrbátik, plavecký kurz 
2. 24.01.2018 Workshop matematika - využitie Hejného 

metódy. Metodológia a praktické ukážky s 
využitím metódy braimstormingu, 
Tangramiáda, pokračovací plavecký kurz 

3. 15.05.2018 Metodológia a praktické ukážky s využitím 
pojmovej mapy vo všetkých vzdelávacích 
oblastiach.  Workshop - syndróm vyhorenia.  

 
 
b) Údaje o deťoch : 

MŠ Údaje k 15. 09. 2017 Údaje k 31. 06. 2018 
(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 2 3 68 0 
Komenského B 3 70 1 3 69 0 
Murgašova 3 64 2 3 69 0 
Podzámska 2 41 4 2 42 0 
Spolu 11 243 9 11 248 0 

 
c) Školská jedáleň : 
 

  
Počet stravníkov 280 
Počet vydaných hlavných jedál - 
priemer na pracovný deň počas 
školského roku 

201 

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

 41 

 
d) Počet zapísaných detí k šk. roku 2018/2019:            251    

Počet vydaných kladných rozhodnutí o prijatí do MŠ           84 
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e) Údaje  o výsledkoch  inšpekčnej  činnosti  vykonanej  Štátnou  školskou  inšpekciou  

v MŠ: neuskutočnila sa 
 

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 3 23 8 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 

 
 

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2017/2018 
 

 
Druh štúdia 

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

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

 
 
 

g) Zoznam uplatňovaných učebných plánov, profilácia, zameranie MŠ, stručná 
charakteristika priorít školského vzdelávacieho programu: 

 
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Cesta Za 
poznaním“ . 

 
Obsahové celky 

 
MESIAC OBSAHOVÉ CELKY TÉMY 

IX. 
X. 
XI. 

FAREBNÁ JESEŇ Život v MŠ 
Ja a moja rodina 
Kam odleteli lastovičky 
Zo záhrady do kuchyne 
Čarovná jeseň 
Deduško a babička 
Poznám svoje telo 
Pani príroda 
Zem jej vlastnosti a podoby 
Lesné, voľne žijúce zvieratá 
Téma podľa výberu 
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XII. 
I. 
II. 

ČAROVNÁ ZIMA Mikulášsky balíček 
Vianoce 
Čo prináša zima 
Hviezdy a vesmír 
Neživá príroda 
Fašiangové veselie 
Naše mesto 
Bezpečne po ceste 
Naše Slovensko 
Téma podľa výberu 

III. 
IV. 
V. 

JARNÉ PREBUDENIE Z rozprávky do rozprávky 
Praveké/exotické zvieratá 
Veľkosť a rozmanitosť sveta 
Veľkonočná nálada 
Budem školákom 

 

  Čím vonia jar 
Domáce zvieratá a mláďatá 
Sviatok mamičiek 
Vtáky 
Drobné živočíchy 
Téma podľa výberu 

VI. LETNÉ ŠANTENIE Týždeň veselosti 
Život pri vode a vo vode 
Letné športy 
Téma podľa výberu 

 
 

Vzdelávacie štandardy 
V rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia štandardy sa zameriavame na 

rozvoj gramotnosti detí. Ide predovšetkým o nadobúdanie bohatých skúseností s hovorenou a 
písanou rečou ako aj kultúrou, ktoré sprostredkúvame využívaním širokého spektra textov 
žánrovo rôznorodej detskej literatúry. Výkonové štandardy v tejto vzdelávacej oblasti 
nastavujeme do profilu primeranej kultúrnej skúsenosti, schopností a poznania detí, ktoré im 
umožnia v budúcnosti pripravenejšie reagovať na požiadavky kladené na ne v školskom 
vzdelávaní. Našou prioritou je, že cieľavedome sprostredkovávame deťom skúsenosť s 
hovorenou a písanou rečou, podporujeme celkovú intelektualizáciu hovorenej a písanej reči a 
súčasne rozvíjame aj iné dôležité kompetencie. 

 
Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda zameriavame vzdelávacie štandardy na 

spoznávanie a vysvetľovanie reality. Elementárny rozvoj prírodovednej gramotnosti 
usmerňujeme predovšetkým na udržiavanie detskej zvedavosti k prostrediu, a to tým, že počas 
organizovaných vzdelávacích činností dieťa príde na to, že o mnohých bežne pozorovaných 
javoch a predmetoch vie sústredeným pozorovaním a skúmaním zistiť viac. Vedieme deti tak, 
aby zistili o pozorovaných prírodných javoch, predmetoch, situáciách viac ako pri 
spontánnom pozorovaní, čo často vedie k prebudovávaniu a zdokonaľovaniu pôvodných 
predstáv o daných javoch, predmetoch, situáciách. Pomocou modifikovania prírodovedných 
predstáv pomáhame deťom porozumieť novým skúsenostiam, a to tak, že ich funkčne spájajú 
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so skôr nadobudnutými poznatkami. Deti sa postupne stávajú kompetentnými primerane 
pragmaticky chápať svet, ktorý ich obklopuje. 

 
V oblasti Matematika a práca s informáciami poskytujeme deťom poznatky z 

matematiky o číslach, operáciách, geometrických útvaroch, ale aj vzťahoch medzi nimi, 
pripravujeme ich na uvažovanie, algoritmické a logické myslenie, argumentovanie a 
rozhodovanie o pravdivosti vyslovených tvrdení. Umožňujeme deťom, aby sa stretávali s 
úlohami z bežného života a zisťovali, že niektoré úlohy majú aj viac správnych riešení, resp. 
nemajú ani jedno riešenie. To všetko sa deje počas vzdelávacích aktivít v jednoduchých 
matematických úlohách a hrách, v rozhovoroch s deťmi, pri pozorovaniach matematických 
situácií a riešení jednoduchých problémov predovšetkým manipulačnými činnosťami. 

