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Pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2018/2019 

  

  

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu na školský rok 2018/2019 bolo prerokované v pedagogickej rade pre základnú školu 

dňa 03.09.2018, pre materskú školu dňa 30.8.2016, v rade školy dňa 05.11.2018 s uvedením 

nového predsedu rady školy  

  

  

 Po prerokovaní v pedagogickej rade a vyjadrení rady školy predkladáme tento dokument v 

súlade s § 5, ods. 7, písm. i/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľovi Základnej školy s 

materskou školou, Skalka nad Váhom 103 na schválenie  

  

  

   

  

  

 V Skalke nad Váhom dňa 05.11.2018      V Skalke nad Váhom dňa 05.11.2018        

                         

 

                                                                                

         ____________________                                                  ______________________                                                                     

         Mgr. Mária Balážová                                                                  Anton Horečný 

    riad. ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103                                            starosta obce 
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Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho 

procesu v školskom roku 2018/2019 v ZŠ 

 

 

I.  Základná škola a školský klub detí 

  

1. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

  

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 

(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 

(štvrtok).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí 

sa 28. júna 2019 (piatok).  

Termíny školských prázdnin budú realizované nasledovne:  

Organizácia školského roka 

Jesenné          31. októbra – 02. októbra 2018 

Vianočné        23.decembra 2018 – 7. januára 2019 

Polročné          1. februára 2019 

Jarné               04.marec – 08. marec 2019 

Veľkonočné    18. apríl- 23. apríl 2019 

Letné                 1. júl – 31. august 2019  

 

Hodnotiaca pedagogická rada: 

                                 28.08.2018  Dokumentácia školy pre školský rok 2017/2018  

                                 03.09.2018  Dokumentácia školy pre školský rok 2017/2018 

                                 12.11.2018   Priebežné hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1.štvrťrok      

                                 21. 1. 2019   Klasifikačná porada za 1.polrok 

                                   13. 4. 2019   Priebežné hodnotenie za 3.štvrťrok  

                                 21. 6. 2019   Klasifikačná porada koncoročná, vyhodnotenie školského roka  

Pracovné mesačné porady: 

                                    28.08.2018 

                                    17.09.2018 
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                                     01.10.2018 

                                     01.11.2018 

                                     03.12.2018 

                                     25.02.2019 

                                     15.04.2019 

                                      20. 05.2019 

 

 

              Rodičovské združenia: 

                                    17.09.2018 

                                    05.11.2018 

                                    14.01.2019 

                                    08.04.2019 

                                    17.06.2019 

 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v období od 1. apríla do 30. 

apríla 2019 v stredu t.j. 03.04.2019 o 16.00 hod. .  

 Výchovno-vzdelávací proces  

Personálne zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a výchovnú 

činnosť v školskom klube detí 5 pedagogických zamestnancov, vrátane jednej vychovávateľky 

ŠKD a jednej pedagogickej asistentky.  

 Organizácia výučby  

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole sa bude riadiť 

vypracovaným a pedagogickou radou prerokovaným rozvrhom hodín, so zreteľom na charakter 

dennej a týždennej fyziologickej výkonnosti žiakov, na pedagogické, hygienické a pracovné 

požiadavky žiakov a pedagogických zamestnancov, a tiež na priestorové možnosti školy. 

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 sa nachádza v peknom prostredí 

v tesnom susedstve s obecným úradom. Jej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí. 

Budova slúži na vyučovací proces, mimoškolskú činnosť a hospodársko - technické 

zabezpečenie prevádzky subjektu. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou. Pri škole je 

vybudované detské ihrisko pre MŠ . Priestory MŠ – toalety sú po rekonštrukcii.  

V škole využívame: 

• 3 učebne 

•2 učebne s PC, 1 miestnosť ŠKD 

• školský dvor, multifunkčné ihrisko 
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Vonkajšie priestory základnej školy sa využívajú na realizáciu pobytu detí počas veľkých 

prestávok a tiež na niektoré činnosti vyplývajúce z učebných osnov predmetov jednotlivých 

ročníkov – prevažne telesnej výchovy, pracovného vyučovania. 

Za priaznivého počasia sú priestory okolia školy využívané na vyučovanie vonku v tieni pod 

borovicami – hodiny čítania . 

Skutočný stav v počte žiakov k 15.9.2018 

Ročník Počet žiakov Z toho IVVP 

1.ročník 7  

2. ročník 11 1 

3. ročník 4  

4. ročník 2 1 

Celkový počet žiakov 24  

 

Jedna žiačka 1. ročníka je vzdelávaná  v zahraničí. Bolo vydané Rozhodnutie o vzdelávaní 

žiačky v zahraničí. 

