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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2018/2019 

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Š. Furdeka 1, 03601 Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
0910960960 

Faxové čísla školy:  - 

Internetová stránka školy: www.astodolacik.sk  

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 
msastodlu@centrum.sk  

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
Školská jedáleň 

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Helena Krnová 

Zástupca pre MŠ Poverená zastupovaním  : Tatiana Braban 

Vedúca ŠJ Ing. Zlatica Habrdová 

 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda : PaedDr.Tomáš Zanovit Poslanec MsZ 

2. Mgr. Michal Uherčík  Poslanec MsZ 

3. Mgr. Alena Schimíková Zriaďovateľ 

4. Milan Pazderka Zriaďovateľ 

5. Ing. Jaroslav Rakovan pedagogický zamestnanec 

6. Mgr. Katarína Sivová pedagogický zamestnanec 

7. Dana  Gergišáková nepedagogický zamestnanec 

8. Ing. Andrea Planietová zástupca rodičov 

9. Eva Kovalčíková zástupca rodičov 

10. Marek Čupala zástupca rodičov 

11. JUDr.Monika Kotiánová zástupca rodičov 

Dátum ustanovenia orgánu školskej samosprávy: 27.4.2016 

http://www.astodolacik.sk/
mailto:msastodlu@centrum.sk


4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

 Pedagogická rada školy  

Svoje zasadnutie riadi schváleným programom. Rokovanie je  členené na častí 

s obsahovým zameraním na :  

a) informácie  z porád riaditeľov, výsledky rokovania  komisií a zasadnutí RŠ či RZ 

b) hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti, vnútroškolskej kontroly , plnenia úloh PPŠ 

c) hodnotenie celoškolských námetových dní / týždňov či projektov – prerokovanie úloh 

nasledujúceho obdobia  

d) vzdelávanie v oblasti metodických  či didaktických postupov plánovania v zmysle 

iŠVP ISCED ,  platnej legislatívy, informácie  z odbornej  literatúry..) 

e) všeobecné informácie z jednotlivých tried v oblastiach spolupráce so zákonnými 

zástupcami detí. 

     V školskom roku 2018 – 2019  zasadala 4x. 

 

 Interné metodické združenie 

Je zložené z pedagogických zamestnancov školy. V zmysle Plánu kontinuálneho 

vzdelávania schváleného pre príslušný školský rok  na zasadnutiach prebieha vzdelávanie 

riadené lektormi z vlastných radov. Témy vzdelávania vychádzajú z analýzy     výchovno 

–vzdelávacích výsledkov či hospitačných rozborov predchádzajúceho obdobia.  

V rámci školského roka  sa uskutočnilo 3 zasadnutí, 2 x otvorená hodina pre interných  

pedagógov školy a 1x metodicky deň pre členky  SPV Martin 

 Riadiaci tím – participatívne riadenie  

      Tím bol vytvorený z dôvodu prerozdelenia kompetencií v oblasti : dennej          

organizácie   chodu materskej školy ( situačné riešenie zastupovania PN, OČR,RD...) 

mesačného analyzovania a vyhodnocovania úspešnosti  plnenia vymedzených cieľov, 

zámerov a stratégii v ŠkVP, korekcie vlastnej činnosti  a vnútornej motivácie  pre ďalší rozvoj 

školy.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek.zlo

ženie triedy 

Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 Stav k 30.6.2019 

Celkový počet detí  Celkový počet detí Celkový počet detí 

1. trieda:   20 16 22 

2. trieda: 20 11 20 

3. trieda:    22 11 19 

4. trieda:  23 12 24 

5. trieda:  22 17 22 

6. trieda:  21 14 19 

7. trieda:  24 12 24 

8. trieda:  25 14 25 

Spolu: 177 107 175 
 

5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU  
 

 

 

 

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 15 1 1 

Muži 1 - - 

Spolu (kontrolný súčet): 16 1 1 

Kvalifikovanosť v %: 93,75 %                6,25 % X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 2   
do 40 rokov 6 1 1 

do 50 rokov 6    

do 60 rokov 1   

dôchodcovia 1 (61 rokov )   

Spolu (veková štruktúra): 16 1 1 

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné  17 

3-ročné  31 

4-ročné  4 

5-ročné 1 

6-ročné 1 

Odložená šk. dochádzka  

  