 
Výkonové štandardy v oblasti Človek a spoločnosť viažeme na celok zameraný na 

prosociálnu výchovu, úzko súvisia s priebežne a každodenne sa vyskytujúcimi situáciami a 
činnosťami v materskej škole. Našim hlavným cieľom je viesť dieťa k základnej orientácii v 
blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych a 
medziľudských vzťahoch. Pri poznávaní spoločenského prostredia kladieme dôraz na 
zoznamovanie s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a 
historických prvkov, na poznávanie časových vzťahov, kultúry a spoločenského diania v 
regióne či vlasti, na poznávanie pravidiel cestnej premávky a dopravných pravidiel vo vzťahu 
k dieťaťu v role chodca, cyklistu, spolujazdca či kolobežkára. Prosociálnu výchovu 
orientujeme na rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík dieťaťa a smerujeme dieťa k 
vytvoreniu si adekvátneho sebaobrazu a k získaniu adekvátnej sebaúcty. Rozvíjame identitu 
dieťaťa najmä na základe rodinných väzieb, rozvíjanie elementárnych sociálnych zručností a 
spôsobilostí dieťaťa dôležitých pre jeho sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a pre jeho 
fungovanie medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí v kontexte multikulturalizmu a 
inklúzie. 

 
Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa zameriavame najmä na rozvoj 

všeobecných užívateľských zručností potrebných v bežnom živote. Rozvíjame u detí 
elementárne technické premýšľanie, čo predstavuje využívanie prírodovedného poznania a 
prírodovedných skúseností pri riešení jednoduchých technologických a konštrukčných úloh. 
Podporujeme u detí prirodzené využívanie všetkých dostupných vedomostí a skúseností na 
praktické riešenie problémov – dieťa sa učí pre život. Podstatnú časť výkonových štandardov 
zameriavame na rozvoj praktických zručností, do popredia sa ale dostáva aj význam rozvoja 
špecifických technických spôsobilostí. Prepojením prírodovedného poznania s riešením 
technických úloh vytvárame u detí predstavu o využiteľnosti vlastného poznania. Vytvárame 
dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo 
rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími 
štandardmi. Väčšina aktivít, ktoré v rámci vzdelávacej oblasti realizujeme, má zručnostný 
charakter, deti vedieme k práci s nástrojmi, náradím, pričom si zdokonaľujú samotné postupy 
práce s náradím a nástrojmi. Aj keď je našim hlavným vzdelávacím zámerom rozvoj 
zručností, očakávaný je aj rozvoj kognitívnych spôsobilostí spojených s technikou a 
konštruovaním a taktiež rozvoj špecifických postojových charakteristík. Vedieme deti k tomu, 
aby premýšľali nad tým, čo realizujú, pričom si overujú svoje implicitné otázky a učia sa 
konštruovať hoc aj aplikáciou metódy pokusu a omylu. 

 
Vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra sme založili hudobno-výchovný proces na 

zážitkovom, činnostnom a integratívnom princípe výchovy hudbou a k hudbe, ktorý vedieme 
k postupnému utváraniu a rozvoju hudobnosti, neskôr aj k hudobnej a estetickej gramotnosti 
dieťaťa, čím prispievame aj k jeho celkovému harmonickému rozvoju. Našim cieľom je 
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rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré 
sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie hudobného umenia. 
Zároveň prebúdzame trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym 
hodnotám a človeku. Deťom predstavujeme hudobné činnosti v najrozmanitejších formách 
styku dieťaťa s hudbou, dávame im možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na 
detských hudobných nástrojoch. Ide o komplex aktivít, ktoré smerujeme k rozvoju hudobnosti 
detí, nepôsobia izolovane, ale navzájom sa prelínajú a podmieňujú. 
Vo výtvarných činnostiach vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra umožňujeme deťom 
sebavyjadrenie. Ponúkame dieťaťu podnety, námety a usmernenia, aby dokázalo používať 
rôznorodé výtvarné vyjadrovacie prostriedky, nástroje a materiál, čo rozvíja u dieťaťa nielen 
tvorivosť, ale aj jeho zručnosti pri narábaní a spájaní rôznorodých materiálov a jemnú 
motoriku. Dostatok podnetov a skúseností, ktoré dieťaťu ponúkame, umožní  eliminovať 
riziká schematizácie výtvarného prejavu. Trpezlivo sprostredkúvame deťom rôznorodé nové 
témy, motívy, techniky, materiály, nástroje, a tak ich vedieme k tvorivému prístupu. 
Vychádzame z psychických dispozícii dieťaťa a jeho potreby zanechať viditeľnú  a 
hmatateľnú stopu a vyjadriť prostredníctvom predmetného artefaktu svoju fantáziu. V rámci 
výtvarných činností dávame deťom priestor k hľadaniu a vytváraniu foriem na 
vyjadreniesvojho vnútorného sveta (stvárnenia svojich myšlienkových modelov) a rozvíjaniu 
schopností a zručností (technického zvládnutia nástrojov a materiálov. 

 
Výkonové štandardy v oblasti Zdravie a pohyb zameriavame na získavanie poznatkov, 

vedomostí a skúseností súvisiacich so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných 
cvičení na osvojovanie nových pohybových zručností a zdokonaľovanie pohybových 
schopností. Uskutočňujeme pohybové aktivity, ktoré ovplyvňujú zdravý rast dieťaťa, a to tak 
v spontánnej, ako i riadenej forme. Realizujeme telesné cvičenia s konkrétnym cieľom a 
kvalitnou metodickou prípravou. Deti môžu takto získať poznatky a vedomosti, formovať si 
postoje a názory, ktoré im umožnia správne sa rozhodovať pre aktivity podporujúce zdravie. 
Našim cieľom je, aby voľba zdravšej možnosti bola pre nich prirodzenou voľbou. 

 
V rámci všetkých siedmych vzdelávacích oblastí implementujeme digitálne 

technológie do výchovno-vzdelávacej činnosti. Tento proces máme premyslený a 
systematický s jasne stanovenými pravidlami pre všetkých jeho aktérov. Implementáciu 
chápeme ako prostriedok dosahovania cieľov v rôznych vzdelávacích oblastiach. Aplikujeme 
digitálne technológie s inými druhmi aktívneho učenia sa, pričom využívame vývinovo 
primerané digitálne hračky, pomôcky, softvér. 

