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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej 

škole Šafárikova 11 a elokované pracovisko Východná 9, 911 08 TRENČÍN 
v školskom roku 2020-2021 

 
 
1. základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy   Materská škola  
Od 1.1.2014   s právnou subjektivitou 
Adresa školy                           Šafárikova 11, 911 08 Trenčín 
    elokované triedy Východná 9, 911 08 Trenčín 
IČO    42281741 
Druh zariadenia  materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie 
Vyučovací jazyk  slovenský 
Forma výchova a 
vzdelávania   celodenná 
Telefónne čísla  0902911502, 0902911073 
Kontakty   ms.safarikova@gmail.com 
    zlata.murarikova@ms.trencin.sk 
    ms.vychodna@trencin.sk 
    www.mssafarikova2.webnode.sk 
Zriaďovateľ   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
Riaditeľka MŠ               Mgr.Zlata Muráriková 
Zástupkyňa MŠ  PhDr.Ingrida Slimáková 
 
Rada školy Dňa 10.09.2020 bola uskutočnená zmena v Rade školy z dôvodu 

ukončenia jej funkčného obdobia. Predsedom sa stala Mgr. 
Martina Šišková. 

Nové zloženie RŠ od 10.09.2020:  Predseda RŠ: Mgr.Martina Šišková 
                                                    Podpredseda: Anna Krumlová 
                                                    Členovia: Iveta Ďuržová, Mgr.Martin Švelka, Petra Stopková, 

Martin Mikuš, Mgr.Romana Hinková 
                                                    MBA Peter Hošták, PhD., RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

      
Pedagogická rada Poradný a iniciatívny orgán riaditeľa MŠ. Členmi sú všetci 

pedagogickí zamestnanci. Je vypracovaný plán činnosti 
a zasadaní.  

2. Údaje o počte detí v MŠ: 
V školskom roku 2020/2021 bolo v MŠ zapísaných 127 detí v šiestich triedach 
a v elokovaných triedach so sídlom na Východnej 9, Trenčín bolo zapísaných 59 detí v troch 
triedach. Spolu bolo 185 detí, z toho  47 detí predškolského veku. 
 
Trieda Vekové 

zloženie 
Stav 

k 15.9.2020 
Stav 

k 30.6.2021 
Počet 

predškolákov 
Počet detí 
so ŠVVP 

Učiteľky 

mailto:ms.safarikova@gmail.com


A1 4-5-6 22 22 3 0 Jarmila Mráziková-
tr.uč., Kožová Eva 
 

A2 3-4 19 19  0 0 PaedDr. Janka Kličková,   
Lenka Skalická-tr.uč. 

B3 2,5-3 16 18 0 0 Mgr.Alena Kadáková-
tr.uč., Magdaléna 
Śebánová 
 

B4 5-6 23 23  23 0 Bc. Renáta Pauleová-
tr.uč.,  
Mgr.Dana Vrábelová   

C5 4-5 21 22 4 0 Anna Krumlová –tr.uč., 
Mgr.Zlata Muráriková,    
Mária Sládeková 

C6 4-5 21 20 0 0 Jela Gestingerová-tr.uč., 
Emília   Plevová 

A 3-4 18 18 0 0 PhDr. Ingrid Slimáková-
tr.uč.., Mgr.Adriana 
Sobková  
 

B 2,5-3-4 16 19 0 2 Mgr.Katarína 
Marčeková –tr.uč., 
Bc.Stanislava Kutejová 

C 5-6 20 20 17 0 Mgr.Šišková Martina –
tr.uč., PaedDr.Viera 
Lučanská 

  

 
3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 
 
Počet 5-6 ročných detí zapísaných do 
1.ročníka ZŠ 

Počet odchádzajúcich detí do ZŠ Počet detí s odloženou PŠD 

Šafárikova                30  24 6 

Východná                 17   14 2 

Spolu:                        47    38 8 

 

4. Údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2021/2022 
 
Počet všetkých detí v MŠ 
od 01.09.2021 

Počet novozapísaných  
detí na šk. rok 2021-2022 

Počet novoprijatých 
detí  
od 01.09. 2021 

Počet evidovaných  
žiadostí 
( ktorým bolo vydané 
rozhodnutie o neprijatí 
a ani neboli prijaté na 
inú MŠ ) 

185 
 

85 45 15 - ročník 2019 

 
 



5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2020/2021 
V školskom roku 2020/2021 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program Slniečko, ktorý je 
vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 
    
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy:                      MŠ Šafárikova a elokované triedy Východná 
 
Počet všetkých zamestnancov školy:  21    8 
Pedagogických zamestnancov:  12,5   6 
Správnych zamestnancov:     3,5   1,5 
Zamestnanci školskej kuchyne:    4,5   0,5 
 
Meno a priezvisko Titul Začínajúci 

učiteľ 
1.atestačná 

skúška 
2 .atestačná 

skúška 
Kreditový 
príplatok 

6% 

Kreditový 
príplatok 

12% 

Zlata Muráriková Mgr. nie áno áno áno áno 

Janka  
Kličková 

PaedDr. nie áno áno áno nie 

Jela Gestingerová  nie áno nie áno nie 

Renáta Pauleová Bc. nie nie nie nie nie 

Alena  
Kadáková 

Mgr. nie áno nie áno nie 

Anna Krumlová  nie áno nie áno áno 

Lenka Skalická  nie nie nie áno nie 

Jarmila 
Mráziková 

 nie áno nie áno nie 

Mária Sládeková  nie nie nie nie nie 

Emília 
Plevová 

 nie áno nie áno nie 

Magdaléna 
Šebánová 

 nie áno nie áno nie 

Eva Kožová  nie nie nie nie nie 

Dana 
Vrábelová 

Mgr. nie nie nie áno nie 

Ingrida 
Slimáková 

PhDr. nie áno nie nie nie 

Katarína 
Marčeková 

Mgr. nie nie nie nie nie 

Stanislava 
Kutejová 

Bc. nie nie nie nie nie 

Viera  Lučanská PaedDr. nie áno áno áno nie 

Martina Šišková Mgr. nie áno nie áno nie 

Adriana Sobková Mgr. nie nie nie áno nie 



 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 8 učiteliek má 
vysokoškolské vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku, jedenásť učiteliek má 
stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku. 
Počas školského roku nastúpila na dlhodobú PN Bc.Stanislava Kutejová a Mgr. Katarína 
Marčeková. Do konca školského roku ich zastupovala Mgr.Aneta Lacovičoá a Viktória 
Hlaváčová.  
 
