
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 

97632  B a d í n 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

    za šk. rok 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

V Badíne dňa:  28.8.2015 

 

 

 

 

.............................................   ........................................... 
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Názov školy: Základná škola s materskou školou, Tajovského 2,    Badín 

 

Adresa MŠ:  Sládkovičova 7,  976 32  Badín 

 

Telefónne čísla školy:  048/4186632 , 048/4182615 

 

Internetová adresa školy: www.zsbadin.edu.sk,  zsamsbadin.awardspace.info 

 

Elektronická adresa školy: zsbadin@zsbadin.edu.sk,   materskaskolabadin@gmail.com 

 

 

Zriaďovateľ školy: Obec Badín, Sládkovičova 4, Badín 

 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy: - Mgr. Milan Krúpa 

  -Želmíra Malachovská, ZRŠ pre MŠ 

 

 

Rada školy: Mgr. Zdena Moravčíková - predseda 

 

 

Počet žiakov: 43 malá trieda 20 veľká trieda 23 

 

 

Počet individuálne začlenených  žiakov: 0 

 

Počet pedagogických zamestnancov MŠ: 4 

 

Počet ostatných zamestnancov  MŠ: 2 

 

 

   Všetci pedagogickí zamestnanci školy sú kvalifikovaní. Počas šk. roka sa zúčastňovali 

nasledovných vzdelávacích aktivít: 

http://www.zsbadin.edu.sk/
mailto:zsbadin@zsbadin.edu.sk


Mgr. Oľga Boc  sa zúčastňovala aktualizačného vzdelávania s názvom: „Interaktívna 

tabuľa vo výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy.“ Vzdelávaním získala 

súbor informácií o technických podmienkach a softvérových možnostiach práce 

s interaktívnou tabuľou, získané vedomosti odovzdala pedagogickému kolektívu. 

 

V mesiaci máj a jún sa  O. Boc  zúčastnila  aktualizačného vzdelávania s názvom:  

„Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho 

vzdelávania“ 

Modul 2 :Teoretické vymedzenie tematických okruhov  

Cieľ: Prehĺbiť poznatky súčasnej pedagogiky a didaktiky 

Cieľ : Získať poznatky z obsahových okruhov 

 

Modul 3: Výber metodiky pre riešenie odborno -  metodického problému a štruktúra 

atestačnej práce 

Cieľ: Formulovať a zdôvodniť cieľ svojej atestačnej práce 

Cieľ: Navrhnúť a zdôvodniť projekt a štruktúru svojej atestačnej práce 

 

ODPORÚČANIA: 

Viac pozornosti venovať samoštúdiu, získavaniu odborných vedomostí a zručností 

potrebných k edukačnému procesu. Zúčastňovať sa seminárov organizovaných 

Metodickým združením, iniciovať vzdelávanie na základe vlastných potrieb a naďalej 

sledovať možnosti jednotlivých ponúk MPC a podľa potrieb  zúčastňovať sa ich. 

 

 

ÚROVEŇ  PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

 

Práca metodického združenia je na veľmi dobrej úrovni, primerane a včas reaguje na 

požiadavky zamestnancov na semináre, školenia, tvorivé dielne a pružne reaguje na nové 

informácie z výchovno vzdelávacej činnosti. Metodické združenie pracovalo podľa 

vypracovaného plánu schváleného pedagogickou radou pod vedením Mgr. O. Boc. 

V školskom roku 2014-2015 sme mali štyri sedenia, kde sme  vždy analyzovali prácu 

z predchádzajúceho obdobia, pozitívne, ale aj negatívne. 



Spolu sme riešili problémy, hľadali  kritériá, ako pokračovať ďalej, aby naša práca s deťmi 

bola úspešná a pre deti zaujímavá. 

Dôležitá bola hlavne práca pri vypracúvaní jednotlivých projektov, ktoré sme s deťmi 

v priebehu roka realizovali. 

