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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materskej školy Reca č.24, 92526 v školskom roku 2011/2012 
 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 
3. Koncepcie školy na roky  2010-2015 
4. Plánu práce materskej školy na školský rok 2011/2012 
5. Informácií o činnosti Rady školy pri materskej škole Reca 
6. POP na školský rok 2012/2013 

1.Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

Názov školy: Materská škola 
Adresa školy: Hlavná 24, 925 26 Reca 
Telefónne číslo: 02/4591 52 31 
Internetová adresa: www.msreca.sk 
Emailová adresa: info@msreca.sk 
Riaditeľ školy: Mgr.Danica Hulíková 
Zriaďovateľ: Obec Reca  
Email: obecreca@nextra.sk  
 
 
 
Rada školy: 
Predseda Rady školy/za rodičov Mgr. Aneta Világi PhD. 
Pedagogický zamestnanec p.uč.Serena Tóthová 
Delegovaný zástupca obecného  úradu p.Gyurcsiová Alžbeta 
Delegovaný zástupca obecného  úradu p.Gyengye Ľudovít 
Nepedagogický zamestnanec  p.Mária Kamenárová 
 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011//2012: 
  
Rada školy v predchádzajúcom roku mala 2 zasadnutia, na ktorých : 

• odporúčala schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach materskej školy Reca č.24, 92526 v školskom roku 2011/2012 

• oboznámila sa so školským poriadkom materskej školy, 
• vzala na vedomie plán akcií školy 
• oboznámila sa s rozpočtom materskej školy 
• vzala na vedomie počty detí na školský rok 2012/2013 
• volila sa rada školy na dalšie funkčné obdobie 

 

http://www.msreca.sk/
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Údaje o ďalších poradných orgánoch riaditeľky školy 
  
a) zoznam ďalších poradných orgánov  

•  pedagogická rada – členovia sú všetci pedagogickí zamestnanci, 
• metodické združenie – členovia sú všetci pedagogickí zamestnanci,vedúca MZ Serena 

Tóthová 
• rodičovská rada– Tomovičová, Rusňáková, Ježová, Horácseková 

. b) stručná charakteristika systému práce poradných orgánov 

  Poradné orgány  riešili v priebehu roka podľa potreby vzniknuté problémy v činnosti  školy : 

• pedagogická rada sa zišla 4 krát a pracovala podľa naplánovaného programu 
• metodické združenie sa zišlo 4razy a členky riešili vzniknuté problémy pri výchovno-

vzdelávacej činnosti s deťmi 
• výbor rodičov sa zišiel 3 krát a pomohol pri príprave akcií materskej školy – k 

Vianociam , Halloween ,Karneval ,rozlúčke predškolákov, rodičovské združenie sa 
zišlo na začiatku roka plenárne, pred polrokom triedne a koncoročné-hodnotiace. 
Ostatné organizačné veci sa riešili v priebehu spoločných akcií s rodičmi. Rodičovské 
združenia sa konajú podľa plánu. Zápisnice z rodičovské združenia zapisuje riaditeľka 
školy a sú založené v agende 

• Dňa 23.4.2012 sa na ustanovujúcej schôdzi rady školy zvolila pre ukončenie jej 
funkčného obdobia nová rada školy pri MŠ Reca 

1.1 Analýza výchovnej činnosti za školský rok 2011/2012 
 
V školskom roku 2011/2012 naše predškolské zariadenie pracovalo ako dvojtriedne s počtom 
detí 37 počas celého školského roka , s vyučovacím  jazykom slovenským. 
 Personálne zloženie:  
Riaditeľka Mgr. Danica Hulíková /kvalifikovaná 
Pedagogický zamestnanec Zuzana Feješová/kvalifikovaná 
Pedagogický zamestnanec Serena Tóthová / kvalifikovaná 
Pedagogický zamestnanec Renáta Erdélyi /kvalifikovaná 
Nepedagogický zamestnanec Mária Kamenárová školníčka  
  
  
Predpoklad personálneho zabezpečenia ku školskému roku 2012/2013 sú 4 kvalifikované 
pedagogické zamestnankyne . 
Inšpekčnú činnosť sme v školskom roku 2011/2012 nezaznamenali. 
 