7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: Učiteľky Mgr.Zlata 
Muráriková, Mgr., Alena Kadáková, Mgr., Dana Vrábelová,  PaedDr. Janka Búryová, 
PaedDr.Viera Lučanská, Mgr.Katarína Marčeková, Mgr.Adriana Sobková, Mgr.Martina 
Šišková, ukončili štúdium na vysokej škole, odbor predškolská pedagogika. Bc.Renáta 
Pauleová a Bc.Stanislava Kutejová ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia. PhDr. Ingrid 
Slimáková ukončila vysokoškolské štúdium, odbor pedagogika a špeciálna pedagogika.    
Riaditeľka Mgr.Zlata Muráriková v tomto školskom roku absolvovala a ukončila modul 
Projektový manažment Funkčného rozširujúceho vzdelávania. 
Vypracovali sme plán profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania materskej školy. Bol 
vypracovaný v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch. 
 
Plán profesijného rozvoja bol vypracovaný a prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 
28.08.2019 a so zriaďovateľom dňa: 08.11.2019/na obdobie 2019-2023/.  
Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov bol vypracovaný a schválený dňa:  
27.08.2020 /vid.Príloha 1/. 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

- Prezentácia MŠ na internetových stránkach mesta Trenčín www.trencin.sk   
- Prezentácia MŠ na vlastných stránkach www.mssafarikova2.webnode.sk 
- Prezentácia v tlači-Info Trenčín, 
- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ,   
- Prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi. 

 
9. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:  

 KERAMICKÁ DIELŇA Guľôčka: zriadenie keramickej dielne v MŠ – každoročne 
prebieha krúžok keramikyˇ,  

 projekt ŠIKOVNÍČEK: realizácia aktivít s deťmi zameraných na telesnú výchovu, 
prírodovednú výchovu, výtvarnú výchovu, dopravnú výchovu a tanečnú výchovu 
v spolupráci s CVČ Trenčín, ktorá prebiehala celoročne v mesačných intervaloch 
v priestoroch CVČ: triedy predškolákov, 

 elokované pracovisko Východná 9 sa zapojilo spolu s firmou Adient do projektu 
nadácie Pontis, čím získali finančnú čiastku 1000€ na revitalizáciu školského dvora, 

 Elokované pracovisko Východná 9 za pomoci zákonného zástupcu získalo Drevené 
autíčko  na školský dvor v hodnote 900,-eur, 

 Projekt  ŠKOLSKÉ MLIEKO: dotovaný z EU, cieľom je zlepšiť vzťah k zdravej výžive, 
 Projekt  ŠKOLSKÉ OVOCIE : dotovaný z EU, cieľom je zlepšiť vzťah k zdravej výžive, 
 Projekt VOŇAVÁ ZÁHRADA: za získané financie zo životného prostredia Mesta Trenčín 

sme vybudovali v šk.roku 2018-2019 6 vyvýšených záhonov v átriu MŠ, ktoré bolo 

http://www.trencin.sk/
http://www.mssafarikova2.webnode.sk/


doposiaľ nevyužité. Projekt bol a je realizovaný podľa návrhov študentov zo SUŠ v TN 
v rámci spolupráce medzi oboma inštitúciami. Dobudovali sme v átriu  schody, lavičky 
a vodnú nádrž a dosadili sme ovocné kroviny. Každý rok sa záhony vysádzajú rôznou 
zeleninou a bylinkami,   

 Minulý školský rok sme vypracovali projekt NORDIC WALKING pre deti, za ktorý sme 
získali financie z dotácií rozpočtu mesta Trenčín. Financie sme použili na zakúpenie 
špeciálnych detských palíc na Nordic walking, čím sme opäť posunuli skvalitňovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole. V MŠ prebieha aj krúžok 
NORDIC WALKING pre 5-6 ročné deti, kde prostredníctvom ozdravno-športových 
aktivít v prírode poskytujeme deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie 
a súčasne ich hravo motivujeme k osvojovaniu si nových pohybových zručností.   
Zapojenie sa do grantu Mesta TN: ,,VTÁČÍ RAJ“-projekt schválený, získanie financií na 
realizáciu projektu,          

 Zapojenie sa do programu ZELENÉ OČI z TSK – projekt schválený, získanie financií na 
projekt ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ,  

 Zapojenie sa do projektu ,,SVET PLASTELÍNY“- získanú zľavu sme použili na nákup 
plastelíny, 

 Zapojenie sa do projektu ,,JA A KORONAVÍRUS 2“ – ocenená práca- 2.miesto pre V.P. 
z triedy C5, 
 

 Zapojenie sa do projektu ,,MALÍ ZUBÁRI VEDIA AKO PORAZIŤ ZUBOŽRÚTOV“ – 
pochvalný list a darčeky pre deti, 

 
 Zapojenie sa do projektu Nadácie COOP Jednota – odoslané 2 projekty /Altánok 

s posedkom, Mini lanové ihrisko Pavúčik/, jeden schválený, vyhodnotenie hlasovania 
3.miesto. 

 

 Akcie  s deťmi v MŠ aj mimo MŠ: 
 
Akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ŠkVP Slniečko, ktoré sme priebežne podľa 
potreby dopĺňali.  
 
