VYHLÁŠKA MŠ SR
zo
16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch v podmienkach škôl a školských zariadení.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2007/2008.

MATERSKÁ ŠKOLA HÁJ
HÁJ 69

Prejednané radou školy dňa: ...........................
Schválené OZ dňa: .................................

1.a) Základné identifikačné údaje:
MATERSKÁ ŠKOLA V HÁJI
HÁJ 69
039 01 TURČIANSKE TEPLICE
Tel. č.: 043/492 25 03

Internetová a elektronická
obecnyurad01@stonline.sk

stránka

zriadená

na

Obecnom

úrade

v Háji:

Zriaďovateľ školského zariadenia: Obecný úrad Háj

Vedúci zamestnanci: Helena Jachová - riaditeľka MŠ
Mária Juhászová - vedúca ŠJ

Údaje o rade školy:
Rada školy pracovala v tomto školskom roku v zložení 5 členov. Na prvom zasadnutí bola
doplnená nová členka. Rada školy pracovala podľa plánu na nový školský rok. Druhé
zasadnutie bolo ustanovujúce dňa 28.04.2008 a bola zvolená nová zostava členov rady školy
na ďalších 5 rokov: predseda – Dagmar Jariabková (pedagogický pracovník)
podpredseda – Monika Boričová (rodič)
členovia – Antónia Halgašová (rodič)
Dagmar Dubovcová (rodič)
Marta Šmulíková (poslanec OZ)
Daniela Hrivňáková (rodič - náhradník)
Na poslednom stretnutí členovia prejednali a odsúhlasili Štatút rady školy. Oboznámili sa
s právami a povinnosťami členov rady školy, prispôsobili na podmienky MŠ.
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b) Zápis v školskom roku 2007/2008 :
Zapísaných bolo celkom 16 detí vo veku od 2 do 6 rokov.
Jedno dieťa má odloženú školskú dochádzku o 1 škol. rok.
c) Zamestnanci:
V školskom zariadení pracuje kolektív 3 zamestnancov – riaditeľka, učiteľka a hlavná
kuchárka vo funkcii vedúcej ŠJ. Priestory MŠ počas škol. roka upratovali zamestnanci ObcÚ
v Háji a tiež kurič, ako sezónny pracovník počas vykurovacieho obdobia.
Učiteľka sa počas roka zúčastnila nasledovných seminárov: „Komunikácia“ (október)
a
„ Rada školy“ (november) .
d) Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti:
Aktivity MŠ sa uskutočňovali podľa časového harmonogramu v roč. pláne nasledovne:
SEPTEMBER:
 poznávanie rodného kraja,
 zdolávanie prírodných prekážok „Chodník zdravia“ – chôdza na dlhšiu
vzdialenosť a zber prírodnín.
OKTÓBER:
 „Deň jablka“ - v spolupráci so ŠJ a rodičmi,
 posedenie pri knihe - hlasné čítanie v spolupráci s rodičmi a súrodencami
pri príležitosti „Dňa školských knižníc“ spojené s pracovnou činnosťou,
zhotovením bábok z prírodnín a výstavkou v MŠ.
NOVEMBER:
 „Strašidielka z tekvice“ v spolupráci s rodičmi a staršími súrodencami,
 návšteva profesionálneho divadla v Turč. Tepliciach.
DECEMBER:
 zimná besiedka v MŠ v spolupráci so študentkami PaSA v Turč.
Tepliciach, ktoré deťom pripravili kultúrny program,
 „Mikulášsky večierok“ v obci v spolupráci s ZUŠ v Turč. Teplicaich – hudobný
odbor (flauty) a tanečný odbor (hudobno-pohybová výchova). Všetky deti predviedli
zaujímavé a veľmi pôsobivé vystúpenie, spoločne privítali Mikuláša. Nasledovali
súťaže a tanec.
JANUÁR:
 v literárnom kútiku sa pravidelne čítali „Rozprávky starej mamy“ a vyrábali
handrové bábiky, ktoré deti využívali v hrách.
FEBRUÁR:
 fašiangy v MŠ v spolupráci s rodičmi, ktorí deťom pripravili pekné masky,
občerstvenie a zapojili sa tiež do hier a súťaží.
MAREC:
 doplnili sme detskú knižnicu o nové knižky pre deti ,
 týždeň „Hlasného čítania“, pri príležitosti mesiaca knihy sa uskutočnilo milé
posedenie pri knižke s čítaním, rozprávaním a kreslením rozprávky v spolupráci
s kultúrno-športovou komisiou.
 zapojili sme sa do prvého kola prednesu poézie detí MŠ „Naše mamy“ v MŠ Dubové.
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APRÍL:
 účasť detí MŠ na prehliadke v speve ľudových piesní „Turčiansky sláviček“ a
výtvarnej súťaže v kresbe ľudových rozprávok - s úspechom 2. miesto v speve a 3.
miesto vo výtvarnej súťaži. V závere prehliadky boli p. učiteľky MŠ Háj pozitívne
ohodnotené za svoju pedagogickú prácu s deťmi,
 účasť na prehliadke v stavaní z lega detí predškolského veku na tému „Hráme sa
s legom“ v MŠ Mošovce.
MÁJ:
 vystúpenie s kultúrnym programom v obci pri príležitosti sviatku „Dňa matiek“, čomu
predchádzala príprava darčekov pre mamičky,
 návšteva divadelného predstavenia v Turč. Tepliciach v podaní žiakov ZUŠ so
zdravotníckou tématikou zameranou na ochranu zdravia,
 návšteva divadelného predstavenia v Turč. Tepliciach v podaní žiakov ZUŠ pri
príležitosti MDD.
JÚN:
 výlet do prírody spojený s hrami a opekaním,
 „Cesta rozprávkovým lesom“ v obci pri príležitosti MDD,
 školský výlet na „Ranč“ Čremošné spojený s opekaním a hrami s rodičmi. Deti sa na
„Ranč“ odviezli tradične - na rebrinovom voze ťahanom koňmi, čo bol pre ne
nezabudnuteľný zážitok.
 rozlúčka s predškolákmi, ktorí na záver škol. roka dostali rozprávkovú knižku
s venovaním a pochvalným listom, nasledoval krátky kultúrny program a záverečná
rozlúčková diskotéka s posedením a pohostením.
Počas celého škol. roka sme našu prácu prezentovali v obci pravidelnou výmenou nástenky.
e) Projekt podporujúci zdravie so zameraním na regionálnu výchovu:
Naša MŠ rozvíjala program „Školy podporujúcej zdravie a zdravý životný štýl“ so zameraním
na regionálnu výchovu, opierala sa o projekt „Adamko“ a metodiku „Krok za krokom“. Deti
spoznávali kultúrne dedičstvo obce a okolia, rozvíjali si estetické a enviromentálne cítenie cez
zážitkové učenie.
Deti navštívili miestneho košikára a prútikára a mali možnosť si túto prácu aj vyskúšať. Pri
príležitosti sviatkov jari deti zhotovili výstavku k Veľkej noci z vlastnoručne namaľovaných
kraslíc a iných ozdôb. V spolupráci s obecným úradom položili kyticu vďaky padlým
hrdinom 2. sv. vojny pri miestnom pamätníku v obci s kultúrnym programom. V predvečer
„1. MÁJA“ tradične vyzdobili máj a sledovali priebeh stavania mája pred obecným úradom.
Okrem uvedených aktivít sme deti počas celého roka upozorňovali na zdravú výživu napr.
„Kuchyňa starej mamy“ – šaláty, ktorú sme porovnávali s niektorými dnešnými nezdravými
jedlami.
Počas celého roka sme vychádzky využívali na poznávanie a zber liečivých rastlín s použitím
atlasu liečivých rastlín.
f) Priestorové a materiálne vybavenie MŠ:
V tomto školskom roku sa čiastočne zlepšila situácia vo vybavenosti MŠ učebnými
pomôckami. Zriaďovateľ zakúpil deťom veľké lego na výchovnú činnosť a hry. MŠ si pre
deti svojpomocne zabezpečila počítač. P. učiteľka zo ZUŠ Mošovce, ktorá v MŠ vyučuje hru
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na flautu zabezpečila a poskytla MŠ keyboard, ktorý môžeme využívať celoročne. V ďalšom
období však bude potrebné aj naďalej dopĺňať moderné učebné pomôcky na skvalitnenie
výuky detí.
g) Finančné a hmotné zabezpečenie MŠ:
Obecný úrad v Háji, ktorý je zriaďovateľom i prevádzkovateľom MŠ dostáva na prevádzku
MŠ štátnu dotáciu. Na financovaní MŠ sa finančne podieľajú aj rodičia detí formou
„školného“ vo výške 300,- Sk mesačne na dieťa. Z dôvodu hmotnej núdze školné neuhrádzali
rodičia na 2 deti v období 9/2007 – 01/2008 a z dôvodu nariadenia náhradnej (ústavnej)
starostlivosti rodičia na 3 deti počas celého školského roka.