 

V školskom roku 2014-2015 navštívila našu MŠ aj doktorka logopédie, ktorá si vytipovala 

deti, ktoré by bolo vhodné, aby navštevovali logopedickú poradňu. 

So súhlasom rodičov bola v našom zariadení aj očná lekárka, ktorá zistila poruchu zraku u 4 

detí. 

 

Vyhodnotenie projektov v školskom roku 2014-2015: 

 

V školskom roku 2014-2015 bola výchovno –vzdelávacia činnosť posilnená o tematické 

projekty  Olympiáda škôlkára a V ríši rozprávok. 

Tematické zameranie bolo ovplyvnené pedagogicko-organizačnými pokynmi a záujmom detí. 

Projekt  Olympiáda škôlkára sa realizoval dva týždne. Jeden týždeň v zime a jeden týždeň 

v lete. Zameranie projektu: Podpora  zdravého životného štýlu a zvyšovanie záujmu 

o pohybové aktivity. 

Východiská projektu: Šport umožňuje udržiavať si zdravie, športovať sa dá počas celého roka, 

šport je zdrojom relaxu , oddychu, každý športovec má dodržiavať pravidlá, šport prináša 

nielen prehry ale aj výhry. Na tieto uvedené východiská nadväzovali aj ciele, ktoré boli 

zohľadnené vekovým osobitostiam a potrebám detí. 

Počas tematických týždňov sme si pre deti pripravili mnoho aktivít vonku, v okolí MŠ ale tiež 

aj v telocvični. Pozvanie sme prijali aj do tenisovej školy Edmunda Pavlíka, kde sa deti 

hravou formou oboznámili s tenisom. Projekt bol ukončený  slávnostným odovzdávaním 

detských medailí. 

V spolupráci s jedálňou pána Talpaša sme mohli deťom pripraviť slávnostnú desiatu, kde mali 

na výber rôzne druhy syrov a zeleniny. Týmto sme sa snažili podporiť u detí zdravú 

životosprávu. Aj keď tematické týždne boli náročnejšie na spoluprácu a prípravu učiteliek, vo 

vyhodnocovacom dotazníku ocenili prínos projektu do svojej VVČ. Zlepšenie si vyžaduje 

oblasť hodnotenia učiteliek a sebahodnotenia dieťaťa. Preto v budúcnosti plánujeme projekty 

zamerať osobitne aj na túto oblasť. 

 



Druhým zrealizovaným projektom  bola dramatizácia s názvom V ríši rozprávok .Projekt sa 

realizoval počas zimného obdobia v rozsahu jedného týždňa. 

Zameranie projektu: Prostredníctvom vhodných aktuálnych príbehov k ročnému obdobiu, 

viesť deti v zážitkovom učení prežívať vlastné pocity, pocity iných, získať emočné impulzy. 

Jednotlivé ciele smerovali k empatickému správaniu sa k svojmu okoliu, správaniu sa podľa 

spoločenských pravidiel, pozerať sa na svet očami druhých, plánovaniu, organizovaniu 

a hodnoteniu činností. 

Obe triedy sa počas celého týždňa pripravovali na divadelné predstavenia, ktoré mali byť 

vyvrcholením projektu. Malé deti si vyrábali kostými na  divadielko Domček, domček, kto 

v tebe býva? A veľká trieda sa pripravovala na divadelné predstavenie O pampúšikovi. Počas  

predstavenia boli deti posmeľované potleskom. 

Obe triedy  predviedli skvelé výkony. Do prípravy divadielka boli zaangažované všetky deti 

prostredníctvom rôznych činností počas celého týždňa. Prevládali pracovné činnosti, spev, 

dramatizácia. 

 

Aj keď sú projektové týždne náročnejšie na prípravu učiteliek, majú veľký význam pre 

zlepšenie kvality VVČ. 

 

 

PREZENTÁCIA ŠKOLY. 