Uskutočnené akcie: 

- Tematické vychádzky do prírody najmä do lesoparku Brezina,  na ihrisko Žihadielko a 
na workout ihrisko  s námetom v každom ročnom období, 

- EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU BE ACTIV na Brezine a školskom dvore, 
- DEŇ MŠ: zábavné dopoludnie jednotlivých tried /súťaže a pohybové hry/, 
- HALLOWEEN V MŠ, 
- MIKULÁŠ V MŠ- vystúpenie Mikulášskeho programu študentov zo SSOŠ v TN, 
- NAVRHNI VIANOČNÝ POZDRAV: VV súťaž, práce odoslané na MŠVVaŠ SR, 

poďakovanie od p. ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR B.Gröhlinga, 
- Vianočné fotenie jednotlivých tried, 
- Zaslanie VV prác na tému V PREDAJNI ORION do predajne Orion v NC MAX-výzdoba 

predajne, 
- VV súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ: ocenené 3 deti, 



- VV súťaž s príbehom: JARNÉ PRÍBEHY Z PRÍRODY, 
- PRˇIRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY-VV súťaž, 2 ocenené práce,  
- ČARUJEME S FARBIČKAMI-VV súťaž, 
- JARNÝ VÁNOK-obrázok pre Darinku- zaslanie výtv.prác, 
- Máj lásky čas: KOĽKO LÁSKY JE V TVOJOM SRDCI – v spolupráci s rodičmi sa vytvorilo 

150 darčekov a pohľadníc pre klientov DSS Liptovská TN, 
- Divadelné predstavenie v MŠ na šk.dvore, 
- VV súťaž DÚHOVÝ KOLOTOČ-čarujeme farbičkami, zaslanie výtv.prác, 
- Svetový deň hier na škol.dvore,  
- Hudobno-zábavný program v MŠ na škol.dvore, 
- Depistáž predškolákov, 
- Oslavy MDD so SSOŠ na škol.dvore: Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, KARNEVAL, 
- Zabezpečenie darčekov k MDD – bublifuky a malé darčeky pre deti, 
- VESELÉ KAMENE: v spolupráci s rodičmi maľovanie kameňov a vyzdobenie átria,   
- Zabezpečenie darčekov pre predškolákov: knihy, 
- Skákací hrad v MŠ, 
- Guli v MŠ: maskot Dukly TN, rozlúčka so školským rokom, 
- Rozlúčkový deň s predškolákmi – ovocný piknik na dvore MŠ, 
- Výlet za lamou na ul. Východná, 
- Športový výcvik v spolupráci šport.klubu Penquin- in line korčuliarsky výcvik. 

 
Tvorivé dielne a besiedky a iné športové výcviky sa neuskutočnili z dôvodu pandémie Covid 
19. Väčšinu akcií s deťmi a projektov sme uskutočnili on-line a cez triedne e-mailové 
stránky s rodičmi alebo v exteriéri MŠ. 
 
10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

V súlade s poverením na komplexnú inšpekciu č. 3082/2015 zo dňa 11.11.2015 bola 
vykonaná komplexná inšpekcia v dňoch od 30.11.2015 do 03.12.2015. Inšpekciu vykonali 
školské inšpektorky: Mgr. Mária Turazová, PhDr. Soňa Lukáčová, Mgr. Janka Králiková. 
Zistenia a hodnotenia: 

1. Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni. 
2. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 
3. Stav a úroveň vyučovania a učenia sa boli na veľmi dobrej úrovni. 

Celková úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania 
v materskej škole bola porovnateľná s výsledkami komplexnej inšpekcie v školskom roku 
2005/2006 v ŠIC Trenčín. 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto 
opatrenia: 
Odporúča: 

 V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení, oblokov, 
dverí a zatekajúcej strechy. 

 Vybaviť ihriská záhradným zariadením vo vzťahu k počtu zaradených detí. 
 

11. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 



- V MŠ prebehla v roku 2018 kompletná rekonštrukcia zameraná na úsporu energií 
a skvalitnenie priestorov MŠ /projekt bol financovaný z EU a z príspevkov Mesta 
Trenčín/, 

- Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne 
veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené. Štyri samostatné pavilóny sú spojené 
presklenými chodbami. Okrem tradične zariadených priestorov pre deti 
a zamestnancov sú vybudované ďalšie priestory: 

 telocvičňa na cvičenie a pohybové aktivity detí je priebežne dopĺňaná novým 
zariadením, 

 odborná učebňa KERAMICKÁ DIEĽŇA GULÔČKA je  vybavená keramickou pecou 
a inými potrebnými nástrojmi na uskutočnenie prác s hlinou, 

 v roku 2006 sme  zriadili odbornú environmentálnu učebňu OKNO DO PRÍRODY, ktorá 
je spojená s átriom, kde je vybudovaná nová záhradka pre deti, tento rok sme 
dokúpili ďalšie didaktické pomôcky a materiál, položili sme novú podlahu v učebni, 

 máme zriadenú JAZYKOVÚ UČEBŇU, kde prebieha krúžok anglického jazyka-
oboznamovanie s angličtinou,  

- v triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky, autokorektívne 
pomôcky, v každej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa s dataprojektorom 
a tlačiareň,  

- tri elokované triedy na Východnej boli zrekonštruované a otvorené od 1.9.2009, bol 
dobudovaný aj sklad na UP na materiál, v každej triede sa nachádza interaktívna 
tabuľa, v každej triede je počítač a elektronické a autokorektívne  pomôcky, 

- všetky triedy využívajú zakúpené digitálne pomôcky: mikrofóny, kamery, elektronické 
štipce, vizualizéry, Bee Bot a autokorektívne pomôcky Logico Primo, mini Lűk 
a bambino Lűk, Cuts, 

- V šk.roku 2018/2019 sa vymaľovali priestory materskej školy na elokovanom 
pracovisku, 

- V šk.roku 2018/2019 sa vymenili medziokná na pavilóne C /MŠ Šafárikova/, 
- V šk.roku 2019/2020 sa vymenili vstupné chodbové dvere do tried /MŠ Šafárikova/, 
- Záhradné plochy - ihrisko A a ihrisko B boli pokryté umelou trávou.  Aj elokované 

triedy  majú vybudovanú plochu na hranie s preliezačkami a pieskoviskom, doplnené 
dreveným autíčkom, hríbikmi a dreveným domčekom.  

- V šk.roku 2019/2020 sme zrevitalizovali dvor na pavilóne C, kde sme vybudovali 
dopadovú hraciu plochu, opravili sme okolie pieskoviska položením betónových 
kociek a vybudovali sme okrasnú skalku. Na všetky pieskoviská sme položili ochranné 
dosky. Na pavilóne A a B sme vysadili okrasné záhradky.  

- Tento školský rok sme zabezpečili a vybudovali hraciu dopadovú plochu na pavilóne 
B, opravili sa chodníky a okolie pieskoviska.  

- Zabezpečili sme čistenie a opravu strechy.  
 
Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky,  
učebné pomôcky a nábytok do tried. Nábytok postupne vymieňame s pomocou OZ rodičov 
a z nášho rozpočtu. 
Opakovaným nedostatkom je problém s teplou vodou v MŠ.  V mesiaci júl a august 2021 
prebehla výmena potrubia na TÚV v exteriéri MŠ, nakoľko sa zistil havarijný stav potrubia. 
V najbližšom období by bola potrebná výmena potrubia a rekonštrukcia systému teplej vody 
v interiéri MŠ, aby sa zabezpečila teplá voda vo všetkých priestoroch MŠ. 



Ďalším nedostatkom je pokazené a nefunkčné zábradlie na detskej terase-pavilón C, kde po 
opakovanom hlásení firme, ktorá realizovala výmenu zábradlia počas rekonštrukcie MŠ, 
nedochádza k jeho oprave.      
  
12. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

1) Finančné zabezpečenie školy ako rozpočtovej organizácie riadi Mesto Trenčín. 
2) Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne 

hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy vo výške 25 €.  

3) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: 
- pre ktoré je predpimárne vzdelávanie povinné, 
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
4) Vzdelávacie poukazy nemáme. 
5) Rodičia detí majú založené Občianske združenie rodičov pri MŠ Šafárikova 11, 911 08 

Trenčín s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie 
riadi aj vedie účtovníctvo výbor OZ zložený z rodičov detí. Rodičia detí ročne vkladajú 
finančné príspevky od 30,- € do 40,-€  na dieťa. 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. Účtovníctvo vedie účtovníčka OZ. Po 
dohode rodičov a schválení na triednych schôdzach rodičia prispievajú do triedneho 
fondu na drobné výdavky triedy, pracovné zošity, výlety, divadlá, exkurzie, výlety, či 
pitný režim a pod. 

6) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov nemáme. 
 

13. ciele ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 
Koncepčný zámer školy v školskom roku 2020/2021: 
 

1. VYTÝČENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV 

 Oblasť skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Oblasť tvorby a plnenia školského vzdelávacieho programu Slniečko 

 Oblasť personálneho zabezpečenia 

 Oblasť spolupráce so zákonnými zástupcami, základnými školami, poradnými 

orgánmi a verejnosťou 

 Oblasť rekonštrukcie a vybudovania  školských ihrísk  

 Oblasť skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu: 
 
Stanovenie hlavných cieľov: 

1. V edukácii pracovať podľa ŠVP a školského vzdelávacieho programu „Slniečko“, 
revidovať, aktualizovať jeho obsah v záujme detí. 

2. Environmentálnu výchovu  integrovať do každodennej vzdelávacej činnosti.    



3. Podporovať pohybovú aktivitu detí športovými aktivitami a turistickými vychádzkami. 
4. Rešpektovať vzájomné integrované prepájanie jednotlivých vzdelávacích oblastí 

rozvoja osobnosti dieťaťa. 

5. Vytvoriť podmienky pre zdravý fyzický, psychický, sociálny, emocionálny a etický 

rozvoj detí, rešpektovať princípy humanizmu a demokracie. 

6. Pripraviť deti na primárne vzdelávanie, pozornosť venovať deťom s OPŠD. 

7. Modernizovať a dopĺňať materiálne vybavenie školy. Finančné prostriedky zabezpečiť 

zapájaním sa do projektov a prostredníctvom Občianskych združení. 

8. Edukačný proces orientovať na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jemnej 

motoriky, komunikačných a jazykových spôsobilostí. 

9. Edukačnú činnosť obohacovať o aktivity zamerané na nadobudnutie informačných 

kompetencií detí. 

 
Rozpracovanie hlavných cieľov: 

Koncepčným  plánovaním a premyslenou a pripravenou realizáciou edukačného procesu 
aktivizovať dieťa na aktívne vzdelávanie a získavanie a rozvíjanie nových vedomostí, 
zručností a návykov so zámerom na skvalitnenie zvýšenia informačnej 
gramotnosti, rozvíjanie a prehlbovanie environmentálnej výchovy a vzdelávania, pohybových 
aktivít a športovania. Školský vzdelávací program SLNIEČKO na našej materskej škole 
umožňuje rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať 
jedinečnosť detí, odvíja sa od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilosti vedúce k 
naplneniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. 

 

 Špecifický cieľ: rozvíjať počiatočnú gramotnosť v podmienkach predprimárnej 

edukácie, čitateľskú a pisateľskú gramotnosť 

Stratégie na dosiahnutie cieľa: 

1. Riaditeľka materskej školy zabezpečí dostatočné množstvo kvalitných edukačných 

pomôcok a literatúry. 

Splnené      Z: riaditeľka 

2. Pedagogické zamestnankyne dôsledne naštudujú metodické materiály, vytvoria 

stimulujúce prostredie a zmysluplné stratégie na dosiahnutie cieľa. 

Splnené      Z: učiteľky 

3. Učiteľky zabezpečia  a zriadia pre deti v každej triede priestory na umiestnenie 

detskej knižnice s množstvom detskej literatúry a encyklopédií, obohatia hracie 

centrá o nápisy veľkými tlačenými písmenami, zriadia centrá aktivít, obohatené 

plagátmi, básňami, riekankami, hádankami, fotografiami, kde sa deti budú  stretávať 

s písanou a čítanou podobou jazyka, kde budú tvoriť vlastné knihy, leporelá, herbáre, 

plagáty a pod. 

Splnené      Z: učiteľky 



4. Na rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti budú učiteľky využívať 

zmysluplné stratégie: tvorba a čítanie kníh s prediktabilným textom, ranný odkaz, 

slovná banka, metóda lona, jazyková skúsenosť, spoločné čítanie, riadené čítanie, 

hlasné čítanie, maľované čítanie, pojmové mapovanie. 

Splnené      Z: učiteľky 

  

 Špecifický cieľ: zvyšovať informačnú gramotnosť. 

     Stratégie na dosiahnutie cieľa: 

1. Učiteľky zabezpečia zvyšovanie informačnej gramotnosti detí využívaním  

interaktívnej tabule a vhodných edukačných programov v triede. Pedagogickí 

zamestnanci budú priebežne, premyslene a plánovite zaraďovať do výchovno-

vzdelávacieho procesu prácu detí na PC a interaktívnej tabuli, budú si pripravovať 

prezentácie vhodné k edukačným aktivitám s deťmi. 

Splnené       Z: riaditeľka, učiteľky 

 

 Špecifický cieľ: rozvíjať a prehlbovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie. 

