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SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v Materskej škole Opatovská 39 

Trenčín, v školskom roku 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v Materskej škole Opatovská 39 Trenčín, v školskom roku 2018-2019 

 

a/ základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov materskej školy: Materská škola Opatovská cesta 654/39 

Adresa materskej školy:  Opatovská cesta 654/39, 911 01 Trenčín 

Zriaďovateľ:          Mesto Trenčín  

Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín  

Právna forma: Rozpočtová organizácia 

IČO:   00312037 

Štatutárny orgán: Riaditeľ školských zariadení Mesta Trenčín 

m.r.o. 

IČO: 36129755 

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Zuzana Častulínová  

Telefón: 0902 911 194 

E – mail: zuzana.palakova@ms.trencin.sk 

Webové sídlo: www.msopatovska.edupage.org  

Vedúca ŠJ:  Valéria Kubišová  

 

 

Rada školy 

 

V materskej škole pôsobí 7-členná Rada školy, ktorá sa vyjadruje ku všetkým 

závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Rada školy pri Materskej 

škole Opatovská cesta 39 v Trenčíne bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V školskom roku 

2017/2018 pracovala Rada školy pri MŠ Opatovská 39 v zložení:  

http://www.msopatovska.edupage.org/


 

Zloženie Rady školy pri MŠ Opatovská 39: 

Meno a funkcia: Delegovaný:  

1.Pilátová Jana -  predseda RŠ za pedagogických zamestnancov 

2. Ing. Michal Vavro – podpredseda RŠ za rodičov 

3. Bachanová Ľubica - člen za nepedagogických zamestnancov 

4. Psotná Mária – člen za pedagogických zamestnancov  

5. Chudý Martin – člen  za rodičov 

6. Ing. Ladislav Matejka – člen  za mesto Trenčín  

7. Ing. Mičega Miloš – člen  za mesto Trenčín   

 

                                               

Poradné orgány 

Pedagogická rada: Pedagogická rada je v zmysle § 6 ods. 1, 2 vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 308/2009 Z. z.  poradným orgánom riaditeľa MŠ a tvoria ju všetci 

pedagogickí zamestnanci.  

Metodické zduženie: Metodické združenie je v zmysle § 6 ods. 1, 3, 4, 5  vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.  poradným orgánom riaditeľa MŠ a tvoria ju 

všetci pedagogickí zamestnanci. 

Vedúcou MZ v školskom roku 2018/2019 bola Bc. Lenka Vidová. Ako metodický 

a poradný orgán riaditeľa sa zaoberala výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Umožňovala  kvalifikovane a pružne pracovať s informáciami, rýchlo poskytovať 

metodickú pomoc a výmenu pedagogických skúseností. Kolegyniam pomáhala 

v rámci práce s IKT.  



  

b/ údaje o počte detí v MŠ: 

 

V školskom roku 2018/2019 bolo v MŠ k 15.09.2018 zapísaných 98 detí v piatich 

triedach. K 30.06.2019 bol celkový počet detí 105. 

 

Stav k 15.09.2018 

Trieda Počet tried Počet detí Z toho integrovaných detí 

2-3 ročné deti 1 13  

3-4 ročné deti 1 23  

4-5 ročné deti 1 22  

4-6 ročné deti 1 20  

5-6 ročné deti 1 20  

 

Stav k 30.06.2019 

Trieda Počet tried Počet detí Z toho integrovaných detí 

2-3 ročné deti 1 20  

3-4 ročné deti 1 22  

4-5 ročné deti 1 22  

4-6 ročné deti 1 21  

5-6 ročné deti 1 20  

 

 

c/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2018/2019: 

 

Počet evidovaných žiadostí Počet prijatých detí 

57 44 

 

 



d/ údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 

 

Počet 5-6 ročných detí, ktoré sa zúčastnili  zápisu do prvého ročníka v šk. roku 

2018/2019  bolo 32, z toho 3 deti dostali odklad nástupu povinnej školskej dochádzky 

o jeden rok. Do prvého ročníka ZŠ od 1.9.2019 nastúpilo 29 detí.  

 

Počet odchádzajúcich detí do ZŠ Počet detí s OŠD 

29 3 

 

 

e/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy: 

 

V materskej škole pracuje 16 zamestnancov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v 

materskej škole zabezpečuje desať pedagogických zamestnancov. Pedagógovia 

majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. 