 

kultúrnymi vystúpeniami pre rodičov a občanov obce pri rôznych príležitostiach 

 

 uvítanie detí do života na obecnom úrade 

 stavanie mája s programom „ Daj Bože slnca“ 

 folklórne vystúpenie detí pri príležitosti Vynášania Moreny v obci 

 vianočné pásmo pre rodičov „Narodil sa Kristus Pán“ 

 hudobný sprievod dedinou „Fašiangy sa krátia“ 

 folklórny festival detí Dupkajú nožičky veselo dupkajú v Ban. Bystrici  

 vystúpenie detí pre miestnych dôchodcov 

 program detí pre starých rodičov v MŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 



 

AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY: 
 

 enviroaktivity:  

 

 uskutočnili sme výlet do „Badínskeho pralesa“ v sprievode lesníka 

 čistili sme lesné studničky, zbierali plasty, papiere a iný odpad, ktorý nepatrí do 

prírody 

 výlety do prírody sme ukončili vždy eko-hrami ako napr. „Voda, zem , vzduch, oheň“, 

v ktorej spoznávali, čo je pre život zvierat potrebné a čo všetko prírodu ničí 

 pozorovali sme rastlinky, chrobáky, započúvali do spevu vtákov 

 zber papiera 

 „Deň jablka“-e duk. hra, „urobím si pokus“- čo sa stane s vecami, ktoré sme zakopali 

 výrobky z jablka v spolupráci s rodičmi - tvorivé dielne - jesenné 

 výstavky detských prác  pred obecným úradom 

 posedenie pri bylinkovom čaji spolu s rodičmi, bylinky z môjho kraja 

 spoločné oslavy MDD v spolupráci s rodičmi Rozprávková lúka 

 karneval s rodičmi 

 spolupráca s miestnou knižnicou 

 beseda s miestnym včelárom „Čo viem o včielkach“ 

 vychádzka k badínskemu rybníku – vodný svet živočíchov 

 

športové aktivity:  

 

 detská olympiáda s deťmi zo ZŠ pri príležitosti rozlúčky s predškolákmi 

 branné vychádzky do blízkeho i vzdialeného okolia v jesennom i jarnom období 

 turistická vychádzka na Badínsky salaš spojená s ochutnávkou  salašníckych 

výrobkov 

 lyžiarsky kurz – pre 5-6 ročné deti  v areáli Selce Čachovo 

 Športové aktivity v miestnej telocvični 

 

 

 



triednické aktivity: 

 

 koncoročný výlet   „ Jaskyňa Bystrá“ 

 návšteva Pamätníka SNP v Ban. Bystrici- pri príležitosti oslobodenia obce 

 návšteva v Banskej Bystrici pri príležitosti veľkonočných sviatkov - trhy 

 jazda na poníkoch na školskej záhrade- „hipoterapia“- 1x mesačne 

 návšteva prvákov v MŠ  a predškolákov v ZŠ 

 deň otvorených dverí, zápis detí do MŠ 

 návšteva v knižnici 

 rozlúčka predškolákov 

 noc bez mamičky 

 detský karneval 

 MDD- nafukovací hrad 

Plavecký výcvik na Kováčovej 

Zapojili sme sa do súťaže  „Naj škôlka“, ktorá prebiehala v denníku MY 

banskobystrické noviny, kde sme sa z 13 MŠ umiestnili na 4. mieste. 

 

exkurzie: 

 pán Lešták nám predviedol ukážku pletenia korbáčov z vŕbových prútikov 

 navštívili sme miestne hospodárske družstvo, chov zvierat vo veľkom 

 navštívili sme miestnu školu jazdenia a oboznámili sme sa so spôsobom  života 

koní 

 

besedy: 

 

rozhovor detí  s členom poľovného združenia p. Snopkom 

 

súťaže: 

 

 piekli sme vianočné pečivo – súťaž o najkrajší medovník 

 piekli sme v spolupráci s mamičkou fašiangové pampúchy 

 maľovali sme veľkonočné vajíčka  spolu s rodičmi súťaž „O najkrajšie vajíčko“ 

 



kultúra: 

