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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE 

Názov školy Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec 
Adresa školy Nábrežie Andreja Hlinku 23, Hlohovec 
Telefónne číslo školy 033/7424038 

033/7421715 /MŠ Fraštacká/ 
Elektronická adresa školy msnabrezie23@gmail.com 

ms.frastacka4@gmail.com 
Internetová adresa školy www.msnabrezie.sk 

www.msfrastacka.sk 
Zriaďovateľ Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, Hlohovec 

 info@hlohovec.sk,  +421 337 368 111 
Riaditeľka MŠ PaedDr.MiroslavaVaverková 
Zástupkyňa riaditeľky MŠ Eva Mutkovičová, 

PaedDr.Dagmara Cvechová  
(pre elokované pracovisko Materská škola 
Fraštacká 4, Hlohovec) 

1. 1 RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY 

Údaje o Rade školy pri MŠ Nábrežie 23 v Hlohovci: 

■predseda rady školy: Mária Gnipová (učiteľka MŠ) 

■členovia rady školy-pedagogickí zamestnanci: Mária Gnipová, 

                                                                              Bc.Nikoleta Števíková  

■členovia rady školy-nepedagogickí zamestnanci: Andrea Riegelová 

■členovia rady školy-zástupcovia rodičov:        Kornélia Kurincová  

                                                                             Katarína Vitteková 

                                                                             Denisa Biscáková 

                                                                             Bc.Aneta Kajzerová  

■členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom: Mgr.Iveta Moravcová 

Ing.Arch.Miloslav Drgoň, Ing.Zuzana Nosková, Ing.Juraj Frydecký 

Údaje o Rade rodičov pri MŠ Nábrežie 23 v Hlohovci: 

■ predseda rady rodičov: Mgr.Jana Benková 

■ podpredseda rady rodičov: Katarína Vitteková 

■ predseda OZ ZRPŠ Nábrežie 23 a Felcána 4 (pre hospodárenie s 2% z daní) : Mgr. Miroslava 

Chmelková 

■ členovia s dispozičným právom k účtu OZ ZRPŠ Nábrežie 23 a Felcána 4: Ing.Katarína 
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Urminská, Bc.Miroslava Chmelková, Eva Poláková 

■ predseda OZ Fraštáčik  /pre hospodárenie s 2% z daní/: PaedDr.Dagmara Cvechová 

■ členovia s dispozičným právom k účtu OZ: Bc.Vladimíra Cepková,  

   PaedDr.Dagmara Cvechová 

2. ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠK. ROKU 2021/22 

Tabuľka č. 1:  Údaje o počte detí MŠ  

 

Názov MŠ 

Počet 

tried 

 

Počet detí 

k   

15.9.2021 

 

 

Počet detí k   

31.8.2022 

 

Počet detí 

odchádzajúcich 

z MŠ 

PPPV* 

Dieťa v 

prípravnom 

ročníku 

Zapísané 

deti do 

MŠ 

2021/2022 

MŠ Nábrežie 23 4 91 93 31 1 2 54 
*Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 2 deti ( 3. deti s poruchou 
autistického spektra, jedno dieťa s poruchou zraku) 

 

Názov MŠ 

Počet 

tried 

 

Počet detí 

k   

15.9.2021 

 

 

Počet detí 

k   

31.8.2022 

 

Počet detí 

odchádzajúcich 

z MŠ 

PPPV* 

Dieťa v 

prípravno

m ročníku 

Zapísané 

deti do 

MŠ 

2021/202

2 

Elok. pracovisko 
Fraštacká 4, 
Hlohovec 

3 67 
      

     69 
20 4 0 34 

 

3. POČET ZAMESTNANCOV K  30. 6. 2022 A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

• pedagogickí:    17 

• nepedagogickí:  12  

• odborní zamestnanci: 1 
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3. 1 KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

POČET KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV: 16 

Počet nekvalifikovaných zamestnancov: 1 /asistent učiteľa/ 

Počet zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu:  

3. 2 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ 

Tabuľka č. 2:  Údaje o pedagogických zamestnancoch 

Kategória 
pedagogického 
zamestnanca 

Stupeň vzdelania Kariérový stupeň 
Počet 
zamestnancov 

Učiteľ Úplné stredoškolské Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

         3     

Učiteľ Úplné stredoškolské Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

         2 

Učiteľ Vysokoškolské prvého 
stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

          2 

Učiteľ Vysokoškolské prvého 
stupňa  

Samostatný pedagogický 
zamestnanec  

         2 

Učiteľ Vysokoškolské 
druhého stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou 
atestáciou 

          2 

Učiteľ Vysokoškolské 
druhého stupňa  

Vedúci pedagogický 
zamestnanec s druhou 
atestáciou 

          2 

Učiteľ Vysokoškolské 
druhého stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

          1 

Asistent učiteľa Vysokoškolské 
druhého stupňa 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec  

          1 

Asistent učiteľa Úplné stredoškolské Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

          1 

Údaje o odborných zamestnancoch:  1 špeciálny pedagóg, vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, začínajúci odborný zamestnanec. 
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3. 3 PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ 