       Stratégie na dosiahnutie cieľa: 

1. Učiteľky budú oboznamovať, rozvíjať a prehlbovať kritické myslenie detí v oblasti 

zberu, triedenia, recyklovania a využívania odpadových látok priamo v materskej 

škole, s využitím zberu papiera, triedenia odpadu do triediacich košov, 

kompostovania listov apod.  

Splnené      Z: učiteľky 

2. Využívať átrium na praktické vzdelávanie vo všetkých oblastiach vzdelávacieho                     

procesu, poskytovať deťom elementárne poznatky o živej a neživej prírode, rozvíjať  

u detí ochotu spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií a vysvetľovaní javov 

vlastným spôsobom postaveným na minulej a aktuálnej skúsenosti. 

             Splnené      Z: učiteľky 

 

 Špecifický cieľ: rozvíjať pohybové schopností detí a viesť deti k zdravému životnému 

štýlu a návykom športovania 

Stratégie na dosiahnutie cieľa: 

1. Vzbudzovať u detí radosť z pohybu v prírode prostredníctvom motivácií, cvičení 

a chôdze s paličkami, dať deťom príležitosť na nové aktivity v kolektíve rovesníkov, 

utvárať stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. 

Splnené podľa harmonogramu krúžku /počas zatvorenia neuskutočnené/ 

              Z: E.Plevová 

2. Poskytovať deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie a súčasne ich  hravo 

motivovať k osvojeniu si nových pohybových zručností. 

Splnené      Z: učiteľky 

3. Aktívne sa zapájať do Európskeho týždňa športu na podporu športu a pohybových 

aktivít detí 



Splnené      Z: učiteľky, riaditeľka  

4. Zabezpečiť pre predškolákov predplaveckú prípravu, korčuliarsky výcvik, in-line 

výcvik a lyžiarsky výcvik v spolupráci s firmou Penquin. 

Splnene: in line, 06/2021    Z: učiteľky, riaditeľka 

Nesplnené: lyžiarsky a plavecký výcvik a korčuliarky výcvik/Covid-19/  

 

 Oblasť tvorby a plnenia školského vzdelávacieho programu: 

4. Aktívne sa zúčastňovať na tvorbe školského  vzdelávacieho programu  so zameraním 

na environmentálnu výchovu, nadobúdanie informačných kompetencií pri práci s IKT 

a na rozvíjanie pohybových zručností detí, na tvorbe učebných osnov, výkonových 

štandardov, stratégií a zdrojov výchovno - vzdelávacej činnosti a tvorbe a realizácii 

týždenných plánov výchovy a vzdelávania.  

Preštudovať ŠVP 

Splnené      Z: učiteľky, riaditeľka  

 

 Oblasť personálneho zabezpečenia: 

1. Odborná a pedagogická spôsobilosť je zabezpečená, všetci zamestnanci spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady, špecifické zručnosti a odbornosti. 

Splnené      Z: riaditeľka, PZ 

2. Vypracovať Plán profesijného rozvoja na roky 2019-2023 so zameraním na kariérny 

rast pedagogických zamestnancov.  

Splnené      Z: riaditeľka 

3. Vypracovať Plán vzdelávania pedagogických zamestnancov na šk.rok 2020/2021 

a podporovať účasť pedagogických zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní. 

Splnené      Z: riaditeľka, A.Krumlová 

4. V MŠ pracoval stabilný, kvalitný, vzdelaný a kompetentný pedagogický kolektív. 

Splnené      Z: riaditeľka, učiteľky 

5. Podporovať zvyšovanie odbornosti a sebavzdelávanie učiteľov. 

Splnené      Z: riaditeľka, učiteľky 

 

 Oblasť spolupráce so zákonnými zástupcami, ZŠ, poradnými orgánmi a verejnosťou 

1. Spolupracovať s CPPPaP  a s CŠPP – odporúčať rodičom možnosť spolupráce s týmito 

inštitúciami.  

Splnené      Z: riaditeľka, učiteľky  

2. Zúčastňovať sa na kultúrno – spoločenskom živote mesta.  

Nesplnené /Covid-19/    Z: riaditeľka, učiteľky 

3. Organizovať podujatia, aktivity, tvorivé dielne s rodičmi.  

Nesplnené /Covid-19/, len formou on-line a na školskom dvore   

   

Z: riaditeľka, učiteľky 

4. Primeranou formou a na primeranej odbornej úrovni poskytovať rodičom ucelené  



informácie o dieťati.    

Splnené      Z: riaditeľka, učiteľky 

5. Propagovať prácu MŠ a informovať verejnosť o jej činnosti na web stránke školy,   

web sídle mesta a v miestnych médiách.  

Splnené      Z: riaditeľka, Mgr.A.Kadáková 

6. V spolupráci s občianskym združením rodičov pri MŠ zabezpečiť finančné prostriedky 

na nákup učebných pomôcok, hracej dopadovej plochy na dvore pavilónu B  

a organizovanie akcií pre deti. 

Splnené      Z: riaditeľka, OZ, učiteľky 

7. S rodičmi uskutočniť brigádu pri revitalizácii a skrášlenia školského dvora. 

Nesplnené /Covid-19/    Z: riaditeľka, OZ, učiteľky  

       8.   V spolupráci so ZŠ Novomeského a Východná spoločnými akciami a návštevami  

             zabezpečiť plynulý prechod detí do ZŠ. 

Nesplnené-návšteva v ZŠ /Covid-19/   Z: riaditeľka, učiteľky predškolákov 

8. V spolupráci so CPPPaP na Kukučínovej ulici v TN  v Trenčíne zabezpečiť poradenskú 

činnosť, najmä pred nástupom detí do ZŠ. 

Splnené-Depistáž v MŠ a v CPPPaP – 05/2021  Z: riaditeľka     

9.    V spolupráci so SSOŠ pripraviť spoločné projekty zamerané na tvorivé aktivity pre  

       deti a kultúrne vystúpenia študentov pre deti.   

Splnené: Vianoce, MDD- 12/2020.,06/2021-na dvore MŠ  Z: riaditeľky, učiteľky 

     10.  V spolupráci so SOŠPg  v Trenčíne  a v Modre aplikovať v MŠ súvislú pedagogickú prax. 

Splnené -05-06/2021      Z: riaditeľka, PZ: Mgr.A.Sobková, 

A.Krumlová, E.Kožová, Bc.R.Pauelová  

 

 Oblasť rekonštrukcie školských ihrísk, školskej záhrady 

1. V spolupráci s firmou EL BRA a z financií rozpočtu MŠ a rodičmi zabezpečiť osadenie 

hracej dopadovej plochy na pavilóne B, jeho úpravy okolia pieskoviska a chodníka. 