Spolu: 54 



 

7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 11 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 12 

Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 0 

do 60 rokov 10 

Dôchodcovia 1 + 1 ( 62 rokov) 

Spolu (veková štruktúra): 12 

 

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 

 
 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie:  

 Regionálny týždenník MY 

 Fotogaléria triednych a celoškolských akcií na webovom sídle materskej školy 

 

školský časopis:  

Internetový časopis v rámci web stránky  www astodolačik.sk 

 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné  2 
 

 

Špecializačné  
 

 

Aktualizačné  

 
Prípravné atestačné 

 
 

Kvalifikačné  1 Pomaturitné štúdium predškolskej pedagogiky 

Iné  

1 

2 

5 

4 

2 

1 

1 

2 

Seminár – Začíname s angličtinou 

Neurosomatická nezrelosť detí predškolského veku 

Krízové situácie vo výučbe / Ján Svoboda 

Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku 

Environmentálna  výchova a zážitková pedagogika 

Erazmus + Program mobility pre zamestnancov v školskom vzdelávaní 

Praha  

Hajného metóda v matematike 



- formy prezentácie školy na verejnosti:  

 Otvorené hodiny pre rodičovskú verejnosť 

 Otvorená škola – námetové dopoludnie pre verejnosť  

 Detské centrum – každý nepárny  týždeň 2- hodinové  stretnutie s matkami  na MD 

lokality Záturčie  

 Interaktívne stretnutia s obyvateľmi Domu sociálnej starostlivosti- Domček  

 Športové a výtvarné súťaže okresného charakteru  

 Vystúpenie detí folklórneho súboru – Vianoce, Vianoce...( kino Moskva ) 

 

- spolupráca školy s rodičmi: 

 Pravidelné zasadnutia výboru RZ a RŠ 

 Deň rodiny a školy 

 Spoločné tvorivé dielne : Kuchyňa starej matere  / Vianoce- vianočné ikebany  / 

enviro- dielne / apríl 

 Spoločné celoškolské akcie : Deň bez áut / Športové popoludnie (2x) –Deň lopty   

Cykloturistická vychádzka /Deň zdravej výživy /Zamykanie záhrady / Šarkaniády / 

Verejné čítanie / Karneval/  Rozprávková noc predškolákov /  / Oslava s rodinou   /  

Oslava dňa detí  

 Otvorené popoludnia : Zdravý chrbátik / Hľadanie správneho úchopu grafického 

materiálu  

 Besiedky   

 Zasadnutia rady školy 4x 

 Celoškolské konzultačné dni  

 Spoločné kolektívne posedenie / Vianočné / Deň učiteľov / Ukončenie školského roka 

 

- iné aktivity:  

 Opätovné obhájenie  titulu ZELENÁ  ŠKOLA – Ovzdušie 

 Opätovné obhájenie titulu  Škola priateľská k deťom / UNICEF   

 divadelné predstavenia kolektívu deťom- 8 divadelných predstavení so zameraním na 

plnenie úloh ŠVP 

 Deň Mesta Martin 

 Dni zábavných experimentov 

 Dni detských práv / olympiáda 

 Lyžiarsky/ Plavecký kurz / Škola v prírode – Turčianske Teplice 24 detí 

 nadštandardné aktivity : Lego / Literárno – dramatický klub /  / Folklórno - tanečný 

krúžok/  Športový oddiel / Tvorivý experiment / Jazýček šikovníček – logopedické 

minimum pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou  

 1x týždenne  20- min.  vyučovanie anglického jazyka v predškolských triedach 

lektorkami z vlastných radov 

 spolupráca  so SZUŠ – výtvarný odbor 

 spolupráca s KS Turiec  

 spolupráca so SC ŠPPP – stredné a predškolské triedy 

 

 

 

 

 

 

 



10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2018/2019 

 

 

 

 

11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Zistenia: 

 

V školskom roku 2018-2019 nebola v materskej škole ŠŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 

/ 

Grant 

Názov 

projektu / 

grantu 

Stručná char. 

projektu / 

grantu 

Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 

začiatku 

realizácie 

pr. 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

pr. 