Tabuľka č. 3:  Počet prevádzkových zamestnancov MŠ k 31. 8. 2021 

Pracovné zaradenie Počet zamestnancov 

Vedúca školskej jedálne           1 
Hlavná kuchárka           2 
Pomocná kuchárka           4 
Školníčka           2 
Upratovačka           2 
Ekonómka           1 

 

4. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Tabuľka č. 4:  Kontinuálne vzdelávanie 

Forma vzdelávania 
Počet vzdelávaných 
pedagogických 
zamestnancov 

Priebeh vzdelávania 
v školskom roku 
(začalo, pokračuje 
ukončilo) 

Adaptačné vzdelávanie 0 0 

Aktualizačné vzdelávanie  17 17 

Inovačné vzdelávanie 0 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 

Funkčné vzdelávanie (FIV 2) 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie 0 0 

Prípravné atestačné 0 0 
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5. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Kmeňová škola: MŠ Nábrežie 23 

MATERSKÁ ŠKOLA, NÁBREŽIE 23, 920 01 

PREHĽAD NAPLÁNOVANÝCH A ZREALIZOVANÝCH ŠKOLSKÝCH AKCIÍ 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/22 

SEPTEMBER 2021 

Naplánované akcie Termín   realizácie Akcie navyše 
Prehliadka tradičných remeselných stánkov 
na Michalskom jarmoku 

  

Európsky týždeň mobility  
Vodičský kurz pre cyklistov 
 

Po triedach osobitne na 
vlastnom dopravnom 
ihrisku 

 

Svetový deň mlieka na školách    24.9.2022  
Akcie v rámci plánu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Divadelné predstavenia pre COVID zrušené   
OKTÓBER 2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Svetový deň úsmevu 4.10.2021 
V jednotlivých 
triedach 
osobitne 

 

Deň starých rodičov – výroba darčekov 
obdarovanie starých rodičov  

13.10.2021 
Len výroba 
darčekov v 
triedach 

 

Svetový deň chrbtice (workshop jogy 
a cvičenia na posilnenie chrbtových svalov) 

Pre COVID 
zrušené 

 

Jesenný záhradkový bazárik  Pre COVID 
zrušené 

 

Ovocný deň v rámci svetového dňa výživy 17.10.2021  
Medzinárodný deň stromov 20.10.2021  
Návšteva meteorologickej stanice SHMÚ 1.10.2021  

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – Grófsky kameňolom október  
NOVEMBER 2021 
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Naplánované akcie Termín   realizácie Akcie navyše 
Séria prezentácií správnej dentálnej 
hygieny v rámci projektu „Zdravý 
úsmev“ 

Pre COVID zrušené  

Návštevy pracovísk v  rámci seriálu 
„poznávame povolania našich 
rodičov“   
 

Pre COVID zrušené 
 
 
 
 
 

 

Exkurzia na železničnej stanici /práca 
výpravcu, vlakvedúceho, 
rušňovodiča/ 

19.11.+22.11+28.11.2021  

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – secesný most Šulekovo November  
DECEMBER 2021 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Mikulášska besiedka 6.12.2021 
Po 
jednotlivých 
triedach  

 

Noc s Luciou – pre COVID bez prespávania, 
len tradičné zvyky po jednotlivých triedach 

14.12.2021  

Vianočné tvorivé dielne v klube AXA Pre COVID 
zrušené 

 

Predaj živých kaprov – vychádzky 
k vianočnej tematike 

13.12.2021  

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – Michalský mlyn 
a Vážske mlyny 

December  

JANUÁR 2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Návšteva Vlastivedného múzea – 
expozícia zvierat 

19.1. + 20.1.2021  

Návšteva klziska v rámci témy zimné 
športy 

25.1.2022  

Triedim, triediš, triedime ....zapojenie do 
programu 

Od januára 2022  

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 
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Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – Najstaršia elektráreň 
v Hornom Uhorsku 

Január  

FEBRUÁR 2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Výstava prác v Hvezdárni 2.2.2022  
Karneval 3.2.+4.2.2022 

v jednotlivých 
triedach 
oddelene 

 

Pochovávanie basy Pre COVID 
zrušené 

 

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží - Železničný most v 
Hlohovci 

marec  

Marec  2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Súťaže na školskom dopravnom ihrisku 7.3.-
10.3.2022 

 

Letečko – vítanie jari 21.3.2022  
Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – Pivovar v Hlohovci marec  
Apríl  2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Hádzanie Moreny do Váhu 5.4.2022  
Canisterapia 4.4.+11.4.2022  
Sokoliarske vystúpenie 20.4.2022  
Návšteva knižnice 21.4.2022  
Mobilné planetárium 29.4.2022  
Stavanie mája 29.4.2022  

 

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rytieri mesta ruží – Grófska tehelňa apríl  
Máj  2022 
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Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Triedne akadémie pri príležitosti Dňa 
matiek  

12.5.2022  

Canisterapia 2.5.+9.5.2022  
Divadlo na traky – Guľko Bombuľko 31.5.2022  

Akcie v rámci regionálnej výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Zážitkové ponzávanie zaujímavých miest 
Hlohovca /zámok,divadlo, zámocká záhrada, 
františkánsky kláštor, kaplnka sv.Rozálie, 
michalský mlyn, peterská zvonička..../ 

16.-
20.5.2022 

 