 
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, 
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 štvrťroku 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. Návštevy 
divadelných predstavení v Nitre a Trnave. Akcie na Ranči na striebornom jazere, Ekoparku 
Čierna voda. 
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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 zriadené 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  experimentovanie na školskom dvore, tvorba 
prediktabilnej knihy. 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, samostatnému 

vyhodnocovaniu rozsahu a významnosti 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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h) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti : 
 
 

KOMENSKÉHO A 
 

Dátum: 
 

Kto akciu 
organizoval: 

Kde sa konala 
akcia: 

Názov akcie trieda 

September 
2017 

Mestská 
polícia Priprav sa na cestu 3. trieda 

September 
2017 Dom kultúry Marťankovia - Škola z Marsu 2.+ 3. trieda  

September - 
Október 

2017 
Aquáčik Plavecký kurz I. časť 2.+ 3. trieda  

Október 
2017 

MŠ 
Komenského 

Hviezdičková olympiáda na ŠD všetky triedy 

Október 
2017 

MŠ 
Komenského DEŇ JABLKA - tvorivé dielne  všetky triedy 

November 
2017 

MŠ 
Komenského Separujeme so Šmudlom 2. + 3. trieda 

November 
2017 

MŠ 
Komenského 

Otvorená hodina pre riaditeľov Spoločnej 
školy 3. trieda 

December 
2017 

MŠ 
Komenského Divadelné predstavenie - Pesničkál 2 . + 3. trieda  

December 
2017 ZŠ Cirkevná Mikuláš všetky triedy 

December 
2017 

MŠ 
Komenského Vianočné fotenie detí všetky triedy 

December 
2017 

MŠ 
Komenského Vianočné  tvorivé dielne  všetky triedy 

Február 
2018 

MŠ 
Komenského Mobilné planetárium všetky triedy 

Február 
2018 

MŠ 
Komenského 

Karneval 
 všetky triedy 

Február 
2018 

MŠ 
Komenského Divadelné predstavenie - Simsala  

Marec 2018 ZŠ Cirkevná Deň otvorených dverí 
 3. trieda 

Marec 2018 ZŠ Fándlyho Deň otvorených dverí 
 2. + 3. trieda 

Marec 2018 ZŠ 
Komenského Návšteva knižnice ZŠ 3. trieda 

Marec - 
Apríl 2018 Aquáčik Plavecký kurz - II. časť 2. + 3. trieda 

Apríl 2018 Včelári Akcia so včelármi 3. trieda 
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Apríl 2018 MŠ 
Komenského Dopravné ihrisko Trnava 2. + 3. trieda 

 
Apríl 2018 Mestská 

polícia Program Kiko a ruka v priestoroch MŠ 3 trieda 

Apríl 2018 MŠ 
Komenského Divadelné predstavenie - Pesničkál II. Všetky triedy 

Máj 2018 MŠ 
Komenského Deň matiek - vystúpenie 3.trieda 

Máj 2018 Mestská 
polícia Psíček šteká Hav-hav,mestský park 2.+3. trieda 

Máj 2018 MŠ 
Komenského Fotenie detí + tablo všetky triedy 

Máj 2018 MŠ 
Komenského Tangramiáda 3. trieda 

Máj 2017 
 

MŠ 
Komenského Hviezdičková olympiáda na ŠD všetky triedy 

Máj 2018 
 

MŠ 
Komenského Divadlo Nitra- Ferdo Mravec 3.trieda 

Máj 2018 MŠ 
Komenského Škola v prírode Bojnice 3. trieda 

Jún 2018 
 

MŠ 
Komenského Vystúpenie k MDD - Šašo Bašo všetky triedy 

Jún 2018 MŠ 
Komenského Predstavenie - Doktor Zembolí V šetky triedy  

Jún 2018 
 Materská škola Školský výlet- Ranč u Rapšu všetky triedy 

   Jún 2018 
 Materská škola Rozlúčka predškolákov - noc v škôlke 3.trieda 

 
 

Elokované triedy Komenského B 
 
 

Dátum: Kto akciu 
organizoval: Kde sa 

konala 
akcia: 

Názov akcie trieda 

September 
2017 

Mestská polícia  
Priestory MsP v 

Seredi 

 
 

,,Bezpečne na ceste“ 

 
 

2. a 3. 
trieda 

September 
2017 Hudba z Marsu  

Výchovný koncert 
 

2. a 3. trieda 



11 

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

 

 
Október 

2017 

 
 Materská škola  
  areál MŠ 

 

 
Šarkaniáda rodičov a detí spojená 

s opekačkou, 
organizovaná v 
spolupráci s RZ 

 
 
Všetky triedy 

 
Október     

2017 

 
Materská škola 
priestory MŠ 

 
Plavecký výcvik - opakovane každý 
týždeň 5 krát. 

 
2. a 3. trieda 

 
Október 

2017 

Materská škola 
priestory MŠ 

Ovocníčková 
olympiáda 

 
všetky triedy 

 
Október 
  2017 

Materská škola 
priestory MŠ 

Tvorivé dielne s rodičmi.  
všetky 
triedy.  

 
   November 

2017 

 
Materská škola 
priestory MŠ 

 
Divadelné predstavenie - ,,Koza 

rohatá a Jež“ 

 
 

Všetky 
triedy 

 
December 

2017 

 
Mikuláš z CZŠ 

priestory MŠ 

 
Mikulášske predstavenie 

spojené s krátkym 
kult. programom 

 
všetky triedy 

 
December 

2017 

Materská škola 
priestory MŠ 

Mikulášske predstavenie  
všetky triedy 

 

    
December   
2017 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Vianočné tvorivé dielne rodičov a detí 

 
všetky triedy 

Február 
2018 

Materská škola 
priestory MŠ Karneval  

všetky triedy 

Marec 
2018 

Mestská 
polícia  

Priestory MsP v 
Seredi 

Keď mi niekto robí niečo čo sa mi 
nepáči mám povedať NIE – základné 
myšlienky programu KIKO a RUKA. 