Celkový 

rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 

Martin 

M
es

to
 M

a
rt

in
 

Bádateľské 

aktivity 

v materskej 

škole  

Prírodovedné 

vzdelávanie 

cez vlastnú 

bádateľskú 

činnosť 

Akceptované Marec 

2019 

Máj 2019- 

nasledujúci 

šk. rok 

674,77 € 365,47 

€ 

300,00 € 
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12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy 

 

 

 

 

 

B) športoviská/školský dvor 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

- definícia cieľa pre školský rok 2019/2020 (jednoznačný, merateľný, realistický, 

realizovateľný a terminovaný): 

 

1. Zdravý životný štýl  

  

 V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie 

obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na 

roky 2015-2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu 

k zdraviu a k zdravému životnému štýlu. 

Spôsob realizácie : 

1.1. Vypracovanie a realizácia  celoročného programu PREVENCIE s obsahom : 

a)Prevencia drogových závislostí a prevencia rizikového správania detí   

b)Prevencia obezity a  telesného zdravia     

c)Prevencia duševného zdravia/šikany   

Kapacita 

školy: 

173 Skutočný počet 

detí: 

176 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 1  

 Triedy 8  

Z
 t

o
h

o
 Herne 8  

Spálne 4+4 4 kumulované s 

herňou 

Šatne                                           (Áno/Nie) 8  

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) Áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) Áno  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) Áno  

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 10  

Dataprojektory                             (ks) 1  

Interaktívne tabule                       (ks) 6  

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  68 m2 koberec áno   

Ihrisko      

Iné (uviesť)     



 

1.2. Revitalizácia námetových dní a týždňov v oblasti realizácie Programu prevencie    

                               

1.3. Vypracovanie súboru aktivít  zameraných na rozvoj komunikačných zručnosti , 

prosociálneho správania a emocionálnej inteligencie s možnosťou realizácie v ranných 

komunitných stretnutiach  

 Tréning tímovej spolupráce – deľba úloh v tíme 

 Rozvoj prisúdenia dôležitosti  bežne nedoceneným veciam a schopnostiam- vytváranie 

hodnotového rebríčka 

 Rozvoj uvedomenia si , prečo sú pravidlá dôležité, prečo je dôležité hrať férovo 

a počúvať druhých  

1.4. Garantovanie námetu a priebehu  Európskeho týždňa športu  

.                    

1.5.Vypracovanie vlastného  programu prevencie šikanovania (vrátane tzv. kyberšikany) v 

súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v 

školách a školských zariadeniach. 

 

2. Finančná gramotnosť 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti  na elementárnej úrovni :  

 

 Spôsob realizácie: 

2.1..V rámci voľnočasových aktivít, ranných hier či diskusných kruhov rozvíjanie  tém : 

 trvalých  životných  hodnôt či životných potrieb a ich vzťahy k  financiám ako 

prostriedku ich zabezpečenia.   

 postavenia členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb.   

 pochopenia  vzťahu  ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a 

chudobou   

 zhodnotenia  svojej vlastnej skúsenosti s prácami v domácnosti.  

 rozlišovanie na príkladoch ,  čo znamená byť bohatý alebo chudobný.                           

2. 2.Vypracovanie  scenáru divadelného predstavenia  s myšlienkou stimulácie  a rozvoja 

finančnej gramotnosti  s námetom postavenia člena rodiny pri zabezpečovaní životných 

potrieb  

2.3.Vytvorie a realizovanie  v predškolských triedach strednodobého  projektu  : Peniažkové 

kráľovstvo ( 3 x námetový deň) 

Učebné ciele v projekte vyjadriť v pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch- konštruované, 

ako poznatky ( pojmy, fakty), ktoré sa rôznymi činnosťami a aktivitami  stávajú vedomosťami 

a tie sa pretvárajú na zručnosti, postoje  a hodnoty  

 Rozprávočka – Peniažkové kráľovstvo ( vymyslieť obsah) 