2.a) Spolupráca so ZŠ, ul. Školská v Turč. Tepliciach:
Zaškolené boli všetky predškolské deti. Do prvého ročníka nastúpili 2 deti. Vo výchovnovzdelávacom procese p. učiteľky venovali viac pozornosti dieťaťu s odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Deti pracovali samostatne, riešili úlohy v pracovných zošitoch –
Písanka a Matematika predškoláka a pracovali s detským časopisom Bobík.
Rodičia boli pravidelne oboznamovaní s výsledkami práce detí na rodičovských združeniach.
Podľa „Plánu spolupráce ZŠ a MŠ“ sa p. učiteľka zúčastnila metodického stretnutia učiteliek
MŠ a 1. ročníka ZŠ. Predškoláci sa zúčastnili na otvorenej hodine v 1. ročníku ZŠ a spolu s p.
učiteľkou sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka.
b) Spolupráca s rodičmi:
Spolupráci s rodičmi sa oproti minulému škol. roku zlepšila. Rodičia prejavili väčší záujem
o aktivity MŠ a aktívne pomáhali pri ich zabezpečovaní a organizovaní.
c) Spolupráca so ZUŠ – krúžková činnosť:
Aj v tomto škol. roku sa krúžková činnosť realizovala podľa záujmu rodičov a detí
nasledovne:
 ZUŠ Mošovce – hra na flautu 1x v týždni na MŠ, dopoludnia deti MŠ, popoludní žiaci
ZŠ 1.- 4. roč.,
 ZUŠ Turč. Teplice – hudobno-pohybová výchova pre deti MŠ 1x v týždni dopoludnia.
Výsledky práce detí z krúžkovej činnosti sa prezentujú v obci prostredníctvom kultúrnych
vystúpení pri rôznych príležitostiach.
Finančné podmienky týkajúce sa nájomného za prevádzkovanie krúžkovej činnosti sú
dojednané na základe Zmluvy MŠ a ZUŠ vo výške 3000,- Sk ročne pre každú ZUŠ zvlášť
a sú poukazované na účet MŠ.

Spracovala: Helena Jachová, riaditeľka MŠ
V Háji, dňa 09.09.2008
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