Rytieri mesta ruží – Bunker na Starých 
horách 

Máj   

JÚN 2022 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Rozlúčka s predškolákmi s klauniádou 14.6.2022  
Olympiáda v discgolfe 27.6.2022  
Školský výlet,  – Nitra – mestský park  s 
minizoo + vláčik + poľnohospodárske 
múzeum 

22.+23.6.2022  

Pasovanie za rytierov 16.6.2022  
Turistické vychádzky- poznávanie hmyzu 27.+30.6.2022  
Animačný workshop pre deti 28.6.2022  
Zdravé očká – bezplatné skríningové 
vyšetrenie zraku /ÚNSS/ 

8.6.2022  

Akcie v rámci regionálne výchovy: 

Naplánované akcie Termín   
realizácie 

Akcie navyše 

Pasovanie za rytierov mesta ruží 16.6.2022  
 

 

 

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká 4 

SEPTEMBER 
 
 
 

 

Návšteva mestskej knižnice 21.9.2021 
Európsky týždeň  mobility 16.-22.9.2021 

Návšteva Vlastivedného múzea 28.9.2021 
OKTOBER Európsky týždeň športu 29.9.2021 

Návšteva zámku v HC 30.9.2021 
Svetový deň výživy -16.10.2021 

 Moji starkí – po jednotlivých triedach 25.-27.10.2021 
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Výroba svetlonosov 27.10.2021 
Deň jablka 16.10.2021 

NOVEMBER Deň materských škôl na Slovensku 4.11.2021 
Pohybom ku zdraviu 24.11.2021 

DECEMBER Mikuláš 6.12.2021 
Ježiško v MŠ 14.12.2021 
Živý Betlehém (online) – 9.12.2020 
Slávnostný vianočný obed 17.12.2021 

JANUÁR Naši kamaráti zo zahraničia 17.1.2022 
Zimní strážcovia – po triedach 9.1.2022 

FEBRUÁR Karneval – 24.2.2022 
Srdiečkový deň – 14.2.2022 

MAREC Návšteva mestskej knižnice 18.3.2022 
Deň vody – 22.3.2022 

Svetový deň divadiel /divadelné predstavenie Malí huncúti/ 22.3.2022 
APRÍL Túlame sa prírodou 20.4.2022 

Vesmír okolo nás 21.4.2022 
Deň zeme – v jednotlivých triedach – 22.4.2021 

MÁJ 
 

Návšteva dopravného ihriska /MŠ Nábrežie 23/ - 18.+25.5.2022 
Deň matiek – 10.+11.+12.5.2022 
Logická olympiáda pre najmenších 25.5.2022 
Deň včiel 20.5.2022 

JÚN Školský výlet 31.5.2022 
Premietanie v kine Mimoni – 30.6.2022 
Rozlúčka predškolákov – 24.6.2022 

Projekt Kompostáčik 29.6.2022 

ZAPOJENIE SA DO SÚŤAŽÍ 

- Ovocie a hruška – ovocie jesene – MŠ Nábrežie 1. miesto 
- Ochranárik čísla tiesňového volania – MŠ Nábrežie 2.miesto/Rebeka Komorná/ 
- Zapojili sme sa: Dúhový kolotoč, Logická olympiáda pre najmenších, Hyza 

 
 

PROJEKTY ŠKOLY 

MŠ NÁBREŽIE: 

Jedným z troch najrozsiahlejších grantových projektov s presahom do troch školských 
rokov /po dvoch predĺženiach pre COVID 19/ je: „PRÍRODA JE ONLINE NON STOP“  
v programe  ERASMUS + sme získali grant v kľúčovej akcii 1 zameranej  na vzdelávanie 
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pedagogických zamestnancov. Projekt prebieha, jeho trvanie bolo predĺžené z dôvodu 
pandémie COVID 19 až do augusta 2022. Absolvovali sme všetky naplánované mobility.  2x 
jobshadowing v lesných materských školách v Nórsku a v Českej republike. Štrukturované 
kurzy : ZaHRAda /kurz zameraný na zážitkovú pedagogiku s akcentom na výchovu k ľudským 
cnostiam/, kurz canisterapie, kurz nízkych lán, kurz muzikoterapie nahradil kurz  záhradnej 
terapie, kurz felinoterapie a kurz alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Vďaka 
organizačnej podpore sme získali pomôcky ku kurzom na ich praktickú realizáciu. Projekt bol 
validovaný 7.10.2022, zároveň bola doplatená spoluúčasť školy s uznaním použitých nákladov. 

Druhým veľkým a časovo náročným projektom v nadväznosti na ERASMUS+ bol  projekt 
„ZÁHRADKA NA PLOTE“, ktorý bude hradený z grantových prostriedkov Nadácie SLSP. 
Celková hodnota projektu je 14.999 eur. Ide o komunitný projekt zameraný na spoločné aktivity 
sídliska a škôlky v oblasti záhradkárskych aktivít a potravinovej sebestačnosti. Školský dvor 
obohatíme o prvky obohacujúce outdoorovú výuku. 
 