Mali sme 11 detí v predškolskom veku. Odklad školskej dochádzky k šk.r.2012/2013 dostalo 
jedno dieťa- Zoltán Nagy. Deti so ŠVVP  sme nemali ani neevidujeme na školský rok 
2012/2013. 
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Údaje o počte detí materskej školy: 
Stav k 15.9.2011 Stav k 31.8.2012   

Počet tried Počet detí Z toho Z toho 
integrovaných 

Počet tried Počet detí Z toho Z toho 
integrovaných   

2 37 X   2 37 X     

  Menej ako 
3 ročné 

0 0   Menej ako 
3 ročné 

0 0   

  3 ročné 10 0   3 ročné 9 0   

  4 ročné 4 0   4 ročné 9 0   

  5 ročné 8 0   5 ročné 4 0   

  6 ročné 6 0   6  a viac 
ročné 

15 0   

  Spolu: 34 0   Spolu: 37 0  
 

údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ  

1. trieda 2.trieda Spolu:   
0 11 11   

  údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 

prijatí Nultý ročník  Odložená školská 
dochádzka   

11 0 1  

 údaje o výsledkoch  hodnotenia žiakov podľa poskytovaného  stupňa vzdelania 

Všetky deti dosiahli pozitívne výsledky na základe individuálneho prístupu, veku 
primeranosti, odbornosti, aktívnej prípravy a realizácie aktivít pre deti, vzájomnej kvalitnej 
spolupráci učiteliek a rodičov. Všetky deti, ktoré ukončili dochádzku do materskej školy 
z dôvodu odchodu do základnej školy, dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania. 
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Naša materská škola: 
 sme sa zapojený do projektu „Ovocie na školách“ Mlieko na školách 
  projektu „Škola otvorená športu“- Olympijský festival detí a mládeže na  

Slovensku  
 
   Obecný úrad zastúpený starostom PaedDr. Zoltánom Metznerom vypracoval projekt 
Revitalizácia materských škôl , ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy , výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 
 
 
 
1.2. Výchovno vzdelávací proces 
 
Počas školského roka sme pracovali podľa Školského zákona č.245/2008,Štátného 
vzdelávacieho programu ISCED 0, ŠkVP – Zdravé deti a Pedagogicko -organizačných 
pokynov pre školský rok 2011/2012. 
Hlavnými úlohami a oblasťami edukačnej činnosti na školský rok 2011/2012 boli: 
1. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady 
psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na 
zásadu primeranosti (dávkovanie cvikov, ich zacvičenie učiteľkou) a postupnosti 
(postupné precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty). 
2. Pri plánovaní cieľov z učebných osnov školských vzdelávacích programov mať na 
zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti. 
Ciele operacionalizovať tak, aby náročnosťou zodpovedali deťom, pre ktoré sú určené, 
dbať na ich jednoznačnosť a jasnosť. Plnenie cieľov priebežne kontrolovať a overovať 
spätnou väzbou, rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu 
k stanoveným cieľom, prípadne k vlastnému pokroku. 
3. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku využívať 
stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Zvýšenú pozornosť 
venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať 
deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov 
a skúseností. 
4. Počas celého školského roka úzko spolupracovať so základnými školami s cieľom 
uľahčiť prechod deťom na primárne vzdelávanie v základnej škole. V prípade výskytu 
odchýlok od očakávaného rozvoja osobnosti detí úzko spolupracovať so školskými 
zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva. 
5. Podľa miestnych podmienok využívať dopravné ihriská v záujme utvárania poznatkov 
o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a 
nehodám; utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného 
správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role 
6.Vytvoriť priestor na výmenu skúseností, postrehov a dobrých nápadov medzi pedagógmi 
7.výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako 
ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti 
8.skvalitniť proces realizácie telesnej výchovy v rôznych organizačných formách     
uplatňovaním progresívnych telovýchovných prostriedkov a pokračovaním v plnení úloh 
projektu Škola podporujúca zdravie detí utvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia 
detí, rozvíjať pohybové zručnosti a schopnosti detí 
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Kognitívna oblasť:  
Vekové zloženie detí v triedach odrážalo rôznu úroveň v kognitívnej oblasti. Tvorivý 