Dňa 29.10.2018 boli vydané Rozhodnutia o prijatí ďalších dvoch žiakov do 1. a 2. ročníka 

našej školy. 

Spolu žiakov k 5.11.2018 je 26 z toho 2 žiačky sa vzdelávajú podľa IVVP a 1 žiačka 

vzdelávaná v zahraničí. 

Počet ročníkov : 4 

Počet tried: 2 

Prvý a štvrtý ročník je spojený do I. triedy. ( spolu 10 žiakov) 

Druhý a tretí ročník je spojený do II. triedy. (spolu16 žiakov) 

Školský vzdelávací program a výchovný program ŠKD  

V školskom roku 2018/2019 škola bude poskytovať vzdelávanie podľa školských 

vzdelávacích programov: 

 - ISCED 1 pre žiakov  1.- 4. ročníka základnej školy,  

- ISCED 1 pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím  Variant A /2.a 4. ročník/,   

- Inovovaný ŠkVP so zapracovaním stupňa vzdelávania  ISCED 1 pre žiakov 1., 2. ,3. a 4. 

ročníka bežných tried. 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) „Škola plná radosti“ je v zmysle platnej legislatívy pe-

dagogický dokument, podľa ktorého sa v konkrétnej základnej škole uskutočňuje primárne 

vzdelávanie. Je vypracovaný  v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zá-

kona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. Za vypracovanie ŠkVP zodpovedá riaditeľ školy. 

Na tvorbe školského vzdelávacieho programu sa podieľa celý pedagogický kolektív základnej 
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školy. Pri jeho tvorbe sa zohľadňujú vonkajšie i vnútorné podmienky základnej školy. Schvá-

lený školský vzdelávací program je verejná listina. Riaditeľka ho zverejňuje na prístupnom 

mieste. (webová stránka školy www.zsskalka.edupage.org) 

 

ŠkVP „Škola plná radosti“, rešpektuje individuálne osobitosti detí, priestorové, materiálno – 

technické a personálne podmienky materskej školy a vlastné zameranie materskej školy. 

 

 Výchovná činnosť v ŠKD bude prebiehať v súlade s vyhláškou č. 306/2009 Z. z. o ŠKD, podľa  

výchovného programu pre školský klub detí a tieţ v súlade s § 114 ods. 1, zákona č. 245/2008 

Z. z. (školský zákon). Školský klub detí bude navštevovať 23 detí k 15.9.2018 a 25 detí od 

29.10.2018. 

Školské učebné plány jednotlivých ročníkov podľa vyššie uvedeného počtu tried dosiahli 

celkový počet hodín 96 týždenne, vrátane delenia žiakov na skupiny a spojených ročníkov. 

Rešpektujúc ustanovenia o rozdelení tried na skupiny a zriaďovanie skupín žiakov je rozsah 

vyučovacej povinnosti 96 hodín. 

Vyučovacie predmety sú v prehľadnom rozvrhu hodín a v pedagogickej dokumentácii uvádzané 

prerokovanými a schválenými skratkami. Voliteľné (disponibilné) hodiny sme priradili k 

povinným vyučovacím predmetom Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len ,,ŠVP“), čím 

sa zvyšuje ich počet bez rozšírenia obsahu učiva, učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  

 Hodnotenie žiakov  

Hodnotenie žiakov bežných tried základnej školy, ktorí sa vzdelávajú v rámci programov  

ISCED 1, bude realizované v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 platného od 1. mája 2011. 

Hodnotenie a klasifikácia sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu „Škola plná radosti.“ 

Hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 sa bude realizovať v 

súlade s Metodickým pokynom č. 19/2015 platným od 1. septembra 2015. 

 Vyučovacie predmety, okrem náboženskej a etickej výchovy, sú hodnotené klasifikáciou vo 

všetkých ročníkoch a všetkých triedach, náboženská a etická výchova nie sú hodnotené, uvádza 

sa slovom absolvoval/a alebo neabsolvoval/a. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa 

uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie v súlade s metodickými pokynmi. Učiteľ 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť, u žiakov so špeciálnymi potrebami s prihliadnutím na zásady 

hodnotenia špecifikované v príslušnom školskom vzdelávacom programe.  