2. Splnené-04/2021     Z: riaditeľka, učiteľky, OZ 

3. Skrášliť vstupné priestory do MŠ vybudovaním okrasných záhrad a skalky. 

Splnené-celoročne     Z: riaditeľka, učiteľky, OZ 

       4.   Výmena piesku v pieskoviskách.          Z: riaditeľka 

             Splnené: 09/2020 

       5.   Hľadať a odstraňovať poruchu ohľadom fungovania teplej vody.  

              Splnené: 07-08/2021: výmena potrubia na TÚV v exteriéri, ostatné práce budú       

             pokračovať podľa nájdených nedostatkov a financií z rozpočtu MŠ 

    

 Oblasť rekonštrukcie vnútorných priestorov a vybavenia materskej školy 

1.   Vybavenie Enviroučebne novými pomôckami a položením novej podlahy. 

 Splnené 03/2021     Z: riaditeľka 

      2.    Odstránenie plesne na pavilóne C – kumbál.     Z: riaditeľka 

              Splnené: 12/2020 



      3.    Zakúpenie detských stolov do jedálne na elokované pracovisko.  Z: riaditeľka 

             Splnené: 11/2020 

      4.    Zakúpenie detských návlečiek a plachiet cez chránenú dielňu EMI.  

Splnené: 10/2020     Z: Riaditeľka                                     

       5.   Maľovanie detských motívov na chodbe MŠ.  Z: M.Šebánová 

             Splnené: 09/2020 

14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 
 
Podľa hodnotenia Štátnej školskej inšpekcie, ktorá vykonala komplexnú inšpekciu v MŠ 
v decembri 2015,  a podľa hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov  v závere  školského 
roka 2018-2019, škola dosahovala: 
 

- veľmi dobré výsledky v: 
- pedagogickom pôsobení a podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu,  
- celkovom hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu, 
- celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí, 
- preventívnych a multidisciplinárnych aktivitách, 
- matematických a grafomotorických zručnostiach, 
- predčitateľskej gramotnosti detí, 
- motorických, pohybových a športových zručnostiach, 
- IKT aktivitách s deťmi a IKT práci učiteliek s deťmi, 
- využívaní elektronických a autokorektívnych pomôcok v edukačných aktivitách 

s deťmi, 
- podmienkach výchovy a vzdelávania, 
- koncepčnosti, zameraní cieľov výchovy a vzdelávania, 
- plánovaní – strategickom aj operatívnom, 
- odbornom a pedagogickom riadení, 
- plnení cieľov ŠKV SLNIEČKO a cieľov PLÁNU PRÁCE ŠKOLY, 
- kvalite pedagogickej dokumentácie a dodržiavaní platnej legislatívy, 
- rannej čitateľskej gramotnosti, 
- krúžkovej činnosti a jej dosiahnutých výsledkoch, najmä s oboznamovaním s cudzím 

jazykom a tvorením s hlinou v keramickom krúžku, 
- motivácii ku kvalitnej práci, 
- využívaním didaktických aktivít a projektového vzdelávania, 
- spracovaní a realizácii projektov s intenciou skvalitňovania podmienok výchovy 

a vzdelávania, 
- diagnostickej činnosti, 
- vypracovávaní a realizácii projektov, 
- využívaní digitálnych technológií, interaktívnych tabúľ a digitálnych pomôcok 
- publikačnej činnosti, 
- plnení cieľov športových a pohybových aktivít a boja proti obezite, 
- plnení cieľov zdravého životného štýlu a zdravej životosprávy, 
- spolupráci so ZŠ Novomeského využitím bazéna na plavecký kurz akurz in-line 

korčuľovania, 
- spolupráci s Galériou M.A.Bazovského, účasťou na výtvarných súťažiach. 



- riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni. 
- podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 
- stav a úroveň vyučovania a učenia sa boli na veľmi dobrej úrovni. 
 
- Dobré výsledky dosiahla škola v: 
- hre a učením hrou, 
- rozvoji estetických potrieb detí, 
- rozvíjaní tvorivosti , 
- kontrolnom a hodnotiacom systéme, 
- evalvačnej a autoevalvačnej činnosti, 
- spolupráci s občianskym združením rodičov, základnými a strednými školami a so 

športovým clubom Penguin.  
 
- Zamerať sa na skvalitnenie: 
- spolupráce s  Radou školy, OZ, 
- dodržiavanie dĺžky pobytu vonku a pobytu vonku v odpoludňajších činnostiach,  
- dodržiavanie bezpečnostných opatrení. 

 
15.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 

Psychohygienické podmienky boli primerane zabezpečené rovnako dobré pre deti, 
ako i pre zamestnancov materskej školy. Škola poskytovala rodičom i zamestnancom 
možnosť spolupráce s odborníkmi poradenských zariadení, činnosti preventívneho 
charakteru. V rozhovoroch a spoločnými konzultáciami sme utužovali dobré vzťahy s rodinou 
a získali základné údaje o deťoch potrebné k ucelenej pedagogickej diagnostike detí. 
Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí a hľadaním riešenia pri 
výchovných problémoch detí. Rešpektovali sme intimitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie 
každej rodiny. Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí a hľadaním 
riešenia pri výchovných problémoch detí. 
Organizačná štruktúra a prevádzka MŠ je vypracovaná v Školskom poriadku MŠ, takže 
umožňuje plynulú prevádzku a zabezpečuje podmienky na realizáciu edukačného procesu. 
Školský poriadok bol spracovaný na základe platnej legislatívy s prihliadnutím na špecifické 
podmienky školy. 
Výchovno-vzdelávací proces sa riadi rámcovým denným poriadkom podľa tried, tak aby 
zabezpečoval vyvážené striedanie činností, dodržiaval pevne stanovený čas podávania stravy, 
a aby vytváral dostatok priestoru pre hry a učenie a zároveň boli zachované 
psychohygienické podmienky detí a zamestnancov.  
Pitný režim zabezpečujeme odstátou pitnou vodou. 
 
