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SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/20 12 

 

1.) Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

Názov školy:  Materská škola Bobot 

Adresa:  Bobot č. 63, 913 25 

Kontakty:  mail:  ms@bobot.sk 

telefón: 032 / 659 4818 

Zriaďovateľ:  Obec Bobot č. 56, 913 25 

Riaditeľka:  poverená riaditeľka Bc. Alexandra Koštialová 

Rada školy:  po odvolaní pani riaditeľky D. Ďuriačovej 2.2.2012 sa nezachovala 

potrebná dokumentácia, ktorá by informovala o uznesení a zložení Rady školy pri MŠ Bobot, 

preto prebehla nová riadna voľba nových členov Rady školy pri Materskej škole Bobot, ktorá 

bola uznesená dňa 18.5.2012. Rada školy bola informovaná o dlhodobej koncepcii MŠ ako aj 

o jej úlohe pri výbere novej riaditeľky MŠ. Rada školy pri MŠ ma 5 členov volených zo 

zástupcov rodičov – 2, pedagógov – 1, nepedagogických pracovníkov – 1, delegovaný 

zástupca zriaďovateľa – 1. Funkčné obdobie rady školy trvá 4 roky, počas ktorých bude 

informovaná o výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacom procese, plánoch a 

projektoch MŠ, o hospodárení a finančných prostriedkoch, môže sa vyjadrovať ku koncepcii a 

k výsledkom výchovno-vzdelávacej práce. 

Predseda RŠ:  Maria Srncová 

Členovia:  Ing. Pavol Koreň 

Ing. Lobotka Ľubomír 

Anna Korbelová 

Dáša Lobotková 

 

V školskom roku 2011/2012 prebehlo na MŠ Bobot niekoľko personálnych zmien na postoch 

učiteľky materskej školy a došlo aj k zmene vo funkcii riaditeľky MŠ. 

Učiteľky v septembri:  Sylvia Pániková PP ukončila 31.10.2011 

Anna Korbelová PP trvá 

Riaditeľka:   Dana Ďuriačová PP ukončila 1.3.2012 

 

Učiteľky v októbri: nastúpila Bc. Alexandra Koštialová od 11.10.2011 – PP trvá 
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nastúpila Alica Richtárechová od 20.102011 – PP ukončila 31.7.2012 

Dňa 2.2.2012 bola z funkcie riaditeľky odvolaná D. Ďuriačová a do funkcie riaditeľky MŠ 

Bobot poverená Bc. A. Koštialová na dobu 6 mesiacov t.j. do 1.8.2012. 

V marci nastúpila ako nekvalifikovaná učiteľka Veronika Šiková od 14.3.2012 – PP ukončila 

20.7.2012 a opäť nastúpila 20.8.2012. 

Dňa 20.8.2012 bola do funkcie riaditeľky MŠ Bobot poverená Mgr. D. Elčíková na dobu 6 

mesiacov t.j. do 19.2.2013 

 

2.) Údaje o počte detí v MŠ: 

V školskom roku 2011/12 bolo v materskej škole 45 detí. Deti boli zaradené do 2 tried: 

1. trieda: 21 detí vo veku od 2 do 4 rokov, učiteľky: 

Alica Richtárechová – triedna učiteľka 

Bc. Alexandra Koštialová 

Veronika Šiková od 14.3.2012 

2. trieda: 24 detí vo veku od 4 do 6 rokov, učiteľky: 

Dana Ďuriačová 

Anna Korbelová – triedna učiteľka 

Bc. Alexandra Koštialová od 19.3. 2012 

 

3.) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy: 

Zaškolených a pripravených na školu bolo 11 detí (2 deti boli z Hornian). Všetky deti boli 

zapísané do 1. ročníka, 3 deti dostali na odporúčanie CPPP v Bánovciach nad Bebravou, a 

žiadosť rodičov odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

 

4.) Údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2011/12: 

Na uvoľnené miesta bude od septembra 2012 prijatých do MŠ Bobot 5 detí 1 z Bobota a 4 z 

Hornian. Pre školský rok 2012/13 je teda do MŠ zapísaných 42 detí, ktoré budú rozdelené do 

2 tried. 

 

5.) Uplatňované učebné plány: 

- Štátny vzdelávací program SCED 0 

- Školský vzdelávací program ,,Zvedavé lienky” 
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- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou 

 

6.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Poet všetkých zamestnancov:  5 

Pedagogickí zamestnanci:  4 

Prevádzkoví zamestnanci:  1 

Všetky učiteľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady – všetky štyri učiteľky majú stredoškolské 

odborné vzdelanie, jedna učiteľka má aj vysokoškolské vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku a v štúdiu naďalej pokračuje, a jedna učiteľka má ukončené 

vysokoškolské vzdelanie zo zameraním na pedagogiku a vychovávateľstvo. 

 

7.) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

- Bc. Alexandra Koštialová ma ukončené 3-ročné bakalárske štúdium na Pedagogickej 

fakulte Trnavskej univerzity – odbor predškolská a elementárna pedagogika a v 

súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na vysokej škole v Nitre – Pedagogická 

fakulta v Nitre. 