Chod materskej školy zabezpečujú tri prevádzkové zamestnankyne a tri kuchárky. 

Pedagogickí zamestnanci 

Titul, meno, priezvisko Funkcia Kariérový stupeň 

Mgr. Zuzana Častulínová Riaditeľka MŠ Učiteľ s druhou atestáciou 

Mgr. Andrea Chromčová Učiteľka  Učiteľ s prvou atestáciou 

Mgr. Miriam Kahúnová Učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Andrea Kohlíková Učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Anna Maláňová Učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Mária Psotná Učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Jana Pilátová Triedna učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Eva Rybaničová Triedna učiteľka Samostatný ped. zamestnanec 

Mgr. Alena Sýkorová 

Bc. Lenka Vidová  

Triedna učiteľka 

Triedna učiteľka 

Samostatný ped. zamestnanec 

Samostatný ped. zamestnanec 



 

Nepedagogickí zamestnanci  

Meno a priezvisko Funkcia  

Ľubica Bachanová Práčovňa 

Eva Bajzíková Upratovačka/kuchárka  

Zlatica Krajčová Kuchárka  

Mária Matejovičová  Upratovačka 

Mária Vašíčková  Upratovačka 

Marta Vlnová  Hlavná kuchárka 

 

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

Titul, meno, priezvisko Kvalifikačné predpoklady  

Mgr. Zuzana Častulínová vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním 

na predškolskú pedagogiku 

Mgr. Andrea Chromčová vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním 

na predškolskú pedagogiku 

Mgr. Miriam Kahúnová vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním 

na predškolskú pedagogiku 

Andrea Kohlíková stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku 

Anna Maláňová stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku 

Mária Psotná stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku 

Jana Pilátová stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku 



Eva Rybaničová stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na 

predškolskú pedagogiku 

Mgr. Alena Sýkorová 

 

Bc. Lenka Vidová  

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním 

na predškolskú pedagogiku 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa so zameraním 

na predškolskú pedagogiku 

 

 

f/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

Kontinuálne vzdelávanie – kreditové vzdelávanie 

Meno učiteľa Názov vzdelávacieho programu Počet získaných 

kreditov 

 

Mgr. Zuzana Častulínová 

Riaditeľka MŠ 

 

Funkčné vzdelávanie 

Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického zamestnanca 

a vedúceho odborného 

zamestnanca 

Začiatok: november 2017 

Koniec: november 2019 

 

 

0 

 

g/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

 na internetovej stránke mesta Trenčín www.trencin.sk,  

 na webovej stránke www.msopatovska.edupage.org ,  

 na nástenkách v MŠ,  

 uverejňovanie detských prác v detských časopisoch,  

 na športovej olympiáde v Trenčianskych Tepliciach.  

http://www.trencin.sk/
http://www.msopatovska.edupage.org/


Aktivity v materskej škole:   

 predplavecký výcvik 5-6 ročných detí – trieda C hore, C dolu, 

 korčuliarsky kurz 5 – 6 ročných detí – Lienky C hore, C dolu  

 krúžok anglického jazyka – organizovaného spoločnosťou Helen Doron. 

 prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne,  

 exkurzia do knižnice, 

 jesenné tvorivé dielne s rodičmi, 

 vystúpenie Tárajka a Popletajky v MŠ,  

 Športová olympiáda v Trenčianskych Tepliciach, na ktorej naše Lienky vyhrali 

1.miesto – Lienky C hore,  

 zapojenie do akcie „Otvor srdce, daruj knihu“,  

 vianočné a jarné fotografovanie detí,  

 návšteva soľnej jaskyne,  

 týždenný projekt: „Týždeň zdravej výživy“- ochutnávka nátierok, ovocia, 

zeleniny, Deň mlieka, 

 Vitaj Mikuláš,  

 pečenie medovníčkov s deťmi, 

 vianočný program celej MŠ s názvom „Zdobíme vianočný stromček,  

 spolupráca so ZŠ Hodžova – účasť pani učiteliek predškolských tried na 

zápise detí do 1. ročníka ZŠ, 

 depistáž školskej zrelosti,  

 fašiangový karneval,  

 divadelné predstavenie „Na hojdačke“ – „Posledný dinosaurus“,  

 divadelné predstavenie „Na traky“ – „Dúha“, „O kocúrikovi“,  

 divadelné predstavenie „Na predmestí“ – „Danka a Janka“,  

 beseda s Matejom Zámečníkom o triedení odpadu „Nezábudka a Divozel“ – 

Lienky C hore,  

 týždenný projekt: „Týždeň detských radostí“ - oslava MDD,  

 návšteva Sokoliarov, 

 Simsalala v MŠ,   

 rozlúčka s predškolákmi – Lienky C hore, C dolu,  

 zapojenie sa do výtvarnej súťaže „Písmenková víla“,  

 návšteva policajtov v MŠ,  



 návšteva hasičov v MŠ,  

 koncoročný výlet na farmu Lubiná – Lienky C hore, C dolu,  

  v rámci „Dňa rodiny“ sme spoločne zorganizovali športový deň s rodičmi a ich 

deťmi– „Športuje celá rodina“, 

 brigáda v spolupráci s rodičmi na úpravu školského dvora,   

 prezentovanie výtvarných prác detí v časopise Vrabček a Včielka,  

 zriadenie „Lienkinej knižnice“ v MŠ, z ktorej si môžu deti spolu s rodičmi 

požičiavať detské knihy,  

 zriadenie detskej fitness zóny v priestoroch MŠ pre všetky deti navštevujúce 

MŠ. 

 

h/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

 Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách: „Školské 

ovocie“. 

 Projekt na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou 

podporou Európskej Únie: „Školský mliečny program“,  

 PROJEKT: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Opatovská cesta 654/39 

Trenčín“ – vo februári 2018 začala kompletná rekonštrukcia materskej školy 

(výmena elektrických rozvodov, nové vykurovacie telesá a svietidlá, 

vzduchotechnika v triedach, výmena okien, vchodových dverí, zateplenie 

budovy a nová fasáda),  

 Projekt: „Lienky kreslia celý rok“ – projekt realizovaný v materskej škole počas 

celého roka so zameraním na rozvoj grafomotorických zručností detí 

predškolského veku.  

 Projekt: „Lienky kolobežkujú“ - projekt realizovaný v materskej škole počas 

školského roka s využitím dopravného ihriska zameraný na osvojovanie si 

elementárnych poznatkov o dopravnej výchove,  

 zapojenie MŠ do projektu „Gesto pre mesto“.  

 



i/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole: 

 

Štátna školská inšpekcia vykonala v našej materskej škole inšpekčnú činnosť 

v dňoch od 01.02.2017 do 03.02.2017. 

 

 j/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  

 

Materská škola je budova pavilónového typu. Tvoria ju štyri samostatné pavilóny, 

ktoré sú označené A, B, C, D a sú prepojené spojovaciu chodbou.  

V jednopodlažnom pavilóne A, sa nachádza trieda s názvom  Lienky „A“. 

V dvojpodlažnom pavilóne B, sa nachádza trieda s názvom  Lienky B „dolu“ (trieda 

na prízemí) a trieda Lienky B „hore“ (trieda na poschodí). V ďalšom dvojpodlažnom 

pavilóne C, sa nachádza trieda s názvom  Lienky C „dolu“ (trieda na prízemí) a trieda 

Lienky C „hore“ (trieda na poschodí). Pri hlavnom vstupe v pavilóne B sa nachádza 

kancelária riaditeľky MŠ. V pavilóne C sa tiež nachádza učebňa na výučbu 

anglického jazyka. V školskom roku 2019/2020 chceme v týchto priestoroch zriadiť aj 

samostatnú zborovňu pre pedagogických zamestnancov.  

Každá trieda sa skladá z herne a spálne, v ktorej sa nerozkladajú lehátka. Spálňa je 

od herne priestorovo oddelená nábytkovou stenou.  Všetky triedy majú vlastnú 

samostatnú šatňu, umyvárku pre deti, terasu, sklad pomôcok a miestnosť na 

prezliekanie učiteliek. V každej triede sú podlahy, ktoré sú z časti pokryté kobercom 