Hodnotenie žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutoční na konci prvého a na 

konci druhého polroka školského roka, jeho úlohou je čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň 

vedomostí, zručností a návykov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Vysvedčenie 

sa žiakom vydáva na konci školského roka za obidva polroky. Vysvedčenie za  prvý polrok sa 

žiakovi vydá na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu.  

 Povinne voliteľné predmety   
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Ako povinne voliteľné predmety sa v základnej škole vyučujú predmety náboženská a etická 

výchova od 1. ročníka základnej školy. 

Organizačné zabezpečenie vyučovacieho predmetu škola realizuje na základe predbežného 

zisťovania záujmu v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ.  

  

Delenie tried do skupín a spájanie tried  

Delenie tried do skupín a spájanie tried sa organizačne zabezpečí pri vyučovaní povinne 

voliteľných predmetov náboženská a etická výchova v zmysle pedagogicko-organizačných 

pokynov a pri vyučovaní povinných predmetov telesná a športová výchova, resp. telesná 

výchova, anglický jazyk, pracovné vyučovanie a informatická výchova. 

Trieda Počet žiakov NBV Počet žiakov 

ETV 

1.ročník 8 0 

2.ročník 10 2 

3. ročník 3 1 

4.ročník 2 0 

 

Vyučovanie náboženskej a etickej výchovy. Triedy sú spojené nasledovne: 

Triedy Počet žiakov NBV Počet žiakov 

ETV 

1.a 2. ročník 18 0 

3.a 4. ročník 5 0 

2.a3.ročník 0 3 

 

Pedagogická oblasť a základné úväzky pedagogických zamestnancov 

P.č. Pedagogický 

zamestnanec 

Triedny 

učiteľ 

Základný 

týždenný 

úväzok 

nadčas štruktúra kariérových 

pozícií podľa §32 ods. 3 

zákona  č. 317/2009 Z. z 

     Kariérová 

pozícia 

Kariérový 

stupeň 

1. Mgr. Mária 

Balážová 

2.a 

3.ročník 

12 3 

neplatený 

Riaditeľ 

triedny 

učiteľ 

PZs 2. 

atestáciou 

2. Mgr.Iveta  

Mihóková 

1.a a 

4.ročník 

23 1 Triedny 

učiteľ 

Vedúca 

MZ 

PZ 

s 1.atestáciou 

3. Mgr. Peter Beňo  2   Samostatný 

PZ 

4. Mgr. Ivana 

Dužeková 

 27 z toho 

5 hodín 

1  Samostatný 

PZ 
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Vychovávateľ 

ŠKD  

vyučuje 

výchovy 

5. Mgr. Barbora 

Korenačková 

Pedag. Asistent 

 13   začínajúci PZ 

6. Mgr. Barbora 

Korenačková 

Učiteľ ANJ   

 11   Začínajúci PZ 

Poznámka : PZ - pedagogický zamestnanec, MZ – metodické združenie 

Harmonogram čiastkových úloh, aktivít  

Úloha, aktivita Cieľ Termín Zodpovedný 

Kabinet učebných 
pomôcok pre 1.stupeň 

informovanie, 
rozdeľovanie pomôcok 

počas šk. r.                 Mgr. Mihóková 

Kabinet HUV Informovanie, 
rozdeľovanie pomôcok 

počas šk. r. Bc. Dužeková 

Kabinet TEV Informovanie, 
rozdeľovanie pomôcok 

Počas šk.r. Mgr. Mihóková 

Lego Dacta vedenie evidencie 
o stavebniciach, 
zapožičanie 

počas šk. r. Bc. Dužeková 

Odber časopisov ponuka, vyberanie 
peňažnej sumy, distribúcia 
do tried 

začiatok roka, 
mesačne 

Bc. Dužeková 

Kronika školy aktualizácia údajov štvrťročne Mgr. Korenačková 

Imatrikulácia prvákov Príprava a nácvik programu november Mgr. Mihóková 

Všetkovedko, 
Matematické súťaže  - 
Pytagoriáda,  Klokan,  
Maksík 

organizácia a príprava na 
súťaže 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

Spevácke súťaže – 
Trenčianske hodiny, 
Slávik 

organizácia šk. kola, 
príprava na súťaže,  

november, 
február 

Bc. Dužeková, Mgr. 
Mihóková 
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Hviezdoslavov Kubín organizácia šk. kola,  
príprava na súťaž 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

Rozprávkové vretienko organizácia šk. kola, 
príprava na súťaž  

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

Šaliansky Maťko organizácia šk. kola 
príprava na súťaž 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