 
2. a 3. trieda 

Marec 
2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Bábkové divadlo - Lienka 

 
Všetky 
triedy 

Marec 
2018 

ZŠ – Fándlyho 
Priestory ZŠ 

 
Návšteva predškolákov ZŠ. 

 
3. trieda 
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Marec 
2018 

Aqáčik v Seredi Plavecký výcvik - 
opakovane každý 
týždeň 5 krát. 

 
2. a 3. 
trieda 

 
 

Marec 
2018 

Materská 
škola divadlo 

K. Spišáka 
Nitra 

Divadelné predstavenie - ,,Janko 
Hraško“ v divadle Karola Spišáka v 
Nitre 

 
2. a 3.triedy 

 
Apríl2018 

 
 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
 
                               Včelári 

 
Všetky 

triedy 

 
Apríl 
2018 

 

Dopravné 
ihrisko 

RM- JET 
        Trnava 

 
Na ceste si pozor daj – Dopravné 

ihrisko 

   
 
    3. trieda 

 
Apríl 
2018 

ZŠ 
Komenského 
priestory ZŠ 

Návšteva knižnice na ZŠ 
Komenského v Seredi 

 
3. trieda 

 
Apríl 
2018 

 

CZŠ 
Priestory CZŠ v 

Seredi 

Návšteva predškolákov CZŠ v 
Seredi 

 
3. trieda 

 
 

Apríl 
2018 

 
Materská škola 
priestory MŠ 

 
 
Deň Zeme 

 
 

2.a 3.triedy 

 
Máj 
2018 

MsP Sereď 
veľký park v 

meste 

Psíček šteká hav – hav 
akcia spojená s kynolog. ukážkami 

 
2. a 3. triedy 

 
Máj   
2018 

Materská škola 
Priestory 

telocvične CZŠ 

 

Tangramiáda 

 
3. trieda 

 
  Máj  
2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Vystúpenie pre mamičky 

 
Všetky triedy 

 
 

Máj 2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Deň zo zvieratkami 
 
 

 
všetky triedy 

 
Máj 2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Bublinková schow 
 

 
Všetky triedy 

 
Jún 2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Hviezdičková olympiáda na školskom 

dvore 
 

 
Všetky 
triedy 

 
Jún 2018 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
MDD – na školskom dvore 
 
 

 
Všetky 
triedy 
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Jún 2018 

 
 

Zelený projekt 
MŠ 
priestory 

    Kino Nova  

 
Dr. Zembolí – výchovný koncert 
 

 
Všetky 
triedy 

 
Jún 2018 

 
 

 
Hoplaland 
Nitra 

 
Koncoročný výlet 

 
Všetky 
triedy 

 
Jún 2018 

 

Materská škola 
priestory MŠ 

 
Rozlúčka s predškolákmi – NOC v 
Škôlke 

 
3. trieda 

 
     Jún 2018 

 

Dopravné 
ihrisko 

RM- JET 
   Trnava 

 
Na ceste si pozor daj – Dopravné 
ihrisko 

 
2. trieda 

 

 

Elokované triedy Murgašova 
 
 

Kedy bola 
akcia: 

Kde bola akcia 
realizovaná: 

Názov akcie: Kto sa 
zúčastnil: 

 
 
 
 
September   
2017 

DD a DSS - 
Sereď „Seredský 10 – boj“ 2 a 3 trieda 

Mestská polícia - 
Sereď 

„Bezpečne na ceste“  
3 trieda 

Dom Kultúry Výchovný koncert – „Hudba z Marsu“ 3 trieda 

 
MŠ - Murgašova 

 „Ovocníčova Olympiáda“  
Všetky 
triedy 

 
 

Október 2017 

MŠ- Murgašova Tvorivé dielne - rodičia a deti Všetky 
triedy 

Divadlo - 
Nitra Návšteva divadla K. Spišiaka Nitra 3 trieda 

DSS - 
Sereď 

Vystúpenie v DSS pri príležitosti "Úcta 
k starším". 2 a 3 trieda 

 
November 
2017 

Aquačik - Sereď Plavecký výcvik - opakovane každý 
týždeň do konca decembra.(5X) 2 a 3 trieda 

DD a DSS - 
Sereď Pečenie medovníkov - deti a seniori 2 trieda 

December 
2017 

MŠ - Murgašova Mikuláš v MŠ - z DSS Všetky 
triedy 

MŠ - Murgašova Divadelné predstavenie Všetky 
triedy 

MŠ - Murgašova Tvorivé dielne – rodičia a deti 1 a  3 trieda 
MŠ - Murgašova Varenie a kapustnice (rodičia)– vianočná 

besiedka 
2 trieda 

Január 2018 ZŠ Komenského Deň otvorených dverí 3 trieda 
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Február 2018 

MŠ - Murgašova „Kúzelník Ivan“ Všetky 
triedy 

MŠ - Murgašova „Karneval v MŠ“ Všetky 
triedy 

Marec 2018 

ZŠ Cirkevná Deň otvorených dverí 3 trieda 
Aquačik - Sereď Plavecký výcvik - opakovane každý 

týždeň  .(5X)  
2 a 3 trieda 

Divadlo Karola 
Spišiaka Nitra 

Návšteva divadla – „Janko Hraško“ 3 trieda 

Apríl 2018 

Divadlo A. Bagara 
Nitra 

Návšteva divadelného predstavenia – 
„Ferdo Mravec“ 

3 trieda 

MŠ - Murgašova Divadelné predstavenie v MŠ Všetky 
triedy 

ZŠ - Sereď Zápis do 1. ročníka 3 trieda 
 

Máj 2018 

ZŠ Cirkevna Tangramiáda - logické skladanie 
tangramov  3 trieda 

MŠ - Murgašova Deň matiek - vystúpenie v materskej 
škole 

všetky 
triedy 

Mestská polícia - 
Sereď 

"Psíček šteká hav, hav, hav" - akcia v 
spolupráci MsP a Kynológov 2 a 3 trieda 

MŠ - Murgašova Bublinková schow Všetky 
triedy 

MŠ - Murgašova Bábkové vystúpenie  Všetky 
triedy 

 
 
 
 