(tepelná izolácia) a z časti linoleom (hygienické dôvody). Herňa v každej  triede slúži 

ako miestnosť, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces a tiež ako jedáleň 

zároveň. Všetky triedy sú kompletne vybavené novým nábytkom a didaktickou 

technikou. Systematicky sme dopĺňali materiál pre obľúbené výtvarné a pracovné 

činnosti. Okrem nových zakúpených pomôcok sa v materskej škole nachádzajú 

kvalitné názorné pomôcky k jednotlivým edukačným témam, k podpore rozvoja 

jazyka a reči, predčitateľskej gramotnosti, hlavolamy pre podporu matematicko – 

logického myslenia, rozmanité telocvičné náradie a náčinie, inštrumentálne nástroje, 

detské knihy, bábky na dramatizáciu, CD - detských piesní a rozprávok. K učebným 

zdrojom informačno-komunikačnej technológie patrili využívané interaktívne tabule, 

notebooky, zmysluplné softvérové prostredia, programovateľné hračky.  



Po rekonštrukcii materskej školy vznikla medzi jednotlivými pavilónmi priestranná 

spojovacia chodba nazývaná aj „Lienkina chodbička“, ktorá je rozdelená na 

„vzdelávacie zóny“, ktoré v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívajú pani 

učiteľky, ale môžu ich využívať aj rodičia a deti. V „Lienkinej chodbičke“ sa nám 

v školskom roku 2018/2019 podarilo zriadiť detskú knižnicu s názvom „Lienkina 

knižnica“, detské fitnes centrum s názvom „Zacvič si“, oddychovú zónu s názvom 

„Oddychuj“, a zónu na rozvoj grafomotorických zručností detí s prvkami  

predčitateľskej gramotnosti „Nakresli si“. V ďalších rokoch by sme chceli vzdelávacie 

zóny rozšíriť o ďalšie zaujímavé prvky.  

Okolo celej budovy sa rozprestiera priestranný školský dvor s trávnatou plochou, 

veľkým množstvom rozličných kríkov a stromov, dopravné ihrisko, štyri pieskoviská 

a preliezačky pre deti. Celá budova a školský dvor sú oplotené železným, farebným 

plotom. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou, ktorá  sa 

po ukončení prevádzky zamyká. V spolupráci s rodičmi sa nám v tomto školskom 

roku podarilo zorganizovať dve brigády na úpravu školského dvora. V prvej fáze sme 

obnovili náter na dopravnom ihrisku, vysadili novú zeleň v areály školského dvora. 

V druhej fáze sme kompletne obnovili sedacie plochy na lavičkách a taktiež okolo 

všetkých pieskovísk. Všetky sedacie plochy sme farebne natreli, čím sme spoločne  

zveľadili školský dvor.  

 

Interiér MŠ: Exteriér MŠ: 

 päť tried s dennou miestnosťou 

a spálňou,  

 zrekonštruované sociálne 

zaradenia (jeseň 2016),  

 všetky triedy sú kompletne 

vybavené a zariadené novým 

nábytkom,  

 krúžková miestnosť – učebňa,    

 všetky triedy sú kompletne 

 jedno veľké pieskovisko,  

 tri menšie pieskoviská,  

 trávnatá plocha na pohybové 

aktivity,  

 množstvo preliezok,  

 grafomotorické tabule,  

 výsadba zelene na školskom 

dvore,  



vybavené digitálnymi 

technológiami,  

 v sklade pomôcok sú rôzne 

učebné pomôcky, ktoré sa 

priebežne dopĺňajú.  

 päť šatní pre deti, v ktorých sú 

nové šatňové skrinky,  

 spojovacia chodba, v ktorej sa 

nachádzajú „vzdelávacie zóny“ 

pre deti (knižnica, abeceda, fitnes 

zóna, oddychová zóna, 

grafomotorická zóna s prvkami 

predčitateľskej gramotnosti).  

 obnovené sedacie plochy okolo 

detských pieskovísk,  

 obnovený náter na dopravnom 

ihrisku,  

 školský dvor však bude treba 

postupne doplniť novými hernými 

prvkami,   

 

k/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy: 

 

Finančné zabezpečenie školy riadi mesto Trenčín prostredníctvom štatutára – 

Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., Mládežnícka 4, Trenčín. Ministerstvo 

školstva poskytuje príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, ktorý je účelovo 

určený pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky. 

Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne 

hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy vo výške 14,04 € na dieťa. Rodiny v hmotnej núdzi  a deti rok pred nástupom 

PŠD príspevky neplatia. Vzdelávacie poukazy nemáme. 