prístup a aktivizácia detí v kognitívnej oblasti tvorili základ práce s deťmi. Deti boli spôsobilé 
získavať nové poznatky, chápali pojmy primerane ich veku v závislosti od typu ich 
temperamentu a zretia vyššej nervovej sústavy. 
V oblasti myslenia a vnímania, rozvíjania pozornosti a pamäti sme deťom pomáhali utvárať si 
základné predstavy o veľkosti, farbe, množstve, rovinných a priestorových tvaroch, o 
umiestnení predmetov v priestore, číselnom rade. Venovali sme pozornosť správnej 
formulácii a zadávaniu úloh, viedli sme deti k porovnávaniu, triedeniu, priraďovaniu, 
orientácii a logickému mysleniu.  Predškoláci na dobrej úrovni zvládli pravo- ľavú orientáciu. 
V priebehu dňa sme poskytovali deťom dostatok priestoru v rečovej oblasti prostredníctvom 
riekaniek, pesničiek, hudobno-pohybových hier, zaraďovali sme hry na rozvoj sluchového 
vnímania, slovnej zásoby a súvislého vyjadrovania. Pri výskyte porúch reči sme sa snažili 
rodičom vysvetliť dôležitosť logopedickej starostlivosti. Zamerali sme sa na rozvoj 
predčitateľskej gramotnosti vytváraním  podnetného prostredia- prostredie bohaté na tlač, 
encyklopédie, nové knihy, hračky podporujúce jazykovú gramotnosť, písacie pomôcky 
dostupné deťom, písané pravidlá, označenie objektov písanou rečou, pojmové mapy, 
maľované čítanie . 
Prostredníctvom zmyslového vnímania a zážitkového učenia  a vytváraním podnetného 
prostredia s využitím rôznorodého didaktického materiálu sme viedli deti k bezprostrednému 
poznávaniu okolitého sveta. Podporovali sme ich k aktívnej a tvorivej činnosti, 
experimentovaniu a osvojovaniu si poznatkov formou hry. 

Odporúčania: 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup, viac podnetov na rozhovor 

- vytvárať vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí a primerané zotrvanie pri určitej činnosti 

- individuálne jazykové cvičenia, odporučenie návštevy logopéda rodičom 

- precvičovanie správnej hlasitosti v hrách, rešpektovanie hovoriaceho 

- individuálnym prístupom rozvíjať sebavedomie detí, vytvárať priestor na rozhovor s deťmi, 
rozvíjať ich komunikačné a sebahodnotiace kompetencie 

 
 
Perceptuálno- motorická oblasť: 
          Základná úroveň psychomotorických kompetencií sa prejavuje v používaní všetkých 
zmyslov v činnosti, deti primerane ovládajú pohybový aparát- telesné funkcie a dokážu ich 
slovne označiť. S nadšením prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa, ovládajú základné 
lokomočné pohyby, dokážu používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, 
neznámych a problémových situáciách, vhodne využívajú globálnu motoriku prekonávaním 
prírodných a umelých prekážok. Grafomotorickú gramotnosť deti prejavujú záujmom o 
kreslení, o opis písmen a znalosťou grafickej podoby svojho mena. 
 V telesnom vývine, v oblasti hrubej motoriky si deti prostredníctvom pravidelných 
ranných cvičení a rôznych telovýchovných aktivít, sezónnych športových aktivít a športových 
súťaží deti  zlepšovali koordináciu pohybov, rovnováhu, obratnosť, držanie tela a zmysel pre 
zdravé športové zápolenie „fair play“. Pri cvičení sme využívali netradičné náradie a náčinie. 
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Zabezpečením primeraných a dostupných aktivít zameraných na správne držanie tela, 
spájaním pohybu s hudbou a slovom, prostredníctvom otužovania vzduchom, slnkom, sme sa 
snažili zlepšiť odolnosť a zdravie detí. 
Úroveň detí v oblasti jemnej motoriky sme rozvíjali prostredníctvom grafomotorických 
cvičení, konštruovaním, modelovaním, kreslením, maľovaním, strihaním a manipuláciou 
s rôznymi drobnými predmetmi. Využívali sme psychomotorické aktivity ako prostriedok 
rozvoja a stimulácie detí. Deti získavali základy správnych hygienických, stravovacích, 
pracovných, sebaobslužných návykov a technických zručností. 