Na všetkých zadaných cieľoch sme v šk. roku 2020/21 sme aktívne pracovali, väčšinu cieľov 
sme splnili  a vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v období, kedy bola MŠ zatvorená- 
od  18.12.2020 do 07.04.2021 /ochorenie COVID-19/ sa niektoré ciele, úlohy a plánované 
aktivity a podujatia neuskutočnili.   
 
16. Ďalšie informácie o škole: 
 



Počas prekážky v práci sa pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci aktívne podieľali na 
úprave exteriéru MŠ s dodržaním prísnych hygienických opatrení a nepedagogickí 
zamestnanci dezinfikovali vnútorné priestory MŠ. 
Zápis detí do MŠ prebiehal elektronicky alebo do schránky MŠ. Rozhodnutia sa vydávali 
elektronicky alebo odoslaním poštou do 15.06.2021. 
 
 
 
 
Trenčíne dňa 30.08.2021       Mgr. Zlata Muráriková, riaditeľka MŠ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
 

Vnútorná smernica č.3/2019 
Podľa § 57 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.  

 

PROGRAM AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. 
Názov vzdelávacieho programu 

aktualizačného vzdelávania 

Rozsah  

v 

hodinách 

Forma 

vzdelávania 

Dátum 

konania 

vzdelávania 

1. 

Rozvíjanie predčitateľskej  

gramotnosti v MŠ  

Metódy rozvoja P.G. 
Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 3.2. 2021 

2. 

Diagnostika a práca s intelektuálne 

nadaným dieťaťom v MŠ 
Lektor: PaedDr. Viera  Lučanská 

Garant: Mgr.Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 24.6.2021 

3. 
Tvorivá činnosť učiteliek 

2 hod. praktická 5/2021 

4. 
Sebavzdelávanie učiteliek 

3 hod. prezenčná 1/2021 

5. 
Webináre podľa vlastného výberu 

2 hod. online 4-5/2021 

6. 
Projekty 

5 hod. praktická 3-5/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročný plán vzdelávania pedagogických 

zamestnancov  na šk. rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala riaditeľka MŠ: Mgr. Zlata Muráriková 

Dňa: 27.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi 

možnosťami a potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. (§ 40 

ods.5 Zákona 138/2019) 

 

 

 

 

Názov organizácie Materská škola 

Sídlo organizácie Šafárikova 11  v Trenčíne 

Riaditeľ MŠ Mgr. Zlata Muráriková 

Zriaďovateľ Mesto Trenčín 

Štatutárny orgán Právny subjekt 

Sídlo: Šafárikova 11, 91108 Trenčín 

IČO: 42281741 

Kontakt 0902911502 

e-mail: ms.safarikova @gmail.com 

Webová adresa: www.mssafarikova2.webnode.sk 

Počet pedagogických zamestnancov 19 



Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.septembra 2019 

 

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému  zamestnancovi podľa predpisov účinných do 

31.augusta2019 zamestnancom: 

 Meno :  6% príplatok 

 Meno : 6%+6% príplatok 
Sa považuje za príplatok za profesijný rozvoja vypláca sa do 31.augusta 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Zlata Muráriková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia: riaditeľ  

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

Tvorivá činnosť MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

Projekt: Záhrada, ktorá učí 2 hod 

5 hod. 

praktická 

praktická 

5/2021 

5/2021 

1.6.2021 

v 

 plnení 

4 

 

Aktualizačné 

 

MPC 

Funkčné rozširujúce 

vzdelávanie – Rozširujúci 

modul: Návrh realizačného 

projektu strategického cieľa 

školy, školského zariadenia 

30 hod. online 3/2021 2.6.2021 

 

5 

 

 

      

 

6 

 

 

 

      

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Anna Krumlová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy,  

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

 

Aktualizačné 

         MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

Projekt: Záhrada, ktorá učí 

               Svet  plastelíny 

2 hod. 

5 hod. 

2 hod. 

praktická 

praktická 

praktická 

5/2021 

5/2021 

4/2021 

1.6.2021 

v plnení 

9.4.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 
Knižnica MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Hravá matematika 
3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

 

Webinár 

 

 

V lavici s.r.o. 

Ako zvládať stres v roli učiteľa  

1,15 hod. 

 

online 

 

9.4.2021 

 

9.4.2021 

6 

 

Webinár 

 

RAABE 

Asistent pedagóga v MŠ  

1 hod. 

 

online 

 

12.4.2021 

 

12.4.2021 



Plán aktualizačného vzdelávania  
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Jela Gestingerová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy,  

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Transakčná anakýza 

3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Emília Plevová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 Druh vzdelávania 
Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

 

Aktualizačné 

 

MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 
Tvorivá činnosť 

MŠ 
Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Rozvoj tvorivosti v MŠ 

prostredníctvom výtvarných 

činnosti 

3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva Balušíková 

Garant: Falck Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

28.09.2020 

 

28.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Alena Kadáková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

 

Aktualizačné 

MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

Tvorivá činnosť 
MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

 Sebavzdelávanie 

Knižnica MŠ 

 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Rozvíjanie priestorovej 

orientácie detí pomocou 

štvorcovej siete 

v predprimárnom vzdelávaní 

3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

 

 

      

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Magdaléna Šebánová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druh vzdelávania 

Vzdeláva

cia 

inštitúcia 

Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – 

metódy rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka 

Kličková 

Garant: 

Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata 

Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

Knižnica 

MŠ 
Sebavzdelávanie učiteliek 

Rozvíjanie EQ a empatie 

u detí predškolského veku 

projekt „MRAVENISKO“ 

3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva 

Balušíková 

Garant: Falck 

Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

24.05.2021 

 

24.05.2021 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Bc. Renáta Pauleová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Význam výtvarných aktivít pri 

rozvoji tvorivosti 

3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania 

 

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Dana Vrábelová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 PN 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

2 hod. praktická 5/2021 PN 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Grafomotorika v MŠ 3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Lenka Skalická 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

Aktualizačné 

MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek: 

MDD 

Projekt: Vtáčí raj 
2 hod. 

5 hod. 

praktická 

praktická 

5/2021 

5/2021 

1.6.2021 

v plnení 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Poslanie logopédie 

 

3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva Balušíková 

Garant: Falck Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

24.05.2021 

 

24.05.2021 

 

 

6 

Webinár 

 

V lavici 

s.r.o. 