 

 návšteva divadelných predstavení a kúzelníka 

 

 

PROJEKTY V ŠKOLE: 

- ZDRAVÁ ŠKOLA 

- REGIONÁLNA VÝCHOVA 

- OLYMPIADA ŠKOLKARA 

- V RIŠI ROZPRAVOK 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY 
 

Materská škola prevádzkuje jednu budovu s 2 triedami .Deti majú k dispozícii školský  dvor 

s asfaltovou cestou, ale aj s trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami 

a hojdačkami. V prípade nepriaznivého počasia telocvičňa pri ZŠ.. 

 

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s OU Badín opraviť žľaby tak aby 

prebytočná voda v prípade veľkých búrok nestekala do pivničných priestorov. 

 

Myslím si však , že najdôležitejším úspechom pre MŠ v Badíne bola zrealizovanie novej 

triedy v budove bývalých jaslí s kapacitou 24 detí. 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno - vzdelávacej činnosti 

 

Dotácia od obce Badín 70530€ 

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre predškolákov: 3743,-€            

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov: 2467,95,-€ 

Dotácia z iných príjmov:1252,81€            

Spolu:77993,76 € 

 



Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školy – energie, voda, telefón, údržba, 

materiál, ďalej na  mzdy a odvody do poisťovní, na učebné pomôcky a odbornú 

literatúru. 

 

CIELE ŠKOLY A ICH PLNENIE 

 

Pri napĺňaní základného poslania predškolskej výchovy sme v prvom rade 

vytvárali priaznivú  sociálnu, emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa. 

Akceptovali sme fakt, že MŠ navštevujú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou. Pri 

každej výchovno- vzdelávacej činnosti  bola podstatná voľba a operacionalizácia cieľov 

zo zreteľom na Štátny vzdelávací program ISCED O a ŠkVP rešpektujúc 

vekuprimeranosť, dodržiavanie pedagogických a psychohygienických zásad. Vytvorili 

sme podmienky pre aktívnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na rok pred povinnou 

školskou  dochádzkou .Vychádzajúc z projektu Zdravá škola sme sa snažili hlbšie 

upevňovať zdravie detí prostredníctvom otužovania, lyžiarskym výcvikom sezónnymi 

činnosťami s optimálnym rozvojom pohybových schopností. 

Dôraz sme kládli na rozšírenie enviromentálnej výchovy na výchovu k ľudským 

právam, právam dieťaťa, posilňovanie zdravého životného štýlu a maximálne využitie 

zážitkového učenia . 

N aša MŠ je zameraná na regionálnu výchovu ,a preto sme veľký dôraz kládli 

v edukačnom procese na realizáciu cieľov s touto tématikou. Vypracovaním projektu 

sme sa ešte bližšie priblížili k cieľom a stratégiám týkajúcich sa profilácii MŠ. 

Cieľom projektu je – zaistiť trvalú podporu talentov a zručností detí v súčinnosti 

s úlohami miestnej a regionálnej kultúry. Oživovať a zachovávať kultúrne pamiatky 

svojej dediny. 

Analýza výchovno- vzelávacieho procesu zameraná na rozvoj perceptuálno- 

motorickej oblastiVhodnou a vekuprimeranou motiváciou sme docielili, že deti 

s radosťou a prirodzenou aktivitou sa zapájali do športovo- pohybových aktivít 

s využívaním telocvične v ZŠ. Perceptuálno - motorická stránka detí sa vyvíjala aj 

v oblasti umelecko - hudobnej. Naším cieľom bolo podchytiť záujem detí o hudbu 

a tanec, spev ľudových piesní z nášho regiónu. Analýza výchovno – vzdelávacieho 

procesu zameraná na rozvoj kognitívnej oblasti 

 