Odporúčania: 

- vo zvýšenej miere zaraďovať činnosti na rozvoj jemnej motoriky a vizuomotorickej 
koordinácie 

- pri práci s dieťaťom v rámci grafomotorických cvičení si všímať správne uchopenie a 
držanie písacieho náčinia 

- uvoľňovanie ramenného kĺbu s použitím rôznorodého materiálu, grafomotorické činnosti 
primerane motivovať 

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi v rámci rozvíjania grafomotorických kompetencií detí 

- tvorivo využívať rôzne kombinovateľné techniky a druhy materiálov na zhotovovanie 
jednoduchých a postupne aj zložitejších predmetov 

- kombinovať grafické pohyby - spájanie horizontálnej a vertikálnej línie, lomené línie, 
experimentovať s horizontálnou a lomenou líniou, rôznorodosť pohybov, ich smeru, veľkosti 
tvarov, vlnovky, slučky, osmičky 

 
Sociálno-emocionálna oblasť: 
Základnú úroveň intrapersonálnych kompetencií  

a) v sebauvedomovaní tak, že deti si uvedomujú vlastnú identitu, majú v správaní vzťah 
k sebe a k iným, dokážu vyjadriť svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný aktuálny citový 
stav. V odhadovaní svojich možností majú ešte niektorí tendenciu preceniť či podceniť 
svoje možnosti. 

b) V angažovanosti sa deti vedia presadiť s ohľadom na seba aj druhých, obhájiť seba a 
iných a živo sa zaujímajú  o dianie v rodine, v MŠ i bezprostrednom okolí. 

Elementárnu úroveň interpersonálnych kompetencií prejavujú tak, že dokážu pozerať na svet 
aj očami druhých, na elementárnej úrovni je aj empatické správanie sa i správanie sa podľa 
spoločenských pravidiel, dokážu sa hrať, pracovať, plánovať, organizovať a hodnotiť činnosť 
vo dvojici, v skupine i kolektíve náhodne vybraných detí. 

Súhrou verbálnej a neverbálnej komunikácie sme podporovali adaptáciu novoprijatých 
detí na nové a neznáme prostredie. Prosociálnymi aktivitami , aktivizujúcimi metódami- 
ranný kruh, tvorba pravidiel, sme podporovali a budovali u detí správne citové vzťahy- 
otvorenosť, dôvera, úprimnosť, upevňovali sme zásady vzájomnej úcty, tolerancie, 
ohľaduplnosti, potrebu sebarealizácie a sebahodnotenia, schopnosť hodnotenia druhých. Deti 
si osvojovali vhodné a kamarátske správanie k svojim rovesníkom, dobré medziľudské 
vzťahy. Uspokojovali sme sociálne, emocionálne a vzdelávacie potreby dieťaťa. 
Prostredníctvom triednych pravidiel, rituálov, ranného kruhu,  a motivačným sebahodnotením 
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sme viedli rodičov k uplatňovaniu správnych výchovných postupov k deťom a zároveň sme 
im poskytovali odborné poradenstvo. Pri diagnostikovaní a odstraňovaní porúch správania 
nám pomáhalo CPPaP v Senci. Vytváraním priaznivej socioemocionálnej 
atmosféry, bezpečného prostredia, uprednostňovaním  kladných výchovných metód, 
rešpektovaním  individuality osobnosti dieťaťa, podporovaním zdravého sebavedomia a 
sebadôvery sme vytvárali u detí kladný vzťah k svojej osobe- zdravé sebavedomie, kladný 
citový vzťah k rodine a k  iným ľuďom. Nadviazali sme s rodičmi vzťah dôvery, ktorý cez 
rodičov prechádza aj na deti, čím dosahujeme lepšie výsledky. 

V soc.- emocionálnej oblasti sme zamerali pozornosť na vzájomné vzťahy dieťa- 
rodič- učiteľka.   

Odporúčania: 

 - organizovať prácu v triede tak, aby lepšie deti motivovala a zodpovedala ich aktuálnym 
potrebám, záujmom a schopnostiam 

-  dbať na rôznorodosť metód a organizačných foriem VVČ, pracovať s deťmi v skupinách, 
vytvárať priestor na sebarealizáciu dieťaťa 

-  zamerať sa na špecifické potreby ( nácvik nových zručností, náročných úloh, alebo 
podporujúcich rozvoj) 

-  využívať prirodzené situácie k rozvíjaniu prosociálneho správania, do VVČ zaraďovať hry 
na rozvíjanie empatie, schopnosti a sebaovládania 

-  zintenzívniť individuálny prístup k dieťaťu pri plnení rôznych úloh 

-  vytvárať hrové situácie ku kooperatívnym činnostiam, deleniu sa 

 - spolupracovať s rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné pôsobenie 

 
 