Tretím dlhodobým projektom boli „POMÁHAJÚCE PROFESIE“. Ide o projekt, do 
ktorého sme zapojení od septembra 2020, pôvodne boli zmluvy podpísané na dva roky, 
dodatkom sa jeho trvanie predĺžilo až do 31.8.2023. Projekt je z európskych prostriedkov a na 
Slovensku funguje pod záštitou MPC a Ministerstva školstva SR. Vďaka nemu na našej škole 
pracuje inkluzívny tím v zložení dvaja asistenti učiteľa a špeciálny pedagóg. Mzdové 
prostriedky na jeden školský rok, ktoré získavame vďaka projektu predstavujú 42.000 eur. Do 
budúceho školského roka uvažujeme o rozšírení tímu o sociálneho pedagóga. 

Menším grantovým programom podporenom v hodnotenom školskom roku je projekt 
„POČASIA SA NEBOJÍME“, ktorým rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch zlepšujeme 
podmienky pre outdoorovú výuku a nakúpime sušiče oblečenia a obuvi do detských šatní. 
Podpora 699,50 eur. 

Získali sme grant na vybavenie relaxačnej miestnosti pre deti so ŠVVP aj intaktné deti. Náš 
projekt "RELAXAČNÉ OSTROVČEKY“ bol podporený Trnavským samosprávnym krajom 
vo výške 1300 eur a to v hodnotenom školskom roku. 

Dlhodobé edukačné projekty školy: 

RYTIERI MESTA RUŽÍ – máme za sebou 4 ročníky interného projektu našej MŠ, každý 
ročník má iné tematické zameranie /miesta spojené s legendami, múzeá v okolí HC, studničky, 
mosty/ v školskom roku 2021/22 bol projekt zameraný na industriálne stavby v Hlohovci 
a okolí. 

DRUHÁ ŠANCA STARÝM KNIŽKÁM 
Dlhodobý projekt školy, v ktorom vytvárame knižné búdky a ostrovčeky v meste a na školskom 
dvore, kde umiestňujeme knižky, ktoré sa stali v knižniciach a domácnostiach nepotrebnými 
a skončili by v odpade. Knižné búdky a ostrovčeky slúžia ako bezplatné antikvariáty. 
 
ZELENÁ ŠKOLA 
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- v programe sme zapojení už 7 rokov, sme držiteľmi vlajky ECO SCHOOL. Každé dva roky 
absolvujeme hodnotiacu návštevu, vypracujeme nový enviromentálny audit a enviromentálny  
akčný plán na rôzne dominantné témy dané projektom. 
 
ZDRAVÉ  NOŽKY:  
V školskom roku 2018/19 sme zahájili projekt „ZDRAVÉ NOŽKY“ v spolupráci s Fakultou 
fyzioterapie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Projekt je zameraný na prevenciu 
plochonožia. Pokračujeme v ňom dlhodobo, okrem interiérových pomôcok využívame aj 
„Hrboľatý chodníček pre zdravie detských nožičiek“. 
  
ZDRAVÝ  ÚSMEV: 
V aktuálnom školskom roku sme pokračovali v  projekte „ZDRAVÝ ÚSMEV“ v spolupráci 
s Fakultou dentálnej hygieny Prešovskej Univerzity, najstaršie detičky sa zúčastňujú 
prezentácií  o správnej dentálnej hygiene a prevencii vzniku zubného kazu. Projekt „zdravé 
zúbky“ bol pre všetky detičky bezplatný.  
 
ZDRAVÉ OČKÁ: 
Pokračovali sme aj v skríningu očných vád v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 
 
NA BICYKLI DO ŠKOLKY:  
V decembri 2018 bol podporený  náš školský projekt  „Na bicykli do škôlky“  z Nadačného 
fondu ČSOB. Naďalej využívame kryté cykloparkoviská aj dopravné ihrisko na školskom 
dvore, ktoré sme vďaka grantom vybudovali. Sme škola, s logom „Bicykle sú v našej škole 
vítané“. Dopravné ihrisko využíva aj MŠ Fraštacká, naše elokované pracovisko. 
 
MOBILNÁ ČITÁREŇ   - získali sme grant z Nadácie ORANGE na vytvorenie mobilných 
lavičiek, ktoré naďalej využívame na outdoorovú výuku. 

ZBIERAME  POUŽITÉ BATÉRIE SO ŠMUDLOM 
Od školského roku  2018/19 sme zapojení v projekte   „ZBIERAME  POUŽITÉ BATÉRIE SO 
ŠMUDLOM“ v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne a firmou SEWA.  
 
ŠKOLSKÉ OVOCIE A ŠKOLSKÉ MLIEKO 
Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny 
a mlieka v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva.  
 
 
 
MŠ FRAŠTACKÁ:  
 
Novým projektom v hodnotenom školskom roku je projekt „KOMPOSTÁČIK“. Na školskom 
dvore vytvárame zóny: pestovateľskú, oddychovú, športovú. 
Nadácia ZSE podporila náš projekt a vyvýšené záhony sme rozšírili o  kompostér a exteriérový 
drevený kôš  spolu v hodnote 594,74 eur. 
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Druhým úspešným v roku 2021/22, bol projekt „ZÁBAVNÝ INTERAKTÍVNY SVET“, 
finančná podpora Nadácie Pontis/Bekaert vo výške 2994 eur bola určená na vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov pre prácu s programom actiInspire. 
 