Výtvarné súťaže organizácia šk. kola, 
príprava na súťaž 

podľa 
harmonogramu 

Bc. Dužeková 

Píšem, píšeš, píšeme organizácia šk. kola, 
príprava na súťaž 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Mihóková 

ZOO Olympiáda organizácia šk. kola, 
príprava na súťaž 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

OFDM príprava na súťaž podľa 
harmonogramu 

Mgr. Mihóková 

Maľované vajíčko príprava na súťaž podľa 
harmonogramu 

Bc. Dužeková 

Vystúpenia pre obec príprava programu 
Vianočná akadémia 

december všetky p. učiteľky    

 príprava programu 
Úcta k starším 

november všetky p. učiteľky    

 Príprava programu 
Deň matiek 

Máj všetky p. učiteľky    

Mikulášska besiedka príprava programu 
Mikuláš v škole 

december všetky p. učiteľky    

Nástenky na chodbe - 
na prízemí-šatňa 

aktualizácia, 
výmena  materiálov 

priebežne 
počas roka 

ENV – Bc. Dužeková 

Nástenky na chodbe - 
na prízemí-schody 

Naša škola – aktuálne 
informácie 

priebežne 
počas roka 

všetky pani učiteľky 

Nástenky na chodbe - 
na medziposchodí 

aktualizácia, 
výmena  materiálov 

priebežne 
počas roka 

všetky pani učiteľky 

Nástenky na chodbe na 
1. poschodí 

aktualizácia, 
výmena materiálov 

priebežne 
počas roka 

všetky pani učiteľky 

Nástenky a výzdoba 
v triedach 

aktualizácia, 
výmena materiálov 

priebežne 
počas roka 

všetci učitelia, podľa 
odbornosti  

Stretnutie  s deťmi 
z MŠ 

príprava programu,  
darčekov, organizácia 
vyučovania 

január p. uč. 1. ročníka 

Darčeky pre 
predškolákov 

výroba darčekov 
k spoločnému stretnutiu so 
žiakmi i k zápisu 

január prvácke p. učiteľky 
i ostatné p.  uč. 

Svetový deň zdravia   
Projekt Žijem zdravo 

Ochrana zdravia, 
dodržiavanie  zásad 

podľa plánu 
školy 

Bc. Mihóková 
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Čitateľská gramotnosť Plán aktivít počas 
školského roka 

Podľa plánu 
školy 

Mgr. Mihóková 

Bezpečne na ceste, 
spolupráca 
s autoškolou 

utvrdzovanie potrebných 
zručností 

podľa plánu 
školy 

všetky p. učiteľky 

Vedenie MZ  vzájomná spolupráca, 
spoločné ciele MZ 

priebežne Mgr. Mihóková 

Enviromentálna 
výchova 

Aktivity priebežne Bc. Dužeková 

Projektové vyučovanie 
v týždni projektového 
vyučovania jazykov 

Príprava vyučovania, 
projektov 

december Mgr. Korenačková 
 

Európsky deň jazykov Príprava prác a šk. kola 
 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Korenačková 

Spolupráca s RZ Spolupráca s rodičovským 
združením 

podľa 
harmonogramu 

Mgr. Balážová 

Bezpapierová škola, 
ASC agenda 

Administrácia stránky 
a celej agendy školy 

priebežne Mgr. Balážová 

Tvorba webovej 
stránky školy 

Prezentácia na verejnosti priebežne Mgr. Balážová 

Koordinátor  ŠkVP  priebežne Mgr. Balážová 

Písanie zápisníc Pg.rady  a prac. porady priebežne Striedavo všetky p. uč. 

 

4. Plán spolupráce s materskou školou 

 

Program Cieľ Termín Zodpovední 

Spoločné MZ p. uč. 

MŠ a ZŠ 

výmena skúseností, 

školská zrelosť, 

príprava na  školu 

december p. uč. 1. roč., vedúca 

MZ 

 

Návšteva  detí z MŠ 

pred zápisom 

Oboznámenie sa 

s prostredím, účasť 

na vyučovaní 

marec p. uč. 1.roč., vedúca 

MZ 

 

Športová 

olympiáda 

Športom ku zdraviu máj učitelia telesnej 

výchovy 

Rada školy (ďalej ,,RŠ“) 

Predseda: Alena Mikušíncová (za rodičov MŠ) 
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Podpredseda: Miroslava Pučeková 

Za poslancov z obecného zastupiteľstva: Ing. Blanka Škodová 

                                                                      Ing. Roman Kadlec 

Za pedagogických MŠ: Mária Bakošová 

Za pedagogických ZŠ: Mgr. Mária Šmelková 

Za nepedagogických: Zuzana Križková 

Za rodičov ZŠ: Ing. Magdaléna Švančarková 

Z dôvodu prestupu žiakov a odchodu niektorých členov rady školy im končí mandát 

členov v rade školy. Dňa 05.11.2018   sa uskutoční nová voľba členov do Rady školy. 

  Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD 

Výchovná činnosť v ŠKD sa bude realizovať  v čase od 6.45 hod. do 7.30 hod. ranný školský 

klub, od 11.45 hod. 16.00 hod. popoludňajší školský klub. Bude poskytovať  výchovnú činnosť  

pre žiakov 1.o až 4. ročníka so zreteľom na prípravu na vyučovanie.  

Školský výchovný program  školského klubu detí je v zmysle platnej legislatívy pedagogický 

dokument, podľa ktorého sa v konkrétnom ŠKD uskutočňuje výchova. Je vypracovaný  v sú-

lade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Za vypracovanie Výchovného programu ŠKD zodpovedá riaditeľ školy. Na tvorbe 

školského vzdelávacieho programu sa podieľa aj vychovávateľka ŠKD. Pri jeho tvorbe sa 

zohľadňujú vonkajšie i vnútorné podmienky školského klubu detí. Schválený výchovný pro-

gram je verejná listina. Riaditeľ ho zverejňuje na prístupnom mieste. 

 

Školský výchovný program, rešpektuje individuálne osobitosti detí, priestorové, materiálno – 

technické a personálne podmienky ŠKD a vlastné zameranie školy. 

Žiaci sa počas veľkých prestávok, ak to umožňujú vhodné poveternostné podmienky, 

zdržiavajú na školskom dvore.   

2. Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti  

Technickú oblasť  zabezpečia nepedagogickí zamestnanci nasledovne:  

Všetci zamestnanci majú trvalý pracovný pomer. 

Križková Zuzana  upratovačka         úväzok  1,0 

Drhová Eva, ekonómka a účtovníčka - zmluva    

Somi s.r.o. , mzdy - zmluva 

 

 Macurová  Iveta -  autorizovaný bezpečnostný technik oblasť BOZP  - zmluva 
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Ing. Ivan Sládek – informatik, dohoda 

Osobnýúdaj – správa ochrany osobných údajov - zmluva 

Školská jedáleň  

Skokanová Pavlína – hlavná kuchárka úväzok 1,0  

 Mičatková Júlia – pomocná kuchárka úväzok 1,0  

 Lašová Katarína – vedúca jedálne úväzok 0,50 

 Priestorové podmienky školy  

Budova školy zodpovedá kapacitou a počtom učební skutočnému počtu žiakov. 

Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom sa nachádza v peknom prostredí 

v tesnom susedstve s obecným úradom. Jej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí. 

Budova slúži na vyučovací proces, mimoškolskú činnosť a hospodársko - technické 

zabezpečenie prevádzky subjektu. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou.  

Priestory, ktoré škola využíva: 

• 3 učebne 

•2 učebne s PC, 1 miestnosť ŠKD 

• školský dvor, multifunkčné ihrisko 

Klady: 

Riaditeľkou školy boli vypracované prevádzkové poriadky pre materskú školu, základnú 

školu aj školskú jedáleň. Prevádzkové poriadky boli schválené Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v TN. 

Výučba informatickej výchovy - 5 ks nových počítačov bolo zabezpečené OZ - 

Rodičovským združením v Skalke nad Váhom v podobe daru, staré počítače boli opravené 

informatikom školy a sú funkčné. Nutnosť zakúpiť ďalšiu  počítačovú techniku(aspoň 2 ks 

nových počítačov) na vyučovanie informatickej výchovy.  

Tri triedy sú plne využívané na vyučovanie. Pri nižšom počte žiakov a prijatí p. uč. na 

vyučovanie anglického jazyka majú možnosť žiaci individuálnej výučby a napredovaniu 

vo vzdelávaní a využívaní angličtiny na hodinách.  

Pri opätovnom navyšovaní žiakov bude potreba zakúpenia nových žiackych školských 

lavíc a stoličiek. 

Multimediálna učebňa bola sprevádzkovaná a sprístupnená učiteľom a žiakom. 

Dokumenty, ktoré učitelia vypracujú k vyučovaciemu procesu sú ukladané elektronicky 

na sieťové úložisko školy. Vyzdvihujeme kladnú  dennú spoluprácu  s informatikom školy 

pánom Sládekom. 