Jún 2018 

MŠ - Murgašova Deň detí spojený s týždňom 
radostí Všetky 

triedy 

MŠ - Murgašova Hviezdičková olympiáda na školskom 
dvore 

všetky 
triedy 

EKO Part 
Sládkovičovo 

Koncoročný výlet Všetky 
triedy 

MŠ - Murgašova Pyžamová párty 2 trieda 

Dopravné ihrisko 
TT 

Návšteva dopravného ihriska spojená s 
výučbou 

2 a 3 trieda 

MŠ - Murgašova Rozlúčka predškolákov v MŠ spolu s 
rodičmi 

3 trieda 
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Elokované triedy  ul. PODZÁMSKA  
 

Dátum: Kto akciu 
organizoval: 

Kde sa konala 
akcia: 

Názov akcie trieda 

 
September 

2017 
MsP Sereď 

priestory MsP 

 
Etapová hra s tematikou 

dopravnej výchovy: 
Bezpečne na ceste 

2. trieda 
 

 
September 

2017 
 

DK 
Sereď 

Marťankovia – škola z Marsu 
(hudobný koncert) 

2 trieda 
 

 
Október  
2017 – 

November 
2017 

 
 

Aquáčik 
Sereď 

Plavecký výcvik 
5 týždňov za sebou – základy 

plávania,  

prihlásené deti 1. + 2. 
trieda 

 

 
Október 

2017 

 
Materská 

škola 
priestory MŠ 

 

Ovocníčková – hviezdičková 
olympiáda 

(športové aktivity a súťaže) 

1. + 2.  trieda 
 

 
December 

2017 
Materská škola 
priestory MŠ 

 

 
Dievča na vydaj 

(divadelné predstavenie 
s mikulášskou tematikou) 

 

1. + 2. trieda 
 

 
December 

2017 Materská škola 
priestory MŠ 

 
Mikuláš so svojou anjelskou 

družinou z CZŠ 
(vystúpenie detí z CZŠ) 

 
 

1. + 2. trieda 
 

 
December 

2017 
Materská škola 
priestory MŠ 

Stratené papučky 
(divadelné predstavenie s 
mikulášskou tematikou) 

 

1. + 2. trieda 
 

 
December 

2017 

 
Materská 

škola 
priestory MŠ 

 

Vianočné  tvorivé dielne 
rodičov a detí 

(výroba vianočných ozdôb 
s rodičmi) 

 

1. + 2. trieda 
 

 
December 

2017 

 
Materská 

škola 
priestory MŠ 

Vianočná oslava pri stromčeku 
(štedrovečerný obed, tradície) 

 

1. + 2. trieda 
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Január  
2018 

 
Materská škola 
priestory MŠ 

 

Beseda s poľovníkmi 
 

1. + 2. trieda 
 

 
Február 

2018 
 
 

Materská 
škola 

 
Fašiangový karneval 1. + 2. trieda 

 

 
Marec 
2018 

 
CZŠ  

Sereď  
priestory CZŠ  

 

 
Deň otvorených dverí  

Cirkevná základná škola  
(športové disciplíny, edukačné 
aktivity na interaktívnej tabuli) 

 

2. trieda 
 

 
Marec 
2018 

 
ZŠ J. Fándlyho 

Sereď 
priestory ZŠ 

 

 
Deň otvorených dverí  

  ZŠ J. Fándlyho  
(rôzne bádateľské aktivity, 

športové disciplíny, aktivity  z 
počítačovej gramotnosti) 

 

2. trieda 
 

 
Marec 
2018 

 

ZŠ J. A. 
Komenského  

Sereď 
priestory ZŠ 

 

 
Z rozprávky do rozprávky 

(aktivity z čitateľskej 
gramotnosti v knižnici ZŠ J. A. 

Komenského) 
 

2. trieda  
 

 
Marec 
2018 

 

Materská 
škola 

priestory MŠ 

 
Veľkonočné tvorivé dielne 
(maľovanie veľkonočných 

vajíčok) 
 

1. + 2. trieda 
 

 
Marec 
2018  

- 
Apríl 
 2018 

 

Aquáčik 
Sereď 

Plavecký výcvik 
5 týždňov za sebou, 

pokračovanie pre deti, ktoré 
absolvovali kurz plávania 

v jesennom období) 
 

prihlásené deti  
1. + 2. trieda 

 

 
Apríl 
2018 

 
Materská 

škola 
priestory MŠ 

 

Príbeh jedného rytiera  
(divadelné predstavenie v MŠ) 

 
 
 
 

1. + 2. trieda 
 

 
Apríl 
2018  

 

Materská  
škola 

priestory MŠ 
ET Murgašova 

Myslíme logicky – žijeme 
ekologicky 

(aktivity s environmentálnou 
tematikou) 

2. trieda 
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Apríl 
2018 

 
Materská škola 

Dopravné 
ihrisko Trnava 

 

 
Návšteva dopravného ihriska 

RM JET – Trnava 
(teoretická a praktická výučba 
z oblasti dopravnej výchovy) 

 

prihlásené deti 
1. + 2. trieda 

 

 
Máj 
2018 

Materská škola 
telocvičňa 

CZŠ 

 
Tangramiáda  

( matematická súťaž v skladaní 
tangramov) 

 

2. trieda 
 

 
Máj 
2018 

Materská 
 škola 

priestory MŠ 

 
Deň matiek 

(vystúpenia detí k sviatku mám) 
 
 

1. + 2. trieda 
 

 
Máj  
2018 

 
Mestský úrad 

Mestský 
štadión 
Sereď 

 

Maťko a Kubko športujú 
(škôlkárska olympiáda na 

mestskom štadióne spojená so 
športovými aktivitami) 

2. trieda 
 

 
Jún 

2018 Materská 
škola 

priestory MŠ 

 
MDD v MŠ 

(zábavné dopoludnie spojené so 
športovými a zábavnými  
disciplínami, súťažami) 

 

1. + 2. trieda 
 

 
Jún 

2018 

 
OZ Jesenčatá 

priestory 
 kina Nova 

Sereď 
 

Doktor Zembolí 
(multimediálny koncert) 