Rodičia detí majú založené Občianske združenie rodičov pri MŠ Opatovská 39, 911 

01 Trenčín s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske 

združenie riadi a zároveň vedie účtovníctvo predsedníčka OZ. Rodičia detí ročne 

vkladajú finančné príspevky 50 €  na dieťa ako členský príspevok ZRŠ, výšku 



ktorého si vopred odsúhlasia. Na účet Občianskeho združenia idú aj 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, spolufinancovanie 

projektov školy.  

 

l/ ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

a) Oblasť výchovy a vzdelávania 

 oblasť skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu 

 oblasť skvalitňovania edukačného prostredia  

Stanovenie hlavných cieľov: 

 rozvíjať pohybové spôsobilosti  detí  prostredníctvom  premyslených 

pohybových aktivít s využitím detskej fitnes zóny a tiež s využitím dopravného 

ihriska (pohyb na odrážadlách a kolobežkách). Na splnenie tohto cieľa sme 

zakúpili nové kolobežky a odrážadlá pre deti, podarilo sa nám zakúpiť aj fitnes 

stroje pre deti, z ktorých sme v spojovacej chodbe vytvorili pohybovú zónu 

s názvom „Zacvič si“.  

 zvýšenú pozornosť  venovať  rozvíjaniu grafomotorických zručností detí – 

pravidelným využívaním grafomotorických centier v triedach rozvíjať 

grafomotorické zručnosti detí. Skvalitnila sa odbornosť výučby grafomotoriky u 

väčšiny pedagógov, ktorá sa prejavila vo využívaní formátu A3 a väčších 

plôch v práci s deťmi mladšími ako 5 rokov, vo využívaní rôznorodého 

písacieho materiálu, možnosti zaznamenať grafický vzor v stoji, dodržiavaní 

frekvencie a postupnosti nácviku grafických vzorov. Deti sme usmerňovali v 

nácviku správneho sedenia na stoličke, správneho prstového úchopu a sklonu 

papiera. Na splnenie tohto cieľa sme zakúpili pre deti pracovné zošity vo 

formáte A3, tiež sme neustále dopĺňali a obmieňali grafický materiál v triedach. 

V spojovacej chodbe sme tiež vytvorili grafomotorickú zónu „Nakresli si“, ktorá 

je obohatená aj o prvky predčitateľskej gramotnosti.  



 pozornosť venovať rozvoju predčitateľskej gramotnosti - na splnenie tohto 

cieľa sme v marci 2019 zriadili v spojovacej chodbe MŠ „Lienkinu knižnicu“. 

Knižnicu využívajú pani učiteľky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

a tiež si detské knihy môžu deti spoločne s rodičmi požičiavať domov.  

Stanovené ciele boli v školskom roku 2018/2019 splnené.  

m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

 

Na základe hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu, dosahuje materská škola 

veľmi dobré výsledky v nasledovných oblastiach:  

 výchovno-vzdelávacia činnosť a pedagogická intervencia,  

  vytváranie priaznivých podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 koncepčné zameranie materskej školy, ciele výchovy a vzdelávania,   

 strategické  plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 odborné a pedagogické riadenie, 

 kvalitná príprava na vstup detí do ZŠ,  

 kvalitne vypracovaná pedagogická dokumentácia, 

 dodržiavaní právnych noriem v školstve,  

 metodicko–poradenskej činnosti pedagógov pre rodičov (rôzne formy 

spolupráce s rešpektovaním individuality dieťaťa),  

 spolupráci s Radou školy (poslancami MZ),  

 v hre a učením hrou,  

 rozvoji estetických potrieb detí,  

 rozvíjaní tvorivosti detí, 

V ďalšom školskom roku sa zameriame na skvalitnenie:  



 spolupráce s kolegyňami, medziľudské a kolegiálne vzťahy,  

 dodržiavania bezpečnosti pri pobyte vonku,  

 využívania digitálnych technológií, interaktívnych tabúľ a digitálnych pomôcok,  

  rešpektovania individuálnych potrieb detí a individuálnych potrieb detí na 

odpoludňajší odpočinok,  

 skvalitnenie komunikácie vo vzťahu učiteľ – rodič.  

 

 

 

V Trenčíne dňa 26.8.2019 

                                       riaditeľka MŠ 

Mgr. Zuzana Častulínová  

 

 