V ZÁHONÍKOCH PRI DOMČEKU PESTUJEME ZELENINKU 
V školskom roku 2020/2021 sme získali od Nadačného fondu Bekaert pomáha Nadácii Pontis 
grant vo výške 1429,80 EUR za vypracovanie projektu. V Záhoníkoch pri domčeku pestujeme 
zeleninku. Záhradný domček, vyvýšené záhony a detské náradie sme používali aj 
v hodnotenom školskom roku. 
 
ČISTÉ ZÚBKY 
V školskom roku 2016/2017 sa deti z jednotlivých tried zapojili do osvetového program Dental 
Alarm v spolupráci s Andel Elite Dental Center. Naše deti sa prostredníctvom neho naučili 
správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život. 
Pre protipandemické opatrenia nemohli prebiehať v hodnotenom školskom roku prezentácie 
vedené študentami medicíny, nahradili sme ich vlastnými prezentáciami a hlavne aplikáciou do 
každodenného života detí v MŠ. 

DETI, POĎME VON! 
V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do grantového programu „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ v spolupráci s TESCO a Nadáciou Pontis. Náš projekt  „Deti poďme von!“ vyhral 
1. miesto v hlasovaní zákazníkov v regióne a získal podporu 1300 eur! 
Vybudovali sme športovú časť školského dvora, doplnili sme ju o šplhaciu stenu a využívame 
ju dlhodobo. 
 
ČITÁREŇ POD MODRÝM NEBOM 
Z Nadácie Bekaert sme v predchádzajúcom školskom roku získali grant na vytvorenie 
oddychovej zóny na školskom dvore. 
Knižné búdky, tuli vaky a záhradný nábytok pre deti používame dlhodobo na spoločné čítanie. 

PIJEME VODU, NIE CUKOR! 
Čistú vodu sme zaradili do pitného režimu v triedach počas teplých období. Zakúpené sú detské 
dávkovače, ktoré sú umiestnené na prístupnom mieste pre deti. Každé dieťa v triede má svoj 
pohárik (označený menom alebo značkou), aby sa mohlo napiť kedykoľvek má chuť. Čistá 
voda v triedach slúži aj ako prevencia pred obezitou detí. Počas zimných mesiacov zaraďujeme 
nesladené čaje. Stolovú vodu a citronádu sme zaradili i do jedálneho lístku.  
 
 
ŠKOLSKÉ OVOCIE A ŠKOLSKÉ MLIEKO 
 Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia 
a zeleniny a mlieka v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva.  
 
DNI ENVIROMENTÁLNYCH AKTIVÍT 
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V našej materskej škole každoročne oslavujeme Deň vody, Deň jablka, Deň Zeme... V tieto dni 
pani učiteľky s deťmi realizujú rôznorodé aktivity, ktorými sa snažia deťom priblížiť ich 
dôležitosť a potrebu ich ochrany.  
 

6. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V školskom roku 2021/22 sme nemali školskú inšpekciu. 

7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

     Materská škola, Nábrežie 23 pozostáva z piatich pavilónov, v štyroch sú situované triedy pre 

deti, piaty slúži ako hospodársky pavilón (kuchyňa, skladové priestory, kancelária riaditeľky a 

vedúcej školskej jedálne). Pavilóny sú prepojené spojovacou chodbou. Súčasťou materskej 

školy bola do 31.12.2017 elokovaná trieda sídliaca v budove ZŠ na ulici A.Felcána 4 

v Hlohovci, od 1.1.2018 je našim elokovaným pracoviskom MŠ Fraštacká v Hlohovci. Ide 

o poschodovú budovu, v dolnej časti sa nachádza spoločná šatňa, kancelária zástupkyne 

riaditeľky, ekonómky a vedúcej ŠJ. Na poschodí sa nachádzajú tri triedy, jedálne detí, 

spojovacia chodba a kuchyňa. 

     Škola hospodári s rozpočtovými prostriedkami i vlastnými príjmami, ktorých súčasťou je 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy, ktorého 

výška predstavovala v školskom roku 2021/22 sumu 17- € mesačne. Výška poplatku bola 

určená v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na 

základe VZN Mesta Hlohovec č. 286 z roku 2021. Informácie  z ekonomického úseku o tomto 

príspevku prijatom v jednotlivých mesiacoch a o rozpočtových dotáciách sú uvedené v prílohe 

č.1 tejto hodnotiacej správy. 

    V uplynulom školskom roku sa nám v MŠ okrem zabezpečovania pravidelných platieb za 

energie, revízie, telefón a internet,  drobnú údržbu budovy a kosenie trávnikov, vyplácania 

miezd, nákupov výtvarného, kreatívneho a kancelárskeho materiálu, čistiacich  a hygienických 

prostriedkov a materiálu na estetické dotvorenie tried, kosenia areálu, likvidáciu biologického 

kuchynského odpadu, práce v oblasti BOZP, administrácie webovej stránky školy, nákupu 

pracovných odevov,  podarilo z rozpočtu zakúpiť nákladnejší majetok: 

- hračky, učebné pomôcky, detské knihy 

Vybavenie RELAXAČNEJ MIESTNOSTI /grant „Relaxačné ostrovčeky“/ 
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- bublinkový valec 