 

1. + 2. trieda 
 

 
Jún 

2018 

 
Materská škola 

+ DHZ Gáň 
priestory MŠ 

 

 
Ukážky hasičskej a preventívnej 
techniky realizované DHZ Gáň 

 

1. + 2. trieda 
 

Jún 
2018 

Materská škola 
Ranč 

Galanta 

 
½ denný výlet na Ranč na 

Striebornom jazere pri Galante 
+  

Hviezdičková olympiáda 
 
 

1. + 2. trieda 
 

 
Jún 

2018 
Mestské 

múzeum Sereď 

 
Víkend múzejných parkov a 

záhrad  
 Mestské múzeum  Sereď 

2. trieda 
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Jún 
2018 

 
Materská 

škola 
priestory MŠ 

 

 
Rozlúčka predškolákov 

dopoludnia – program pre deti 
a personál MŠ 

 
 popoludní – program pre 

rodičov  
 

1- + 2. trieda 
 
 

2. trieda 
 

 
 
 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená (vypracované a podané 
projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny 
trvania projektu) : 

 
Environmentálny projekt: Sme súčasťou zeleného sveta 

 
V školskom roku 2017/2018 sa v ET Komenského – budova B, v spolupráci s OZ 

Jesenčatá, realizoval environmentálny projekt „Zelený vzdelávací fond“ – Eko Jesenčatá, 
ktorý je pokračovaním minuloročného projektu. Finančné prostriedky na jeho realizáciu 
poskytla Nadácia ČSOB a RZ Jesenčatá. 

 
Tento ďalej pokračuje v rozvíjaní ekologického myslenia detí. 
 

Edukačné aktivity s environmentálnou tematikou boli zaradené a realizované vo výchovno – 
vzdelávacom programe materskej školy v časovom harmonograme od februára 2018 do júna 
2018. Súčasťou boli aj aktivity napr. presádzanie sadeníc, jarná výsadba škôlkarskej 
záhradky, výsadba drevín na školskom dvore, stretnutie detí so včelármi, realizácia 
eko-triedy - výstavbou altánku na školskom dvore, dokončenie altánku na školskom dvore 
(oplotenie, sedenie a podlaha). 

 
Tangramiáda 
Výchovno–vzdelávací projekt zameraný na rozvíjanie logického a tvorivého myslenia, 
psychomotoriky a priestorovej predstavivosti. Tangram predstavuje ideálne spojenie hračky a 
učebnej pomôcky. 
 

 
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 : Zdravo a Chutne.com, s.r.o. 
  
Šalgočka 61 ,92 554 
tel: +421 905 451 625 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https://mail.google.com/mail/u/0/#UNIQUE_ID_SafeHtmlFilter_
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https://mail.google.com/mail/u/0/#UNIQUE_ID_SafeHtmlFilter_�
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e mail : ovocie.sobotovic@gmail.com 
 
IČO : 50791079 
IČO DPH : SK2120503198 

 
 

Projekt : Školské mlieko 
MŠ je zapojená do projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa 
nariadenia KOMISIE ES č. 652/2008. V rámci tohto projektu bolo vydaných 5892 l mlieka. 

 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy: 

k) KOMENSKÉHO A 

Materská škola je pavilónového typu, trojtriedna. Každý pavilón má vlastné sociálne 
zariadenia a šatňu pre deti. Trieda sa skladá z dvoch častí, pričom v jednej sa skladajú a 
rozkladajú ležadlá. Jedáleň pre deti je vytvorená na spojovacej chodbe medzi všetkými 
triedami. Školská kuchyňa varí aj pre elokované triedy na Komenského B a denné centrum 
Stonožka. 
Školský dvor má 7500 m2. 

 
Rekonštrukcie : 
 
  V mesiacoch júl a august 2018 sa uskutočnilo zateplenie budovy a rekuperácia v 
projekte „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Seredi v  
sume 264 075 €. 
 
 
 
Exteriér 
 

•      Rozbité prístupové chodníky 
• Staré a nevhodné železné preliezačky 
• Preliezačky z projektu Samsung - bez dopadovej plochy.  
• Zdevastované 30 ročné dopravné ihrisko. 
• Oplotenie areálu pôvodné, vyžadujúce rekonštrukciu 
• Po zateplení by bol vhodný  kamerový systém, aby sa zabránilo vandalizmu v 

priestoroch, ktoré nie sú dobre viditeľné (popísanie fasády, rozbitie okien, exkrementy na 
trávniku, bivakovanie bezdomovcov, ničenie preliezok).  

 
 

 
• Pán údržbár opravil  nábytky v herniach a šatniach na budove Komenského A 

 
Interiér 

• Interiér školy je esteticky zariadený v troch triedach novým nábytkom, vyzdobený 
prácami detí. Sú zriadené centrá aktivít pre deti. 

• MŠ z rozpočtu - výtvarné potreby, didaktické učebné pomôcky. 
 

Zápory 
• Nedostatok učebných pomôcok na rozvoj telesnej a hudobnej gramotnosti 
• Chýbajúce priestory pre učiteľky (na prezliekanie a uschovanie si osobných vecí) 

https://mail.azet.sk/inbox/msg/a/compose?i9=d499d5eb9813&to=ovocie.sobotovic@gmail.com
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• Zničené linoleá vo všetkých triedach, odtŕhajú sa a preto sú nebezpečné pre deti aj 
 zamestnancov (zakopnutie, spadnutie, úraz) 
• Po zateplení budovy nemáme žiadne pieskoviská pre deti – boli zničené ťažkou technikou 
pri výkope nádrže na dažďovú vodu 

 
Rodičovské združenie : 

• Z príspevku z Rodičovského združenia boli zakúpené hračky a výtvarný materiál. 
• Darčeky k Vianociam, knihy, hračky do všetkých tried 
• Príjem RZ bol použitý na skvalitnenie vybavenia MŠ – boli zakúpené koberce do 

troch tried a troch spální, nábytok do triedy 
• Boli zakúpené knihy pre predškolákov, odborná literatúra pre pedagógov, taktiež 

knihy do detskej knižnice, učebné pomôcky. 
• 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, MDD, medaile do ŠvP a pod. 