 

Nedostatky: 

Triedy sú priestranné, avšak vybavené  starými skrinkami, ktoré vyžadujú rekonštrukciu , alebo 

celkové vyradenie a zakúpenie nového nábytku, nakoľko nespĺňa v mnohých ohľadoch funk-

čnosť a bezpečnosť vzhľadom na jeho efektívne využívanie deťmi a učiteľmi. Z dôvodu 

ochrany osobných údajov žiakov je potreba do každej triedy zakúpiť uzamykateľnú skriňu na 

dokumentáciu žiakov. Priestory školy neboli niekoľko rokov omaľované. Nutná maľovka vo 

všetkých triedach i chodbách.  Zborovňa školy potrebuje rekonštrukciu, umiestnenie umývadla 
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a nové skrinky. Toalety potrebujú nutnú rekonštrukciu. Didaktické pomôcky  a učebné po-

môcky sú staršie, no zachovalé. Nezahŕňajú však značnú časť oblastí, ktoré si deti majú rozvíjať 

na základe plnenia cieľov Školského vzdelávacieho programu Škola plná radosti. Školský dvor 

a multifunkčné ihrisko treba zabezpečiť proti častému vandalizmu kamerovým systémom. 

Preliezky na školskom dvore slúžia nielen pre deti MŠ , ale aj pre deti ŠKD. Sú staré, poško-

dené a potrebujú nutnú opravu, nový náter, poprípade úplnú výmenu. Vstupné schodisko do 

školy je popráskané, poškodené, potrebuje opravu. 

              

II. Materská škola 

 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie                  

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 v MŠ 

 

 

1. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 

Organizácia školského roka: výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom roku 2018/2019 za-

čína 3.septembra 2018. Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť v 

čase od 6.30 hod. – do 16.00 hod. počas pracovných dní. Čas prevádzky možno obmedziť alebo 

prerušiť. Počas letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená minimálne na tri týž-

dne z dôvodov potreby čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, 

ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne preru-

šená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozuje zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť 

závažné škody na majetku. 

 

Personálne obsadenie 

 

Mgr. Mária Balážová – riaditeľka školy, aprobácia učiteľstvo pre 1. stupeň  

 

Bc. Zdenka Begáňová – vedúca MZ, poverená úlohami pre zabezpečenie pedagogickej čin-

nosti, aprobácia predškolská a elementárna pedagogika  

 

Výchovno-vzdelávací proces: výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú 

štyria pedagogickí zamestnanci. Pedagógovia majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôso-

bilosť.  

 

 

 

 

Základné úväzky pedagogických zamestnancov 
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Por.č. Pedagogický úväzok triednictvo funkcia 

 Zamestnanec    

1. Bc. Zdenka Begáňová 28 - vedúca MZ 

2. Mária Bakošová 28 II. trieda MŠ zapisovateľ zápisníc MZ 

3. Karatína Korená 28 - kronikár 

4. Mgr. Pavlína Habánková 28 I. trieda MŠ zapisovateľ zápisníc Pg. rady 

 

 

Stav detí k 15.9.2018 

 

trieda počet tried počet detí 

I. MŠ 1 - deti vo veku 2 – 4 rokov 17 

II.MŠ 1 - deti vo veku 4 – 6 rokov 20 

spolu 2 triedy 37 

 

V tomto školskom roku materskú školu navštevuje 11 predškolákov. 

 

Poznámka : podľa zákona č.249/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 28 

ods.10pís d/ najvyšší počet detí v triedach je možné navýšiť o tri deti z dôvodu zvýšeného záujmu 

zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole. 

 

Maximálny počet detí na kapacitu priestorov materskej školy podľa nového prevádzkového 

poriadku je maximálne 42. 

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) materskej školy je v zmysle platnej legislatívy pedago-

gický dokument, podľa ktorého sa v konkrétnej materskej škole uskutočňuje predprimárne 

vzdelávanie. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zá-

kona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. Za vypracovanie ŠkVP zodpovedá riaditeľ školy 

spolu so zástupcom riaditeľa pre materskú školu. Na tvorbe školského vzdelávacieho programu 

sa podieľa celý pedagogický kolektív materskej školy. Pri jeho tvorbe sa zohľadňujú vonkajšie 

i vnútorné podmienky materskej školy. Schválený školský vzdelávací program je verejná lis-

tina. Riaditeľ ho zverejňuje na prístupnom mieste. 