 Poznávame mince pod lupou- pozorovanie detailov a identifikácia hlavných znakov 

 Triedime a vyrábame peniaza – triedenie a priraďovanie, odtláčanie a výroba 

produktu 

 Čim by som chcel byť, keď budem dospelý- rozhovor o prospešnosti jednotlivých 

povolaní 

 Výroba peňaženky / pokladničky 

 Hra na obchod- imitácia činnosti 

 Hry na sporenie – sumarizácia spôsobov, akými spôsobmi sa dajú peniaze šetriť 

 Čo už všetko o peniazoch viem        

3. Rozvíjanie zložiek prírodovednej gramotnosti so zameraním  na pokračovanie projektu 

Zelená škola  na tému : DOPRAVA A OVZDUŠIE – certifikačné obdobie 2018-2020 

Spôsob realizácie :  



3.1.Forma experimentov a bádateľských aktivít približujúcich  problematiku  znečisťovania 

ovzdušia – Predmety v korune stromu 

3.2.Realizácia dlhodobých  praktických vzdelávacích aktivít s pozitívnym dopadom  na životné 

prostredie  ČISTÁ VODA , ČISTÝ VZDUCH = ZDRAVÉ PĽÚCA A SRDCE 

a) informovanie rodičovskej verejnosti o projekte a prioritnej téme  Doprava a ovzdušie 

b)interaktívne námetové dopoludnie: Deň bez áut,  Deň lopty / Deň šarkana 

c) vyhlásenie II. ročníka súťaže : Za čistejší vzduch : Vytvorenie 8 plagátov( 8 tried)za účelom 

monitorovania detí dopravy detí do MŠ 

d)výtvarný ateliér : Doprava a vzduch 

e) vytvorenie panelovej diskusie : Znečisťovanie vzduchu výfukovými plynmi/ 

fotodokumentácia vplyvu ovzdušia a počasia na predmety ( v korune strumu ) – ich 

znečistenie 

f) interaktívne divadelné predstavenia  pedagógov deťom : Žltá rozprávka / Stratená 

studnička /Lúčne tajomstvo 

 

- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2018/ 2019: 

 

1.Kontrola efektivity výchovno – vzdelávacej činnosti  

Spôsob realizácie : 

1.1.Monitoring  kvality výchovno –  vzdelávacej činnosti prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti s objektívnou spätnou väzbou v rámci pohospitačných rozborov 

Zameranie pozornosti v rámci hodnotenia na : 

a) definovanie  výchovno – vzdelávacích cieľov konzistentne formujúcich osobnosť 

dieťaťa 

b) analýzu  a vyhodnocovanie úspešného splnenia vymedzených cieľov 

c) uplatňovanie  pedagogických inovácii vo výchovno – vzdelávacom  procese  

d) formovanie pozitívnych  osobných a sociálnych postojov a hodnôt 

1.2.Monitoring osvojených vedomostí detí  predškolských tried  v jednotlivých vzdelávacích 

oblastiach – vyhodnotenie výsledkov testov v rámci IMS a prezentované na webovom sídle 

školy s prijatými závermi pre ďalšie pedagogické postupy  

1.3.Monitoring kognitívneho rozvoja prostredníctvom štandardizovaného  Testu školskej 

zrelosti – výsledky analyzované v rámci individuálnych pohovorov s rodičmi,  v rámci 

zasadnutia PR, VRZ a RŠ  

1.4.Uplatnenie diagnostického nástroja evalvácie detí pri posudzovaní ich napredovania  

v oblasti rozvíjania tvorivého potenciálu – Figurálny test tvorivosti -  predškolské  triedy ( test 

– retest) 

1.5. Otvorené hodiny skúsených pedagógov pre začínajúcich pedagogických zamestnancov 

s následným rozborom pozorovanej skutočnosti riaditeľkou školy 

1.6. Riaditeľkou školy vypracované  monitorizujúce hospitačné hárky  pre vzdelávacie oblasti 

: Jazyk a komunikácia, Človek a príroda , Človek a spoločnosť 

 

2. Sebahodnotiace procesy školy podporujúce rozvoj školy 

Spôsob realizácie : 

1.2.Vypracovanie  diagnostického  nástroja evalvácie účinnosti vyučovacích postupov 

učiteľov – sebahodnotiaci   proces pedagóga  

2.2.Analyzovanie a vyhodnocovanie úspešnosti plnenia vymedzených cieľov, zámerov 

a stratégii v ŠkVP – korekcia vlastnej činnosti a vnútornej motivácie pre ďalší rozvoj školy – 