Logopedická chvíľka v MŠ – 

rozvíjajúce aktivity 

 

1,15 hod. 

 

online 

 

11.5.2021 

11.5.2021 

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  PaedDr. Janka Kličková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:   vedúca MZ 

Kariérový stupeň:  pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh vzdelávania 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

Projekt: Vtáčí raj 
2 hod. 

5 hod. 

praktická 

praktická 

5/2021 

5/2021 

1.6.2021 

v plnení 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica MŠ 
Sebavzdelávanie učiteliek 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

 

3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Eva Kožová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druh vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Ako budovať inkluzívne 

prostredie v MŠ 

3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva Balušíková 

Garant: Falck Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

25.5.2021 

 

25.5.2021 

6 

       



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Jarmila Mráziková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň:  pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

Aktualizačné 

MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Projekt „Motýlia farma“ 

 

3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  PhDr. Ingrid Slimáková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  zástupca riaditeľa, triedny učiteľ 

Kariérový stupeň:  pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Vývin reči 3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Adriana Sobková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

Projekt: Altánok s posedkom 

COOP Jednota 

2 hod. 

5 hod. 

praktická 

praktická 

5/2021 

3/2021 

1.6.2021 

nevyhodnotený 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Hádaj na čo myslím? 3 hod. prezenčná 1/2021 28.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Katarína  Marčeková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 PN 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

2 hod. praktická 5/2021 PN 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Naše zmysly 3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  PaedDr. Viera Lučanská 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérová pozícia:  triedny učiteľ 

Kariérový stupeň:  pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

Aktualizačné 

 MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

Projekt: Mini lanové ihrisko 

Pavúčik COOP Jednota 

2 hod. 

5 hod. 

Praktická 

praktická 

5/2021 

3/2021 

1.6.2021 

nevyhodnotený 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Písmenková škôlka 3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva Balušíková 

Garant: Falck Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

25.5.2021 

 

25.5.2021 

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

 
Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Martina Šišková 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň:  pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis riaditeľa 

1 

Aktualizačné 

             MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 24.6.2021 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 

2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Predškolská pedagogika 3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

       

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Bc. Stanislava  Kutejová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávaci

a inštitúcia 
Názov Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

1 

 

Aktualizačné MŠ 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ – metódy 

rozvoja P.G. 

Lektor: PaedDr. Janka Kličková 

Garant: Mgr.ZlataMuráriková 

2 hod. prezenčná 2/2021 3.2.2021 

2 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 PN 

3 

 

 

Tvorivá činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

2 hod. praktická 5/2021 PN 

4 

 

Sebavzdelávanie 

 

Knižnica 

MŠ 

Sebavzdelávanie učiteliek 

Využitie autokorektívneho 

učebného systému 

v pedagogickej diagnostike 

3 hod. prezenčná 1/2021 29.1.2021 

 

5 

Aktualizačné 

 

 

RUVZ Kurz prvej pomoci 

Lektorr: Mgr. Eva Balušíková 

Garant: Falck Healthcarea.s. 

 

8 hod. 

 

prezenčná 

praktická 

 

28.9.2021 

 

28.9.2021 

 

6 

       

 



Plán aktualizačného vzdelávania  

Školský rok: 2020/2021 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Aneta Lacovičová 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória : učiteľ materskej školy 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov 

Rozsah Forma Začiatok 

Splnenie 

Podpis 

riaditeľa 

 

 

1. 

 

Aktualizačné 
MŠ 

Diagnostika a práca 

s intelektuálne nadaným 

dieťaťom v MŠ 

Lektor: PaedDr. Viera 

Lučanská 

Garant: Mgr. Zlata Muráriková 

2 hod. prezenčná 6/2021 

 

 

24.6.2021 

 

 

 

 

2. 

 

 

Tvorivá 

činnosť 

 

MŠ 

Tvorivá činnosť učiteliek 

MDD 
2 hod. praktická 5/2021 1.6.2021 

3.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESIJNÝ ROZVOJ EVIDENCIA  

 

školský rok 2020/2021 

 

Meno a priezvisko 

pedagogického zamestnanca 

    Rozsah hodín 

spolu   

Podpis 

riaditeľa 

Mgr. Zlata Muráriková 
riaditeľka  MŠ 

 

 

41 
 

Anna Krumlová 
18,15  

Jela Gestingerová 

9  

Emília Plevová 

17  

Magdaléna Šebánová 

17  

Mgr. Alena Kadáková 
9  

Bc. Renáta Pauleová 
       9  

Mgr. Dana Vrábelová 
5  

Jarmila Mráziková 
9  

Eva Kožová 
17  

Lenka Skalická 
23,15  

PaedDr. Janka Kličková 
14  

PhDr. Ingrid Slimáková 
zástupca riaditeľa 

9  

Mgr. Adriana Sobková 
14  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Marčeková 
5  

Mgr. Martina Šišková 
9  

PaedDr. Viera Lučanská 
22  

Bc. Stanislava Kutejová 
13  

Mgr. Aneta Lacovičová 4  



PROFESIJNÝ ROZVOJ EVIDENCIA  

Dvojročné aktualizačné vzdelávanie 

 

školský rok 2019 - 2021 

 

Meno a priezvisko 

pedagogického zamestnanca 

    Rozsah hodín 

spolu   

Podpis 

riaditeľa 

Mgr. Zlata Muráriková 
riaditeľka  MŠ 

 

 

66,30 

 

Anna Krumlová 
37,15  

Jela Gestingerová 

25  

Emília Plevová 

38  

Magdaléna Šebánová 

34  

Mgr. Alena Kadáková 
26  

Bc. Renáta Pauleová 
      25  

Mgr. Dana Vrábelová 
22  

Jarmila Mráziková 
26  

Eva Kožová 
32  

Lenka Skalická 
41,15  

PaedDr. Janka Kličková 
31  

PhDr. Ingrid Slimáková 
zástupca riaditeľa 

26  

Mgr. Adriana Sobková 
31  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Mgr.Zlata Muráriková, riaditeľka MŠ     Dňa: 31.08.2021 
      

   

Mgr. Katarína Marčeková 
23  

Mgr. Martina Šišková 
27  

PaedDr. Viera Lučanská 
39  

Bc. Stanislava Kutejová 
13  

Mgr. Aneta Lacovičová 4  