•  Tak isto boli preplatené divadelné predstavenia, koncoročný výlet. 
 
Záver : Interiér MŠ bol značne zhodnotený a skvalitnený vďaka zriaďovateľovi a 

rodičovskému združeniu. Vďaka rodičovskému združeniu máme dostatok hračiek. 
 
 

ET Komenského – budova B 
 

 Exteriér budovy B je situovaný na dvore MŠ ul. Komenského budova A. 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. 
 
Exterier 

• Zastaralé kovové hracie prvky na školskom dvore. 
• Zdevastované dopravné ihrisko. 
• Nebezpečné chodníky v areáli MŠ 
• Úprava školského dvora 
• Preliezačky z projektu Samsung - bez dopadovej plochy. 

 
Rodičovské združenie -  Projekty: 

V školskom roku 2017/2018 sa realizoval environmentálny projekt „Zelený 
vzdelávací fond“ – Eko Jesenčatá, ktorý je pokračovaním minuloročného projektu “Sme 
súčasťou zeleného sveta“. Získali sme finančné prostriedky, ktoré boli použité na 
revitalizáciu a dobudovanie ekotriedy  ( v altánku sedenie, oplotenie a podlaha).  Finančné 
prostriedky sme získali aj z Nadácie Volkswagen – Eko deti z eko triedy ktoré boli tiež 
použité na dobudovanie ekotriedy. 

   V tomto roku sme realizovali aj projekt zameraný na tvorivé dielne a športové popoludie detí   
    s rodičmi s názvom ,, Detstvo rýchlo preletí, dnes máme čas pre deti- ziskali sme finančné  
   prostriedky z Trnavského samospravneho kraja a boli použité na dokúpenie športových vecí   
   a tvorivý materiál. 
 

Tento ďalej pokračuje v rozvíjaní ekologického myslenia detí. 
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Edukačné aktivity s environmentálnou tematikou boli zaradené a realizované vo výchovno – 
vzdelávacom programe materskej školy v časovom harmonograme od februára 2018 do júna 
2018. Súčasťou boli aj aktivity napr.: presádzanie sadeníc, jarná výsadba škôlkarskej 
záhradky, výsadba drevín na školskom dvore, stretnutie detí so včelármi, realizácia 
eko-triedy - výstavbou altánku na školskom dvore. 

 
Klady 
 

    Z rozpočtu školy 
 
V mesiaci júl sa uskutočnila rekonštrukcia elektrických rozvodov a následné vymaľovanie 
celej budovy MŠ  
 

• Zakúpené boli didaktické učebné pomôcky a výtvarný materiál. 
• Vykonané drobné opravy 
• Výmena poškodených radiátorov 

 
Rodičovské združenie – OZ Jesenčatá 

 
• 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, Mikulášske predstavenie a balíčky 
pre deti, darčeky na Vianoce do každej triedy, boli tiež zakúpené knihy pre 
predškolákov, odborná literatúra pre pedagógov, taktiež knihy do detskej 
knižnice, darčeky pre deti k MDD, rozlúčka s predškolákmi (občerstvenie pre 
deti a rodičov, darčeky pre deti), koncoročný výlet do Hoplalandu 
v Nitre, kúpelňové poličky do malej triedy, a zakúpenie PVC do veľkej triedy. 

• Environmentálny projekt „Zelený vzdelávací fond“ – Eko Jesenčatá – prispela sumou 
4750 eur, Nadácie Volkswagen – Eko deti z eko triedy  - 1000 eur, projekt zameraný 
na tvorivé dielne a športové popoludnie detí s rodičmi - ,, Detstvo rýchlo preletí, dnes 
máme čas pre deti- 300 eur. a tiež rodičia a ich priatelia prispeli 2% z daní . 

 
Zápory 

• Nedostatok učebných pomôcok a vynovenie detskej a učiteľskej knižnice. 
• Výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe. 
• Nutný nákup kobercov do  I. a III triedy 
• Nemáme pieskovisko – zničené počas zatepľovania budovy Komenského A.  
• Chýbajú skladové priestory na odkladanie pomôcok, nábytku, hračiek. 
• Zastaralé kovové hracie prvky na školskom dvore. 
• Zdevastované dopravné ihrisko. 
• Nebezpečné chodníky v areáli MŠ 
• Úprava školského dvora 

 
Záver Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér materskej školy . 
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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 nevhodné železné preliezačky a domčeky – potrebovali by nový náter 
a opravu, 

• Nová drevená zostava „Domček“ - preliezačky - bez dopadovej plochy– z peňazí RZ 
2%, 

• Preliezky z pneumatík – ktoré priniesli a umiestnili a nafarbili na školskom dvore 
rodičia, všetok materiál na skrášlenie dvora bol zakúpený z 2% z OZ pri MŠ. 

• 30 ročné dopravné ihrisko, polámaný , nerovný a čiastočne  odstránený  asfalt, 
poškodené obrubníky, nebezpečný priestor na hry detí. Celé dopravné ihrisko treba 
obnoviť. Dopravné ihrisko je pre deti   vhodné na edukačné aktivity   ( ale nie v takom 
stave     v akom sa nachádza). 

• Oplotenie budovy nutné nafarbiť 
 
Z rozpočtu školy: 
 
• Zakúpené pomôcky na edukačné aktivity, výtvarný materiál, stoly a stoličky do jedálne a 
jednej triedy,  
• Menšie opravy v interiéri, 

• Oprava bleskozvodu 
 

Interiér 
• MŠ z rozpočtu na predškolákov boli zakúpené didaktické pomôcky, učebné pomôcky 

a výtvarný materiál, 
 
 

Rodičovské združenie 
• Z príspevku RZ bolo hradené a zakúpené výtvarný, pracovný, hygienické vreckovky,  

tonery do tlačiarní, hračky pod Vianočný stromček, pranie posteľnej bielizne ,niektoré  
divadelné prestavenia v MŠ, Mikulášske balíčky, sladkosti k MDD, darčeky pre 
predškolákov – knihy, sladkosti, výzdoba k jednotlivým akciám, 

• Sponzorsky od rodičov, rôzne drobné opravy v interiéry ale aj exteriéri školy ako  sú:  
oprava  žalúzií,  nastavenie  pántov  na  okná  a dvere, oprava lavičiek, domčeka. 