V dvojmesačných intervaloch  členkou riadiaceho tímu 

3.2. Vytvorený a aplikovaný ( anonymný) dotazník hodnotiaci kvalitu riadiacich postupov 

riaditeľky školy – výstup prezentovaný v rámci zasadnutia RŠ a PR  



 

 

14. SWOT ANALÝZA 

 

 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Materiálno – technické vybavenie Slabý záujem rodičov o aktivity školy 

Profesionalita a zanietenie zamestnancov Málo sponzorov z radov rodičov 

Mladý kreatívny tím Veľmi veľa aktivít  

Vysoko odborná úroveň riadenia Vchádzanie rodičov do areálu dvora autami 

Zapojenie školy do rôznych projektov / vlastné projekty Vysoká hlučnosť v jedálni 

Finančné ohodnotenie Pedagógovia s oslabeným záujmom o prácu s deťmi- stratená vášeň 

pre toto povolanie 

Pozitívna sociálno – emočná klíma na pracovisku Nezatienené pieskoviská / Nezateplená budova  !!!!!! 

Úroveň plánov VVČ Komunikačné bariéry rodič – učiteľ ??? 

Dosahované výchovno – vzdelávacie výsledky Nizka propagácia školy na verejnosti 

Príležitosti: Riziká: 

Možnosť vzdelávania Demografický vývoj 

Kreativita pedagogických zamestnancov Rozširovanie siete  súkromných  materských škôl  

Rozšírenie krúžkovej činnosti Nepriaznivá zmena legislatívy / strava zadarmo 

Tvorba projektov  ????Odmeňovanie zamestnancov ????  

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

 

a)Zvýšiť zameranie ranných komunitných stretnutí a fáz vzdelávacích aktivít ( napr.: fixačná 

či diagnostická ) na tímovú spoluprácu / deľbu úloh v tíme. 

 

b) V procese zintenzívniť uplatňovanie metód, techník a stratégií podporujúcich 

a rozvíjajúcich tvorivosť : metódy tvorivej dramatiky , tvorba tvorivých divergentných úloh, 

elaboráciu myšlienkovej produkcie ( fluencia, flexibilita, originalita, antirigiditné myslenie ..) 

heuristické metódy.. 

 Otvorená hodina pre pedagógov materskej školy zástupcom IMS 

 vzdelávanie v rámci IMS + prezentácia metodického materiálu 

 

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Organizácia VVČ  je charakteristická  flexibilitou striedania spontánnych a riadených aktivít, 

pevne stanoveným časom pre zabezpečenie  životosprávy, priestorom pre individuálne 

potreby a záujmy detí. Priestorové usporiadanie je vhodne členené, spĺňa estetické, 

emocionálne aj zdravotné požiadavky. Vytvorená je pozitívna klíma bezpečia a dôvery, 

zaužívané sú techniky  napomáhajúce objasňovať činnosti, postoje a hodnoty iných. Deti sú 

vedené k sebahodnoteniu a k sebadôvere. 

 

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 

- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019: 



Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Hravá angličtina 51 Bc. Kalmanová 

p.uč. Braban 

Lego 16 p.uč. Janíková 

Folklórny súbor 18 Ing. Oswald Rusnáková /  

Mgr. Mária Fulmeková 

Tvorivý experiment 15 p.uč.Ohurniaková 

p.uč. Vaňková 

Športový oddiel  16 Ing. Jaroslav Rakovan 

Jazýček šikovníček  10 Mgr. Katarína Sivová/ Mgr. Fulmeková 

Prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží: 
  

Úroveň Súťaž 

Meno dieťaťa  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Regionálne kolo  

Výtvarná súťaž – 

Hasiči 

 Žanetka Planietová  2 miesto 

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 

kolo 

   

   

   

   

 

- prehľad umiestnenia detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových 

súťaží  
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

regionálne kolo 

Martinské olympijské hviezdičky Družstvo III. miesto 

Trojboj Turany Richard Šurina  III. miesto 

Trojboj  Turany družstvo  III. miesto 

 Bavme deti pohybom  MHK družstvo  3x  1 miesto 

    

 

   
   

   

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Helena Krnová 

Dátum :   25.6.2019                                                                    riaditeľka materskej školy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