- Veronika Šiková v máji úspešne ukončila nadstavbové štúdium na Pedagogickej a 

sociálnej akadémii blahoslavenej Laury – učiteľstvo pre materské školy 

 

8.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

- prezentácia MŠ na internetovej stránke školy www.ms.bobot.sk, na verejných 

vystúpeniach a na nástenkách v priestoroch MŠ 

 

AKCIE USPORIADANÉ V MŠ: akcia sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme 

priebežne podľa potreby dopĺňali 

- aktivity zamerané na podporu zdravia detí: ovocné a zeleninové dni, propagačné 

aktivity pre rodičov, ochutnávky nátierok ,,Týždeň jablka” 

- tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období 

- tekvicová tvorivá dielňa s rodičmi – výroba tekvicových panákov, ozdôb, strašidiel 

a zvieratiek 

- mikulášska a vianočná besiedka pre deti i rodičov 
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- zimné radovánky, spoločná sánkovačka 

- fašiangové tradície, karneval 

- spolupráca s miestnou knižnicou – návšteva, práca s leporelom 

- vystúpenie s kultúrnym programom mažoretiek a deti pri príležitosti stavania mája 

- slávnostná akadémia ku Dňu matiek v obci – program detí 

- prezentácia výtvarných prác detí i učiteliek na výstavách v MŠ 

- z príležitosti ,,Týždňa detských radostí”: návšteva veteránov, jazda na koníkovi, 

športový a súťaživý deň tvorivé dielne, tanečná zábava a hry na školskom dvore, 

výchovné divadelné predstavenie, celodenný výlet detí a rodičov na Ranč pod Babicou 

- rozlúčka s predškolákmi: popoludňajšie vystúpenie predškolákov pre rodičov a 

posedenie s rodičmi 

- odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pani riaditeľkou 

- spolupráca so ZŠ Bobot – vzájomné návštevy a otvorené hodiny, účasť učiteliek MŠ 

na zápise do ZŠ, návšteva školského klubu detí, počítačovej triedy 

- počítačový krúžok fungoval do 31.1.2012 - uskutočňovaný bol v počítačovej triede 

ZŠ, viedli ho p. učiteľky A. Korbelová a Bc. A. Koštialová 

- divadelné predstavenie v priebehu roka – Pantomíma zvieratiek, O hlúpom Janovi 

- vyučovanie anglického jazyka - externý učiteľ Mgr. Ing. Milan Aschengeschvantner – 

jazyková škola Lingua 

- tanečný krúžok Bobotské mažoretky pod vedením A. Korbelovej 

 

9.) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila (školské projekty): 

- projekt TYŽDEŇ JABLKA zameraný na podporu konzumácie ovocia a jeho 

spracovania na celoročnú konzumáciu 

- projekt MLIEČNY DEŇ zameraný na upevňovanie a rozširovanie poznatkov o 

mlieku, mliečnych výrobkoch a jeho výživovej hodnote, vlastná príprava pokrmov, 

nápojov, netradičné spracovanie odpadového materiálu 

- projekt ,,PC je môj kamarát” zameraný na oboznamovanie deti so základmi práce 

s počítačom 

- projekt BEZPEČNOSŤ PRE PREDŠKOLÁKA zameraný na osvojenie si a 

dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť 

- projekt ADAMKO hravo-zdravo zameraný na zdravý životný štýl 
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- projekt VESELÉ ZÚBKY zameraný na ústnu hygienu, získanie darčekových 

hygienických balíčkov pre deti 

- projekt AKO ZDOLAŤ GITKU OBEZITKU – zameraný na zapamätanie a osvojenie 

si správnych stravovacích návykov a na pestovať si zdravý životný štýl 

- projekt DAJ SI VODU Z VODOVODU - zameraný na dôležitosť vody v živote 

človeka 

 

10.) Inšpekčná činnosť – konala sa 17.5.2012 a bola zameraná na plnenie školského 

vzdelávacieho programu. 

 

11.) Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové podmienky školy sú na slabšej úrovni, spálňa pre menšie deti nespĺňa 

bezpečnostné a hygienické požiadavky. Dolná trieda je slabo osvetlená, je však slnečná a 

priestranná. Materiálno-technické vybavenie hračiek a učebných pomôcok je primerané a 

stále sa inovuje a dopĺňa. Potrebné je doplniť triedy modernejšími učebnými pomôckami a 

didaktickou a audiovizuálnou technikou. Každá trieda je vybavená televízorom, jedna má aj 

DVD prehrávač druhá má iba VHS prehrávač. CD prehrávače sú na obidvoch triedach, a ešte 

jeden je prenosný a používa sa v pohybovom centre, ktoré slúži deťom na cvičenie na náradí a 

s náradím. V oboch triedach je počítač s pripojením na internet. V jednej triede je 

nainštalovaná interaktívna tabuľa QUDMO, ktorú využívajú obe triedy. 