• Z 2% boli zakúpené dopadové plochy pod niektoré preliezky na školskom dvore.. 
 

 
Zápory: 
• Nebezpečné šmykľavé podlahová dlažba v šatni 3 triedy a vo všetkých 3 umyvárňach  
• Výmena podlahovej krytiny v jedálni  
• Rekonštrukcia elektrickej inštalácie, 
• Výmena okien a dverí – okná sa nedajú otvárať, lebo sú namontované na pevno, dvere sa 
časom opotrebovali, výmena žalúzií, nakoľko sú slnkom prepálené a nespĺňajú svoj účel, 
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• Pod preliezačky na školský dvor zakúpiť a osadiť dopadové plochy, 
• Celková rekonštrukcia dopravného ihriska, 
• Výmena krytov na radiátoroch a ventilov za term hlavice, – nefunkčné, nedá sa s nimi 

manipulovať, nie je k nim prístup, 
• Celková výbava kuchyne, sporáky, dresy, kuchynský nábytok – stoly, stoličky, doplniť 

nový riad. 
• Zateplenie budovy, oprava strechy a chodníkov, 
Záver 

• Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér školy, 
 
 
 
Elokované triedy ul. Podzámska: 
 
Budova je situovaná v nehlučnom, neprašnom prostredí mesta Sereď.   
Interiér tvoria dva pavilóny so spoločným vchodom, chodbou a sociálnym zariadením. 
 
Z rozpočtu školy: 
 
• Zakúpené pomôcky na edukačné aktivity, výtvarný materiál, hračky. 
• Zakúpená posteľná bielizeň do oboch spální. 
• Vykonané drobné opravy v budove a areáli školy. 
 
 
Rodičovské združenie 

Zo sumy, ktorou rodičia prispeli v šk. roku 2017/2018 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. Mikulášske predstavenie a balíčky pre deti, Rozlúčka 
s predškolákmi (občerstvenie pre deti a rodičov, darčeky pre deti) , Tangramiáda, Karneval, 
MDD. 
Do tried  sa zakúpili sa hračky k Vianociam.  
Boli zakúpené knihy pre predškolákov, odborná literatúra pre pedagógov, knihy do detskej 
knižnice, hudobné CD a DVD, skartovačka, obrusy na jedálenské stoly, gumenný koberec do 
kúpeľne, skrine na chodbu. 
 

Zápory:  
• Vynovenie detskej a učiteľskej knižnice. 
• Malá rozloha tried a spální. 
• Chýbajú skladové priestory na odkladanie  učebných pomôcok. 
• Chýba koberec do 2. triedy a do oboch spální. 
• Chýbajúci kryt nad pieskovisko. 
• Vyrovnanie školského dvora, je poprerastaný koreňmi starých stromov, terén na školskom 

dvore je nerovný  
• Nebezpečné chodníky v areáli MŠ Záver Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér 

materskej školy . 
Záver 

• Naďalej zveľaďovať interiér a exteriér školy, 
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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  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. Propagácia zdravého životného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine 

vedomostí, ale v rovine kompetencií využívaných v bežnom živote. 
4. Kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, založený na ďalšom vzdelávaní  
             a sebavzdelávaní ,využívaním inovatívnych metód , foriem a prostriedkov v edukácii. 
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. Deti sa prezentujú vo vystúpeniach pre rodičov na dňoch 
otvorených dverí v MŠ.  
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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, 
•  80% kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov, 
vysokoškolské vzdelanie I. a II. 
stupňa 

• 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 , FB 
• spolupráca s rodičmi 

• odmeňovanie pedagogických 
zamestnancov 

• vysoký počet detí ktorý vznikol 
navýšení počtu detí o 3 v každej triede 
z dôvodu veľkého záujmu rodičov o 
umiestnenie v MŠ 

• absencia telocvičného náradia a náčinia 
• opotrebované školské dvory – železné 

preliezačky po životnosti, pieskoviská 
• technický stav budovy Mur 
• 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 

• aplikácia aktivizačných 
vyučovacích metód 

• rešpektovanie osobného 
tempa a učebných štýlov detí 
 

• zmena legislatívy 
• demografické zmeny 
• zvyšovanie nákladov na prevádzku 
• zhoršenie sociálneho 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 : 
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Spolupráca materskej školy s rodičmi je na dobrej úrovni 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 . 
Nadviazali spoluprácu s Domovom dôchodcov, ktorý sa nachádza v blízkosti ET na 
Murgašovej ulici, čoho dôkazom bola aj návšteva dňa otvorených dverí v DD, tvorivé dielne  
k veľkonočným sviatkom, návšteva a vystúpenie ku Dňu úcty k starším, deti sa zúčastnili 
Olympiády pre seniorov. 

 
MŠ poskytuje nasledovné služby deťom a rodičom:  
 

Vyzdvihujeme veľmi dobrú spoluprácu s CPPaP v Galante a centrom MAJÁK : poskytujú 
konzultácie rodičom a učiteľkám nielen v Galante ale aj priamo v materskej škole. 

 
Každoročné fotografovanie, predaj kníh,  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, návštevy Dní otvorených dverí v ZŠ v Seredi, tradičné zhotovovanie tabla. 
Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú inštitúcie : Rada školy, Rodičovské združenie.  

 

 

 

Vypracovali zástupkyne riaditeľky MŠ   

Komenského A : Bc. Katarína Jakubcová, vedúca MZ 
Komenského B : Mgr. Eva Jóžová 
Murgašova : Daniela Andrisová 
Podzámska : Bc. Jana Ferenczyová 

 
 

Správa  VVČ  za  školský  rok  2017/2018  bola  prerokovaná  v pedagogickej rade MŠ dňa 
26.9.2018 

 
 
 
 
 

V Seredi dňa  1 2 . 1 0 . 2 0 1 8  Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka 
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