- svetelná reťaz 

- svetelné projektory 

Pomôcky na aplikáciu zručností získaných v mobilitách ERASMUS + do praxe: 

- pomôcky pre canisterapiu /zázemie pre canisterapeutického psíka/ 

- sada lán pre vytváranie nízkych lanových dráh /ERASMUS +/ 

-      BOARDMAKER – alternatívny komunikačný obrázkový systém pre 

       hendikepované deti  

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká:  

            Pomôcky koordinačné cvičenia 

- Overbaly – pomôcky na cvičenie 

- Rovnovážne čiapky 

- Balančné hry zmrzliny 

- Skútre s držadlami 

- Balančné dosky 

- Balančné taniere 

- Fazuľové vrecká 

- Set na pozemný hokej 

Pomôcky na využívanie výukového programu z prostriedkov OZ /grantové 

zdroje/: 

- Interaktívna tabuľa 

- Projektor notebook 

- Program activeInspire 

Pomôcky na ekovýchovu z grantových zdrojov: 

- Kompostér, exteriérový drevený kôš 

Starostlivosť o budovu školského zariadenia: 

- Drobné opravy a nátery 

Elokované pracovisko MŠ Fraštacká:  

             -     Drobné opravy  a nátery 

    Výrazne nám pomohli aj prostriedky z Občianskych združení pri ZRPŠ získané z dvoch 

percent daní, za ktoré sme nakúpili v hodnotenom školskom roku výtvarný materiál , učebné 

pomôcky, hračky. Evidenciu hospodárenia si môžu rodičia rovnako prezrieť na rodičovských 

združeniach. S uvedenými prostriedkami disponujú zástupcovia rodičov po predložení 

požiadaviek školy.   
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8. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení sú uvedené v prílohe č.1. 
(Príloha č. 1 – Správa o hospodárení ) 

9. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017-2022 

A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

      V školskom roku 2021/22 sme plnili koncepciu vypracovanú na obdobie 2017-2022. 

      V mesiaci jún 2022 prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľky MŠ v ktorom sa  

       potvrdila PaedDr.Miroslava Vaverková ako pokračujúca riaditeľka MŠ na funkčné obdobie  

       2022 – 2027. 

- Oblasť spolupráce s rodinou. 

    V tejto oblasti sa nám spoločne podarilo viac otvoriť školu rodičom, zapojiť ich do života 

školy. Vytvorila sa široká rodičovská komunita najmä vďaka plneniu zadaní, v projekte „Rytieri 

mesta ruží“, ktoré sme pred pandémiou  navštevovali hromadne, postupne vo väčších a väčších 

skupinách cez víkendy. V hodnotenom školskom roku aj túto aktivitu poznačili 

protipandemické opatrenia a zadania bolo možné plniť len individuálne. Po uvoľnení opatrení 

sme mohli aspoň v júni realizovať pasovanie za rytierov spoločne s rodičmi aj deťmi 

v popoludňajších hodinách v Refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci. Rodičia  veľmi 

flexibilne a kreatívne zareagovali na našu výzvu predstavovať deťom svoje povolania buď na 

svojich pracoviskách, alebo formou tvorivých dielničiek a prezentácií v MŠ. Medzi rodičmi 

máme šikovných hudobníkov, výtvarníkov,  ktorí osviežovali naše školské programy hudobnou 

produkciou. Hodnotený školský rok nám túto aktivitu zredukovala na minimum pandémia.  

Dôležitú úlohu zohrali rodičia aj v procese plnenia enviromentálneho akčného plánu Zelenej 

školy ako členovia kolégia. Rodičia aktívne prispievali nápadmi.  Viacerí rodičia prispievajú 

k originálnej výzdobe školy vlastnoručne vyrobenými výrobkami z rôznych tradičných 

a netradičných materiálov.  

         V rámci jedného z grantových projektov sme vybudovali „záhradnú mobilnú  čitáreň“, 

ktorá okrem edukačnej funkcie plní aj úlohu komunitného priestoru pre stretávanie rodičov. 

V MŠ Fraštacká sme tiež vytvorili záhradnú čitáreň. 

     V školskom roku 2008/09 sa nám podarilo zriadiť Občianske združenie Rady rodičov MŠ 

Nábrežie 23 a A.Felcána 4 v Hlohovci pre prijímanie 2% z daní. Finančné prostriedky získané 

touto formou dlhodobo pomáhajú škole pri obnove zariadenia a vybavení školy učebnými 



 

17 
 

pomôckami a výtvarným materiálom aj v aktuálnom školskom roku. 

V hodnotenom školskom roku boli všetky hromadné aktivity pozastavené pre protipandemické 

opatrenia, stretávanie rodičov a detí sa v škole prezenčnou formou minimalizovalo a presunuli 

sme sa do online priestoru.  

 

- Oblasť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.      

     V edukačnej činnosti sme v hodnotenom školskom roku využívali široké portfólio 

edukačných foriem, stratégií a prostriedkov. Pedagogickí zamestnanci uplatňovali skúsenosti 

a poznatky získané kontinuálnym vzdelávaním, využívali sme digitálne pomôcky rovnako ako 

prvky tvorivej dramatiky a iných progresívnych i alternatívnych pedagogických prístupov. 