Diferenciáciou edukačných cieľov si deti osvojovali najzákladnejšie poznatky zo 

spoločenských, prírodných a technických vied. Spontánna a prirodzená zvedavosť a túžba po 

poznaní sa podnecovala vo všetkých  edukačných činnostiach počas celého dňa. V oblasti 

komunikatívnych a informačných kompetencií boli deti vedené k aktívnemu počúvaniu, 

chápaniu textov a ich reprodukcii. Deti s obľubou dramatizovali nielen počas riadených 

aktivít, ale aj počas spontánnych hier s využitím osvojeného textu. Analýza  výchovno- 

vzdelávacieho procesu zameraná na rozvoj sociálno-emocionálnej oblasti 

Vytváraním vhodnej, príjemnej atmosféry, vonkajším a vnútorným prostredím MŠ sme 

u detí pestovali poznávanie krásna a získavali primerané estetické cítenie. Ranný kruh sme 

využívali aj na realizáciu prosociálnych hier, prostredníctvom ktorých sme vytvárali priestor 

na podporu zdravej sebadôvery, kooperatívnych činností medzi deťmi, elimináciu nežiaducich 

prvkov v správaní 

  

 MŠ má dva počítače a prístup na internet, jeden počítač  je umiestnený vo veľkej 

triede – počítačové centrum a deti ho využívajú, podľa stanovených pravidiel 

 

 riešenie úloh v edukačno-náučných PC programoch prispeli k rozvoju logického 

myslenia dieťaťa, rozvoju sociálnych kompetencií, tolerancie a formovali sa 

sociálne vzťahy v triede, 

 

 deti zvládli prácu na počítači na elementárnej úrovni, v súčastnosti niektorí 

pracujú už aj  samostatne v detských edukačných programoch 

 

 tohto školského roku sme dostali do obidvoch tried interaktívne tabule 

 

Edukačný proces je diferencovaný a individualizovaný vzhľadom na potreby dieťaťa. 

Realizáciou rôznych projektov prehlbujeme vzťah k zdravému životnému štýlu, k ľudovej 

tvorivosti a ľudovým tradíciám. Vytvárame vhodné podmienky na spoluprácu s rodinnou 

prostredníctvom spoločných stretnutí, spoločných akcií a brigád. 

 

1. SOCIOKULTÚRNE PROSTREDIE A INDIVIDUALITA DIEŤAŤA 

 

Individualitu detí sme rozvíjali uplatňovaním alternatívneho adaptačného pobytu za 

účasti rodičov.V staršom oddelení sú už deti zadaptované a nemajú žiadne adaptačné ťažkosti. 



Deti sme viedli k riešeniu problémov, k vyjednávaniu medzi sebou bez sporov.V 

triede je veľa dominantných detí, dochádza k častým hádkam, preto sa zameriavame na 

empatiu a pestovanie kamarátskych vzťahov medzi deťmi. Objavuje sa negativizmus, 

nedostatočná sebaregulácia v hre. Nedostatky sa vyskytujú hlavne v neuvedomení si 

dôsledkov svojho správania, deti často nevedia odhadnúť svoje možnosti, v mladších 

skupinách ťažko vyjadrujú svoje pocity, sú citlivé a zraniteľné. 

 

Odporúčania 

Viesť s deťmi individuálne rozhovory, vysvetľovať im rôzne situácie na priamych 

príkladoch, zaraďovať rôzne prosociálne hry, pri všetkých činnostiach  viesť deti k tolerancii 

a vzájomnej úcte. Rozvíjať citlivosť, toleranciu ,rešpekt, využívaním prvkov muzikoterapie 

relaxačnými cvičeniami, využívať modelové hrové situácie na riešenie konfliktov 

primeraným spôsobom. 