1.3.Dochádzka detí počas školského roka - 
pri vekovom zložení 3- 7 rokov bolo prijatých 37 detí počas školského roka , prerušenie 
dochádzky zo zdravotných a rodinných dôvodov dostali 2 deti- Nátan Mihalovič, Peter 
Kamenár na ich miesto boli prijatí Paulína Gábová a Dominik Rusňák. 
Predpoklad naplnenosti na nový školský rok je 42 detí, čo je počet prijatých detí k školskému 
roku 2012/2013. 
Počet tried k školskému roku 2012/2013 – 2 triedy ( trieda 3-4  ročných 20detí a trieda 4-6 
ročných 22detí. Počet neprijatých detí k školskému roku 2012/2013 vedených v evidencii 
neprijatých detí je 11. 
Vnútroškolská kontrola v školskom roku 2011/2012 bola zameraná hlavne na vedenie 
pedagogickej dokumentácie na triede, tvorenie mesačných plánov výchovno-vzdelávacej 
činnosti, uplatňovanie partnerského prístupu k deťom ,úroveň predčitateľskej gramotnosti 
detí, pohybová úroveň detí. 
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1.4 Analýza SWOT 
 
SILNÉ STRÁNKY  

• Rozširovanie odborných znalostí a 
právneho vedomia   pedagogických 
zamestnancov 

• Spolupráca s rodičovskou verejnosťou 
• Mimoškolské aktivity 
• Prezentácia na verejnosti 
• Scelený pedagogický kolektív 

/ochotný pracovať v čase osobného 
voľna 

• Aktívne zapájanie sa do súťaží, 
projektov vyhlásených rôznymi 
organizáciami 

SLABÉ STRÁNKY  

• nedostatočné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov z dôvodu 
nedostatku financií z verejných zdrojov 

• neprijatie detí  z nedostatočnej 
priestorovej kapacity 

• vonkajší vzhľad /nutnosť výmeny okien 
• (prisľúbená výmena okien v školskom 

roku 2012/2013) 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 

• hľadanie sponzoringu 
• ústretové vedenie Obecného úradu 
• aktívni členovia obecného 

zastupiteľstva a ČK pobočka Reca 
• krúžková činnosť 

OHROZENIA 
• vysoká chorobnosť v čase chrípkového 

obdobia 
• neustála zavádzanie nových 

legislatívnych zmien 

 
1.5 Koncepčný zámer rozvoja školy: 

  
Koncepcia rozvoja a činnosti v smere napredovania predškolského zariadenia je rozložená 
v časovom horizonte r. 2010-2015. 
Koncepcia je založená hlavne na spolupráci s rodičmi, no vždy s akcentom -  na prvom 
mieste je dieťa. Koncepcia akceptuje uvedenú realitu: 
1. Vzdelanie –vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacej príležitostí, 

zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese 
2. Vzájomná úcta – vytvoriť rovnaké príležitostí pre detí bez rozdielu rasy, 

náboženstva, jazyka. Bez ohľadu na vek, rasu, chceme vytvárať v škole kultúru 
vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii 

3. Integrácia – chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré 
majú špecifické potreby. 

4. Podpora rodiny – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti 
rodičov do diania v škole 

  
Najlepšie výsledky sme dosiahli v v rovine vzdelania a to i v spolupráci s rodinou úspešným 
plnením čiastkových cieľov a zlepšením medziľudských vzťahov. 
V školskom roku 2011/2012 sa nám podarilo vybaviť triedy novým  nábytkom, didaktickým 
materiálom, pomôckami na pohybové aktivity. 
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1.6 Podujatia a aktivity školy 
 
V  školskom roku 2011/2012 sme pokračovali s výučbou anglického jazyka realizovanou 
s firmou Pro Americana so sídlom v Komárne / s certifikátom) , ktorý viedla lektorka 
Bc.Monika Kakašová a výukou  tanečnej prípravy vedenou Mgr.Rovňákovou  zo SZUŠ 
Senec. 
Deti sa prezentovali vystúpeniami  v rámci obce a MŠ 
Ostatné podujatia organizované počas školského roka: 
 Návšteva 1.ročníka ZŠ maď.Reca a slov.Reca 
 Olympiáda detí a mládeže – Olympijské hviezdičky 
 Policajná prevencia „Dopravná výchova“z OZ Pezinok 
 Návšteva dopravného ihriska Terkar Galanta 
 Divadelná dramatizácia- „Malé upratovanie“ 
 Tekvičková slávnosť s vystúpením kúzelníka Ivana  
 Vianočný čas -  program pre obec 
 Fašiangový karneval s vystúpením Šaša Jaša 
 vystúpenie detí pri príležitosti Dňa obce 
 bábkové predstavenie Slncový kôň 
 Deň matiek vystúpenie pre obec 
 Koncoročný výlet na farmu Humanita –Kráľová n/Váhom 
 rozlúčka s predškolákmi  
 Návšteva knižnice Senec /Mesiac knihy  
 Otvorená hodina z anglického jazyka  a tanečnej prípravy pre rodičov 
 SZUŠ Senec – Smiechulienka 
 Divadelné predstavenie – Martinka v ríši rozprávok 
 