 

V tomto školskom roku sme zakúpili a zabezpečili: 

- postieľky a napínacie plachty, detská kuchynka 

- hračky na rozvoj logického myslenia, pedagogickú a detskú literatúru 

- stany, detský riad do kuchynky 

- didaktickú obrázkovú pomôcku Dvanásť vedomostí 

 

12.) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

- finančné zabezpečenie školy riadi Obec Bobot 

- rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne 

hradia príspevky na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy vo výške 8,- € na dieťa 

- vzdelávacie poukazy nemáme 
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- rodičia detí majú založené občianske združenie rodičov pri MŠ Bobot s 

vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi výbor 

OZ, z1ožený z rodičov detí. Na účet občianskeho združenia sú odvádzané príspevky z 

darovania 2 % z odvedených daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných a výchovných pomôcok, 

skvalitnenie priestorového a materiálno-technického vybavenia MŠ. 

- rodičia detí prispievajú dobrovoľnými príspevkami na nákup hračiek a drobného 

výtvarného a pracovného materiálu 

 

13.) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepčný zámer školy v školskom roku 2011/12: 

 

13.1. Podporovať telesné a duševné zdravie detí predškolského veku, skvalitňovať ich 

športovo-pohybovú prípravu 

Cieľ bol splnený priebežne vo výchovno-vzdelávacom procese, počas pobytu vonku, 

prostredníctvom využívania telocvične ZŠ, školskej záhrady, futbalového ihriska, plnením 

úloh projektu ,,V zdravom tele zdravý duch” a školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavé 

lienky”. Menej pohybovo zdatné deti sa metódou príkladu a pohybového vzoru stati 

pohybovo zdatnejšie. 

 

13.2. Realizovať koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania 

Cieľ bol splnený vo výchovno-vzdelávacom procese využívaním environmentálnych hier, 

vychádzok do prírody, rôzneho metodického materiálu. Na základe zážitkového učenia sa 

zvýšila úroveň kognitívnych schopnosti detí v oblasti environmentálnej výchovy. 

 

13.3. Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

Krúžková činnosť bola zameraná na vyučovanie AJ, oboznamovanie s počítačom, spájanie 

hudby s pohybom krúžok mažoretiek z Bobota. 

 

13.4. Skvalitniť úroveň počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, zvyšovať 

informačnú gramotnosť 
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Cieľ bol splnený priebežne vo výchovno-vzdelávacom procese, počas krúžkovej činnosti - 

,,PC je môj kamarát”, využívaním interaktívnej tabule a interaktívnych programov pre deti 

predškolského veku počas hier, edukačných aktivít a individuálneho záujmu detí. 

 

14.) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 

14.1. Dobré výsledky dosiahla škola v týchto oblastiach: 

- maximálna odborná erudovanosť a manažérske schopnosti riaditeľa školy 

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

- podpora a kooperácia materskej školy s rodičmi, ZŠ a zriaďovateľom 

o kvalitná pedagogická dokumentácia 

o dodržiavanie platnej legislatívy 

- dobrá klíma MŠ 

o otvorenosť materskej školy verejnosti 

o dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie deti 

o podnetné prostredie pre realizáciu environmentálnych, pohybových a 

vzdelávacích aktivít 

o komplexný rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa 

o využívanie alternatívnych prvkov a inovačných metód v edukačnom procese 

o dobrá technická vybavenosť a vybavenie hrovým materiálom 

o metodicko-poradenská činnosť pre rodičov 

o vzájomná dôvera a spoluúčasť rodičov (celej rodiny) na aktivitách školy - 

spolupráca s občianskym združením RZ a Radou školy 

o priestranný areál školy 

o celková úroveň rozvoja osobnosti deti, dobrá pripravenosť 5-6 ročných detí a 

detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou (100%) 

o primeraná úroveň plnenia Školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavé 

lienky” 

o estetika prostredia MŠ 

o rozvoj estetických potrieb detí 

o krúžková činnosť a jej výsledky 

o záujem pedagogických zamestnancov o profesijný rast - štúdium na VŠ, 

záujem o vzdelávacie aktivity 
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o dobrá prezentácia na verejnosti, množstvo akcií 

 

14.2 Naďalej je potrebné pokračovať v činnostiach a aktivitách, ktoré pomáhajú v 

rozvoji výchovy a vzdelávania deti: 

- spolupracovať so zriaďovateľom a rodičmi vylepšovať interiér MŠ a materiálne 

podmienky 

- vybaviť školu modernými učebnými a didaktickými pomôckami 

- zručnosti učiteliek rozvíjať v oblasti tvorby a realizácie projektov s cieľom získavať 

cez ponúkané grantové programy finančné prostriedky, v rámci ktorých zvýšime 

kvalitu materskej školy 

- skvalitniť: 

o hru a učenie hrou 

o kontrolný a hodnotiaci systém 

o informačný systém 

o odbornú metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov 

 

So Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2011/12 bola dna 5.9.201.2 oboznámená pedagogická rada, ktorá správu schválila. 

 

Správa bude prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy a následne odovzdaná 

zriaďovateľovi. 

 

 

 

Bobot 30.8.2012 

Poverená riaditeľka MŠ: Bc. A. Koštialová 

 