 

2. EDUKÁCIA 

 

Prostredníctvom edukačných hier sme rozvíjali všetky oblasti dieťaťa, zmyslové 

vnímanie, pamäť, pozornosť, myšlienkové procesy, ako sú: porovnávanie triedenie, analýza, 

syntéza, zovšeobecňovanie, abstrakcia. Ďalej sa rozvíjala pohybová, motorická zručnosť, 

vynaliezavosť, dôvtip a tvorivosť.V každej edukačnej hre mala dôležité miesto emocionalita. 

Hry prevládali  predovšetkým, rolové, s pravidlami, didaktické, ktoré hrajú hlavnú rolu pri 

poznávaní a učení sa detí. Jednotlivé ciele socio.-emocionál. rozvoja detí boli vyberané 

zo ŠVP a postupne zo všetkých štyroch okruhov.  

Niektoré ciele boli zvlášť orientované na oblasť regionálnej výchovy, na ktorú sa MŠ 

užšie profiluje. Rezervy sú  hlavne v nesprávnej výslovnosti ,deti nevedia aktívne počúvať. 

Nevedia zvoliť primeraný spôsob komunikácie vzhľadom k situácii. 

Informačné kompetencie sú už v porovnaní s minulými rokmi na vyššej úrovni, ale ešte stále  

je potrebné vytvárať deťom podnetné prostredie, pretože deti si ešte nedokážu samostatne 

hľadať informácie a hlavne využívať vo svojej činnosti. 

 

 

 

 



Odporúčania 

 

Vytvárať podnetné prostredie s množstvom pomôcok, spolupracovať s logopédom, 

odbúravať zábrany v komunikácii prostredníctvom dramatizácie prosociálnych hier, 

aktivizáciou a individuálnym prístupom k nesmelým deťom. Využívať prvky aktívneho 

a riadeného čítania a samostatnej tvorby odpovedí podľa fantázie. Dať deťom možnosť učiť 

sa zážitkovým učením a experimentovaním. 

 

3. PRÁVA DIEŤAŤA 

 

Uplatňovali sme a počas celého školského roku sme v plnej miere chránili a obhajovali 

práva dieťaťa podľa toho, ako sú zapísané v školskom poriadku. 

 

 

4. SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

 

MŠ pravidelne organizuje rôzne akcie pre deti, na ktorých sa zúčastňujú aj rodičia. 

Takýmto neformálnym spôsobom sa upevňovali vzájomné vzťahy a dôvera medzi učiteľmi 

a rodičmi. Pravidelne sme informovali rodičov o aktivitách a projektoch. Rodičia majú 

možnosť individuálnej konzultácie s učiteľkou. Pri konzultáií s rodičmi, ak je potrebné, 

odporučíme dieťa na ďalšie odborné vyšetrenie. 

Najužší kontakt je na úrovni triednych učiteliek a rodičov.Vždy na začiatku školského 

roka informujeme rodičov o tom, aké hlavné úlohy máme pripravené na školský rok, ako sme 

ich rozpracovali a čo od rodičov pri ich plnení očakávame. 

 

Odporúčania 

Viac informovať rodičov o výchovno vzdelávacej činnosti v MŠ zapájať rodičov  do 

brigádnickej činnosti v MŠ, zvážiť návrhy rodičov pre jednotlivé aktivity a akcie MŠ.  

Spolupráca školy s rodičmi 
 

Počas šk. roku 2014-2015  pracovalo ZRŠ pod vedením p. Krajčírovej. Na spoločných  

zasadnutiach Výboru ZRŠ s vedením školy sa riešili aktuálne problémy MŠ. Mnohí rodičia 



pomáhali pri organizovaní aktivít – robili pomocný dozor na exkurziách, pomáhali 

zrealizovať MDD. 

Tohto školského roku veľmi aktívne pracovala aj stravovacia komisia pod vedením p. 

D. Velebnej. Mali sme stretnutie aj s vedúcim stravovacieho zariadenia p, Talpašom, kde sme 

riešili sťažnosti rodičov na nevhodnú skladbu stravy. Dospeli sme k pozitívnemu riešeniu na 

obidvoch stranách. 

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY : 

 

 