       V školskom roku 2021/22 poznačenom obmedzeniami v dôsledku pandémie COVID 19 

sme zabezpečili deťom, ktoré nemohli navštevovať prezenčne MŠ kvalitné online vyučovanie 

prostredníctvom ZOOM. 

       V rámci projektu Erasmus + sme v hodnotenom školskom roku  posilňovali outdoorové 

aktivity podporeným projektom „Príroda je online non stop“. Snažili sme sa edukáciu vo väčšej 

miere aktivity presúvať do exteriéru. V nadväznosti na Erasmus + sme v hodnotenom školskom 

roku vypracovali ďalšie grantové projekty, a aj enviromentálny akčný plán sme smerovali 

k outdoorovým aktivitám. Outdoorová výuka bola odporúčaná aj ministerstvom školstva počas 

viac či menej prísnych protipandemických opatrení.           

      V zmysle vízie školy sme  prepájali prvky modernej školy s návratom k regionálnym 

tradíciám vrátane vzťahu k prírode, ktorá je nevyhnutnou šúčasťou zdravého životného štýlu. 

Dlhohobo pokračujeme v interných, celoslovenských aj medzinárodných projektoch 

uvedených v kapitole 6 (kmeňová škola). Pripojili sme sa aj k novým projektom v spolupráci 

s univerzitami, enviromentálnymi a zdravie podporujúcimi inštitúciami.  

     Zapájame sa, ak je to možné, do života mesta účasťou na rôznych podujatiach. 

Sprostredkúvame deťom kontakt s prírodou, so zvieratami, využívame záhradnú terapiu  

v edukačnej záhradke.  

    Uplatňujeme participáciu rodičov na príprave detí na vstup do prvého ročníka zadávaním 

dobrovoľných domácich úloh. 

    Zapájaním sa do súťaží a prehliadok zvyšujeme motiváciu detí a ich sebavedomie – možnosť 

zažívať pocit úspechu. V hodnotenom školskom roku to boli predovšetkým výtvarné súťaže, 

ktoré si nevyžadovali prezenčné zhromažďovanie ľudí počas pandémie. 

    Edukačný proces  zatraktívňujeme množstvom exkurzií, výletov a turistických vychádzok, 

v školskom roku 2021/22 boli tieto aktivity okrem mesiaca máj, jún pozastavené. 
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   Záujmovú činnosť detí dlhodobo obohacujeme širokým výberom krúžkov, v školskom roku 

2021/22 krúžky pre pandémiu nefungovali. V mesiaci máj a jún sme naštartovali len krúžok 

angličtiny. 

   Novou skúsenosťou pre školu bola počas predchádzajúcich dvoch rokov dištančná výuka, 

postupne sme dokázali zabezpečiť online vyučovanie v rovnakej kvalite ako základné školy pre 

všetkých predškolákov, ktorých rodičia o to prejavili záujem. 

    Sme dlhodobo školou integrujúcou deti so ŠVVP, integráciu posúvame smerom k inklúzii, 

k asistentom učiteľa sme v školskom roku 2020/21 získali aj špeciálneho pedagóga 

z prostriedkov EÚ. 

 

    - Oblasť spolupráce s verejnosťou a inými inštitúciami. 

      Naša škola dlhodobo spolupracuje so širokou škálou subjektov a v zmysle koncepčných 

zámerov túto spoluprácu neustále rozširuje. 

     Celé portfólio spolupracujúcich subjektov uvádzame v prílohe.  

     V hodnotenom školskom roku prebiehala spolupráca vo veľmi zredukovanej podobe, 

pretože v rámci protipandemických opatrení nebolo možné prezenčné stretávanie ľudí.   

   

 - Oblasť materiálno-technického zabezpečenia. 

    V hodnotenom školskom roku sme absolvovali len menšie nutné opravy. 

    Z grantových prostriedkov sme zabezpečovali v oboch MŠ učebné pomôcky  z projektov viď 

strana 11-14. 

   Podrobnejšie info o opravách a nákupoch v kapitole 7. a v prílohe o hospodárení. 

- Personálna oblasť. 

     V materskej škole máme dlhodobo stabilný a kvalifikovaný kolektív , čo platilo aj v 

hodnotenom školskom roku. V školskom roku 2021/22 sa nám vďaka projektu „Pomáhajúce 

profesie“ podarilo vytvoriť inkluzívny tím pozostávajúci z dvoch asistentov učiteľa a jedného 

špeciálneho pedagóga. Inkluzívny tím sme v priebehu školského roka rozšírili ešte o jedného 

asistenta učiteľa vďaka pomoci zriaďovateľa, ktorý navýšil o mzdové prostriedky náš rozpočet. 