1.7 Materiálno- technické zabezpečenie 
V školskom roku 2011/2012 sme zakúpili posuvné skrine do oboch tried na odkladanie 
postieľok. Vymenili sme svietidlá v celej budove materskej školy. Zakúpili sme posteľné 
prádlo a uteráky .V spolupráci s OÚ Reca trampolínu na pohybové aktivity detí. Požiadavka 
k školskému roku 2012/2013 je výmena okien na celej budove MŠ. Zo strany rodičov –
p.Baláž Peter bol zakúpený DVD prehrávač , rodina Mrázová –počítačová zostava,  p,Balázs 
Ladislav zaviedol internet a vytvoril webovú stránku MŠ Reca. 
 
1.8.Spolupráca školy s inými organizáciami 
Spolupráca školy s inými zariadeniami sa rozvinula  na všetkých úrovniach a to: 
 Obecný úrad Reca 
 logopedická ambulancia Senec 
 Centrum pedagogicko-psychologickej pomoci Senec 
 stomatologická ambulancia Senec 
 Policajná stanica Senec/Pezinok 
 Základná škola Reca  s VJM a slovenským 
 Zákonní zástupcovia 
 Slovenský Červený kríž pobočka  Reca 
 MsKS Senec 
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1.9 Zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov 
 
 riaditeľka  Mgr. Danica Hulíková – ukončila inovačné vzdelávanie Obsahová reforma pre 

vedúcich pracovníkov, aktualizačné vzdelávanie Školský manažment v materskej škole, 
aktualizačné vzdelávanie – Kreatívna výučba v materskej škole.  

 p.učiteľka Serena Tóthová –   tvorivé dielne, školenie BOZP 
 p.učiteľka Zuzana Feješová – školenie k zákonu č.317 –MPC Ševčenkova BA, školenie 

BOZP 
 p.uč.Renáta Erdélyi –tvorivé dielne, školenie BOZP, 
 
 
1.10 Stravovanie detí 
 
Počas školského roka 2011/2012 
Celodenná strava 33 detí 
Desiata a obed 4deti 
V školskej jedálni máme tri pracovníčky: vedúca ŠJ –p.Eva Rompfová, hlavná kuchárka – 
Monika Wirklerová, kuchárka – Elena Medviďová : kvalifikované .K 31.8.2012 podala 
p.Wirklerová výpoveď a z tohto dôvodu od 1.9.2012 nastúpi p.Tomáš Szabó. 

 
 
1.11Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy  
- príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od 
rodičov  alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu  vyživovaciu povinnosť – odvedené 
zriaďovateľovi :  11,60 € mesačne, odvedené -4292 € 

-o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb: 20€ z  Dňa obce 

-iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

 
1.12 Ciele školy na školský rok 2012/2013 
1.uplatňovať a rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód 
predčitateľskej gramotnosti, rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením/čítanie 
detských príbehov, príbehov s detským hrdinom, metódy tvorivej dramatiky 
2.pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu 
iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí, neskracovať bezdôvodne dĺžku 
času pobytu vonku 
3.pri príležitosti Svetového dňa výživy /16.10  Svetového dňa mlieka (3.5. zorganizovať 
tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov, 
konzumácie ovocia a zeleniny 
4.pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy 
a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúc osobitosti učenia sa detí predškolského 
veku 
5.uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších prostriedkov a metód učenia sa detí,podporovať 
experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí,vo vzťahu 
k vlastnému pokroku, stimulovať rozvoj kritického myslenia 
 
 
 
Vypracovala riaditeľka školy: Mgr.Danica Hulíková                                 Reca: 3.9.2012 
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