 

ŠkVP „Zvedavá lienka“, rešpektuje individuálne osobitosti detí, priestorové, materiálno – 

technické a personálne podmienky materskej školy a vlastné zameranie materskej školy. 

 

Ciele materskej školy: 
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1. Rozvíjať u detí základy environmentálneho cítenia v rámci edukačných aktivít pobytu 

vonku aj v spolupráci s rodičmi, získavať poznatky o prírode, životnom prostredí, pre-

javovať kladný vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, poznávať javy a 

deje v životnom prostredí a zvyšovať tým uvedomenie detí ohľadne životného prostre-

dia 

 

2. Zamerať sa na rozvoj psychomotorických kompetencií detí prostredníctvom pravidel-

ných cvičení na fitloptách a upevňovať tým návyky súvisiace so zdravým životným 

štýlom. 

 

3. Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom spoznávania významných 

miest regiónu a to prírodného aj kultúrno-historického charakteru (kláštor na Skalke) v 

spolupráci s rodinou, školou, zriaďovateľom, s rešpektovaním potrieb dieťaťa. 

 

4. Pripraviť deti na plynulý prechod do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne roz-

víjať osobnosť  detí.  Zamerať   sa  na  kognitívne  kompetencie   v oblasti   oboznamo-

vania   sa  s cudzím jazykom (anglickým) hravou formou. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozos-

táva z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných foriem dňa. V organi-

začných formách dňa sa vzhľadom na biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú po-

treby a záujmy ako aj túžba po poznaní. Usporiadanie denných činností je spracované vo forme 

denného poriadku. Denný poriadok je rozvrh účelne usporiadaných činností primeraných veku, 

stupňu a druhu školy. 

 

Organizačné formy dňa v materskej škole sú: 

 

• Hry a činnosti podľa výberu detí- spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové 

aktivity. Hra je spontánna a pre detský vek najtypickejšia forma činnosti.  

 

• Zdravotné cvičenie – realizujú sa pravidelne každý deň. Dôraz kladieme na psycho-

hygienické zásady. Ich súčasťou sú zdravotné cviky, hudobno-pohybové hry, relaxačné 

cvičenia, pohybové hry. 

.  

• Vzdelávacia aktivita – organizačná forma predprimárneho vzdelávania je cieľavedomá, 

systematická, zmysluplná a konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.  

 

• Pobyt vonku – uskutočňuje sa každý deň s výnimkou nepriaznivých klimatických pod-

mienok. Uskutočňuje sa prevažne na školskom dvore. Súčasťou pobytu vonku je aj vy-

chádzka.  
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• Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok) – rea-

lizujú sa v pevne stanovenom čase, dodržiava sa približne trojhodinový interval medzi 

podávaním jedla (desiata, obed, olovrant). Okrem stravovania a stolovania hovoríme aj 

o každodennej osobnej hygiene a nadobúdaní správnych návykov. Odpočinok sa reali-

zuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Zmyslom odpočinku 

je regenerácia psychických a fyzických síl detí. 

 

 

 

2. Materiálno – technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103. 

Materská škola sa nachádza na prízemí jednoposchodovej budovy a časti poschodia kde sa na-

chádza spálňa oboch tried MŠ. Základná škola a materská škola majú spoločný hlavný vchod. 

Hospodárska časť má bočný vchod.  

Na prízemí sa nachádzajú dve triedy materskej školy, ku ktorým prislúchajú dve sociálne za-

riadenia. Jedno väčšie má päť detských WC, oddelených priečkami a detských umývadiel s 

pákovými batériami. .Druhé, menšie sociálne zariadenie má dve detské WC oddelené priečkou 

s jedným umývadlom. Z väčšieho sociálneho zariadenia je prístup do dvoch šatní detí so skrin-

kami. Každá trieda má svoju šatňu. V triede pre deti staršej vekovej kategórie sa nachádza in-

teraktívna tabuľa (získaná prostredníctvom projektu Digiškola + notebook a farebná tlačiareň). 

Na prízemí  sa nachádza ešte miestnosť pre zamestnancov s WC, umývadlom, sprchovým kú-

tom a šatňou, a jedáleň  o rozlohe  20 m2, ktorá je prístupná  z chodby aj z triedy MŠ.                Je-

dáleň od kuchyne oddeľuje malá chodba s dvoma okienkami - jedným na výdaj stravy a druhým 

na odovzdávanie použitého riadu. K jedálni patrí aj umyváreň s jedným umývadlom na príleži-

tostné použitie. 