     Rovnako ako v predchádzajúcom období  vedenie školy podporovalo vzdelávanie 

zamestnancov. Okrem akreditovaných vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov 

a platených vzdelávaní v oblasti legislatívy pre vedúcich pedagogických zamestnancov 

a vedúcu školskej jedálne dlhodobo zabezpečujeme pre všetkých zamestnancov odborné 

prednášky na zaujímavé témy . V hodnotenom školskom roku sa vzdelávanie zamestnancov 

nieslo najmä v duchu ERASMUS +, po otvorení hraníc sme mohli vycestovať za zvyšnými 
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mobilitami a absolvovať kurzy nízkych lán, záhradnej terapie, alteranatívnej a augmentatívnej 

komunikácie, felinoterapie. Riaditeľka MŠ absolvovala zimný aj jarný kurz z dielne ŽIVICE 

„Hurá von škôlkári“ v Zaježovej. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali aj online na viacerých 

bezplatných seminároch RAABE. 

    Jedna učiteľka ukončila bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. 

Aktualizačným vzdelávaním prešli všetky učiteľky, vzdelávania prebehli v rámci vlastnej réžie 

na školskej pôde a v hodnotenom školskom roku dištančne aj online. 

 

                                                    SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

      - sme škola otvorená rodičom, máme s nimi veľmi dobrú vzájomnú 

        spoluprácu rodičia participujú na vzniku školských akcií s domáckou príjemnou 

        atmosférou, snažíme sa vychádzať rodičom v ústrety a rodičia sú ochotní pomáhať škole 

      - máme pozitívnu odozvu na pripravenosť detí na vstup do základnej školy 

      - sme škola otvorená integrácii detí so ŠVVP, v hodnotenom školskom roku  

        sme integrovali štyri deti so ŠVVP 

       - podarilo sa nám vytvoriť inkluzívny tím, máme vlastného školského  

         špeciálneho pedagóga 

- sme škola, v ktorej majú deti skutočný kontakt so zvieratami a rastlinami ako 

   aj s prírodou v celej jej škále, enviromentálnu gramotnosť rozvíjame aj vďaka 

   programu Zelená škola  

- využívame alternatívne prístupy /outdoorová výuka, canisterapia, záhradná terapia,  

   lesná pedagogika.../ 

- máme kvalitne prepracovaný plán rozvíjania predčitateľskej gramotnosti- 

  široké   portfólio akcií v tejto oblasti, vlastné interné projekty zamerané aj na túto oblasť 

- v aktuálnej situácii, kedy je v meste veľký počet detí s potrebou umiestnenia v  

   materských  školách, napĺňame triedy nad legislatívny rámec povolených počtov 

   detí v triedach, s ohľadom na rodičov využívame možnosť výnimiek, aby sme 

   vyhoveli maximálnemu možnému počtu uchádzačov o miesto v našej MŠ,  

   v hodnotenom školskom roku sme navýšili kapacitu MŠ /RÚVZ/ 

       - snažíme sa minimalizovať finančnú záťaž rodičov v súvislosti s výdavkami v 

         MŠ, máme jeden z najnižších  poplatkov do  triedneho fondu (10eur), z 

         ktorého obstarávame aj pitný režim, pracovné zošity, divadelné a 
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         hudobné  predstavenia, odmeny na školských akciách a mikulášskej besiedke.  

         Krúžky vedené kmeňovými učiteľkami sú bezplatné a už po niekoľko 

         rokov nezaťažujeme rodičov ani nosením toaletného papiera a ostatných  

         základných hygienických potrieb 

       - zapájame sa do nadačných projektov, snažíme sa tak zlepšiť materiálne podmienky detí 

       - prinášame do predprimárneho vzdelávania mužský prvok prostredníctvom 

          lektorov krúžkov, workshopov s rodičmi 

       - realizujeme interné školské projekty (enviromentálne, regionálne, aj zamerané na  

          pohyb a zdravotné benefity) 

       - záujem o školu, zápisu v máji 2022 sa zúčastnilo 45 + 32 detí 

       - dopĺňame  a používame nové progresívne pomôcky na cvičenie a inklúziu 

       - sme úspešne zapojení v programe ERASMUS + v rámci vzdelávania a získavania 

         medzinárodných skúseností  učiteľov našej MŠ 

       - dokážeme zabezpečiť plnohodnotné online vyučovanie počas dištančnej výuky pre 

          deti plniace PPV 

 

       SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY:        

       - stiesnené podmienky pre realizáciu dynamických pohybových aktivít v interiéri  

         (potreba telocvične) 

       - nízky záujem rodičov o realizáciu školy v prírode 

       - vysoký počet detí v triedach 

       - zlý stav budovy elokovaného pracoviska MŠ Fraštacká 4 v Hlohovci 

 

        PRÍLEŽITOSTI 

       - získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

       - tvorba projektov - celospoločenské a ekonomické trendy 

       - potreba ovládať cudzie jazyky, IKT, získavať remeselné zručnosti  

       - kvalita školského prostredia - vylepšenie okolia školy, úprava areálu 

       - realizácia školy v prírode 

       - celospoločenský inkluzívny trend 

 

       RIZIKÁ 

      - nepriaznivý demografický vývoj v meste  

      - možný odchod učiteľov za lepšie plateným zamestnaním /mladí začínajúci učitelia/  
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      - polarita spoločnosti vo vzťahu k integrácii detí so ŠVVP a inklúzii 

      - stigmatizujúce tendencie spoločnosti voči odlišnosti (farba pleti, fyzický hendikep...) 

      - protipandemické opatrenia 

      - energetická kríza 

      - vojnové konflikty 

 

 

 

 

 

 

 