Na prvom poschodí sa nachádza spálňa oboch tried MŠ. Prislúcha k nej sociálne zariadenie, 

kde sú 3 detské umývadlá a 3 oddelené detské WC oddelené priečkami. 

Vnútorné zariadenie školy je účelové, podľa príslušných  noriem platných pre deti príslušného 

veku. 

Materskú školu a hospodársku časť spája chodba po celej dĺžke budovy s rozlohou 44 m2. Sú-

časťou budovy pod hospodárskou časťou  je plynová kotolňa, ktorá zabezpečuje vykurovanie 

celého objektu. 

 

 

 

 

 

Denný poriadok v MŠ: 
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1. trieda   

06.30 - 08.45 hod. hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, spoločné dis-

kutovanie,  navrhovanie aktivít 

 

08.45 - 09.00 hod. osobná hygiena - desiata - stolovanie   

09.00 - 11.15 hod. výchovno - vzdelávacia činnosť, pobyt vonku   

11.15 - 12.00 hod. osobná hygiena - obed - stolovanie  

12.00 - 14.15 hod. osobná hygiena, odpočinok, pohybové  a relaxačné cvičenia  

14.15 - 14.45 hod. osobná  hygiena-  olovrant- stolovanie  

14.45 - 16.00 hod. hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, priamo i nepriamo 

usmernené 

 

   

II. trieda   

07.00 - 08.30 hod. hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, spoločné dis-

kutovanie,  navrhovanie aktivít 

 

08.30 - 08.45 hod. osobná hygiena - desiata - stolovanie   

08.45 - 11.45 hod . výchovno - vzdelávacia činnosť, pobyt vonku   

11.45- 12.30 hod. osobná hygiena - obed - stolovanie  

12.30 - 14.15 hod. osobná hygiena (čistenie zubov), odpočinok, pohybové   a re-

laxačné cvičenia 

 

14.15 - 14.45 hod. osobná hygiena-  olovrant- stolovanie  

14.45 - 15.00 hod. hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, priamo i nepriamo 

usmernené 

 

 

Hospodársko- ekonomickí zamestnanci a poverenia funkciami 

 

V materskej škole pracuje jeden nepedagogický zamestnanec: upratovačka  

 

 Zamestnanec Pracovné zadelenie 

1. Zuzana Križková Upratovačka MŠ 

 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej 

školy od prevzatia dieťaťa až po odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej 

osobe. V prípade realizácie krúžkovej činnosti na daný čas zodpovednosť za dieťa preberá lek-

tor na základe informovaného súhlasu rodičov. 

 

Opravy a údržby zabezpečuje OÚ Skalka nad Váhom, v rozpočte školy nie sú vyčlenené finan-

cie na opravy. Budovu školy ako takú má v správe a údržbe obec. 

 

 

Nedostatky: 



 
 

          Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom 
Tel.:  0915 853 747,  e-mail: riaditel@zsskalka.sk,  www.zsskalka.sk 

Triedy sú priestranné, avšak vybavené  starším detským nábytkom, ktorý vyžaduje rekonštruk-

ciu, alebo celkové vyradenie a zakúpenie nového detského nábytku, nakoľko nespĺňa v mno-

hých ohľadoch funkčnosť a bezpečnosť vzhľadom na jeho efektívne využívanie deťmi.   Di-

daktické hračky  a učebné pomôcky sú staršie, no zachovalé. Nezahŕňajú však značnú časť ob-

lastí, ktoré si deti majú rozvíjať na základe plnenia cieľov Školského vzdelávacieho programu 

Zvedavá lienka.  

Areál Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 je vybavený staršími kovo-

vými preliezkami, húpačkami a drevenými stolmi s lavičkami, ktoré je potrebné značne zre-

konštruovať v zmysle vybrúsenia kovových častí, natretia podkladovou i vrchnou farbou a ob-

novenia drevených podsedákov na húpačkách. 

Do areálu školy vedie 5 vstupov, ktoré je potrebné zabezpečiť funkčným uzamykacím systé-

mom v zmysle predchádzaniu znečistenia a devastovania areálu a zvýšeniu bezpečnosti detí 

počas pobytu vonku. 

Zároveň by bolo potrebné dokončiť rekonštrukciu terasy prislúchajúcej k triede MŠ , nakoľko 

v súčasnej dobe nie je možné ju plne funkčne využívať, taktiež je potrebné  umiestniť kamery 

z dôvodu opakovaného vandalizmu a znečisťovanie daného priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


