
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
 JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH    

MATERSKEJ  ŠKOLY  
PRIZÁKLADNEJ ŠKOLE PETRA PÁZMÁNYA  
S  VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 

 
Školský rok 2016/2017 

 
1. Základné identifikačné údaje o MŠ 

  
Názov MŠ: Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya 
                  s vyučovacím jazykom maďarským 
Adresa školy: P. Pázmaňa  48, Šaľa, 927 01 
Adresa materskej školy: Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa - Elokované 
pracovisko 
Telefón:         ZŠ - 031/770 34 95, MŠ - 0911 348 100 
Fax:                  031/770 34 95 
e-mail:            pazmanymta@zoznam.sk 

 
Zriaďovateľ školy: Mesto Šaľa 
                             Námestie Sv. Trojice 7 
                             927 15 Šaľa 
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Katarína Dohányosová 
Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ: Andrea Mészárosová      
Vyučovací jazyk:                         maďarský 
Rada školy - členovia: 

 Členovia - titul, meno, priezvisko 
Predseda /zástupca pedagogických  
zamestnancov/ 

Mgr. Veronika Szetyinszká 

Zástupca pedagogických zamestnancov /za 
MŠ/ 

Bc. IvettPozsonyi 

Zástupca ostatných zamestnancov Adriana Gálová 
 Mgr. Sidónia Tamás 
Zástupcovia rodičov Mgr. KrisztinaSzáz 
 ZsoltDarázs 
 Ladislav Aleva  /za MŠ/ 
Delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Július Morávek 

Ing. Gabriela Lacková 
Mgr. Jozef Varsányi 
Ing. Ladislav Gyurovszky 



2. Počet tried a detí (stav k 15.09.2016 a k 30.06.2017) 
 

 
Počet tried a detí v škole k 15.09.2016 

 

 Triedy  

Deti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkom 

Počet detí spolu  20               20 

z toho 2-ročných 1               1 
z toho 
integrovaných 0               0 

z toho s OPŠD 0               0 

z toho predškolákov 5               5 

 
 
 
          
        

Počet tried a detí v škole k 30.06.2017 
 

 Triedy  

Deti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkom 

Počet detí spolu  20               20 

z toho 2-ročných 0               0 
z toho 
integrovaných 0               0 

z toho s OPŠD 0               0 

z toho predškolákov 5               5 

 
 

 
2.1 Zapísané deti do MŠ k školskému roku 2017/2018 

 
Počet detí zapísaných do MŠ - máj 2017:  4                                  z toho dievčat:  2 
august 2017: 1                            z toho dievčat:  0 
 
Celkový počet detí k 15.9.2017:   20                                              z toho dievčat: 7 

 
 
 
 



3. Zamestnanci materskej školy 
   
   

Celkový počet zamestn. k 30.06.2017 3 

z toho pedagogickí zamestnanci: 
zást.riad. 
školy pre MŠ 1 

  učiteľky MŠ 1 

  SPOLU: 2 

z toho nepedag. zamestnanci: ved.ŠJ/kuch. 0 

  prevádz.zam. 1 

  SPOLU: 1 

 
 

3.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
 
Počet pedagógov  v MŠ :  2                          kvalifikovaných:  2       nekvalifikovaných:0 
 
 
 

3.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
     

     

Funkcia funkčné/inovačné vzdelávanie Vysokošk. vzdel. Iné 

zástupkyňa dátum ukončenia  07.04.2013     

riaditeľky školy 
vzdeláv. 
inštitúcia  MPC Nitra     

pedag. zam. dátum ukončenia    26.06.2007   

školy 
vzdeláv. 
inštitúcia   

 SelyeJánosKomárn
o   

 
 
 

Iné vzdelávania viď. príloha č. 1 
 
Počet študujúcich učiteľov: 0):   0 
Počet začínajúcich pedag. zamestnancov:0 
Počet samostatných pedag. zamestnancov: 2 
Počet samostatných odborných zamestnancov:0 
Počet pedag. zamestnancov s 1. atestáciou:0 
Počet pedag. zamestnancov s 2. atestáciou:0 
 

 
 
 
 



4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

4. 1. Iné aktivity 
 

 krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky Mgr. SzilviaAleva, 
 krúžok ľudových tancov pod vedením lektorky Elvíra Daru Bertalan, 
 krúžok loptových hier- Goalacademy-Mgr. Adam Rusznák, 
 Jablkový festival v MŠ v spolupráci s rodičmi, 
 rozprávkové predpoludnie v ZŠ, 
 vítanie zimy spojené s príchodom Mikuláša, 
 hudobné vystúpenie umelcov Kuttyomfitty, 
 realizácia výstavy prác detí a učiteliek pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci, 
 Deň matiek- kultúrny program a zhotovenie darčekov pre mamičky, 
 exkurzie realizované na základe plánu práce MŠ, 
 testy školskej zrelosti , 
 návšteva 1. ročníka ZŠ, 
 fašiangový karneval - promenáda masiek, 
 vystúpenie Rožňavského divadla Theatrum v materskej škole, 
 divadelné predstavenia priamo v divadle Jókaiho v Komárne, 
 návštevy  výstav v KS Večierka, 
 Týždeň detskej radosti  - zabezpečené rôzne atrakcie pre deti- športové súťaže, kresba na 

asfalt, 
 Športový deň s rodičmi v základnej škole, 
 Športový deň s rodičmi v materskej škole, 
 rozlúčka predškolákov s materskou školou. 

 
 

4.2  Spolupráca MŠ s inštitúciami 
 

 Materská škola  - Rodičovské združenie 
 
Materská škola je paralelne s rodinou pôsobiaca verejná spoločenská inštitúcia, má možnosť vytvárať 
svet dieťaťu, kde sa proces výučby zakladá na každodennej realite. Je otvorená pre rodičov, resp. 
zákonných zástupcov. Spolupráca v tomto školskom roku bola na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa 
zaujímali o činnosti materskej školy, zúčastňovali sa na aktivitách a akciách organizovaných 
materskou školou /fašiangové popoludnie, Deň matiek, výlet do ZOO Bratislava, rozlúčka 
s predškolákmi/. 
Záujem rodičov sa odrazil i v spolupráci so ZŠ s MŠ s VJM aj v oblasti materiálno-finančného 
zabezpečenia materskej školy. Finančné prostriedky Rodičovského združenia boli poskytnuté 
materskej škole na zabezpečenie učebných pomôcok. 
 
 
Materská škola-Základná škola Petra Pázmánya s VJM 
 
Spolupráca so ZŠ bola na veľmi dobrej úrovni. Zúčastňovali sme sa na spoločných aktivitách a akciách 
v MŠ a v ZŠ. 

 
 



Materská škola - Rada školy 
 

Rada školy pri ZŠ s MŠ s VJM  podporovala výchovno-vzdelávací proces v MŠ, aktívne sa podieľala na 
riešení jej problémov. 
 
 
            Materská škola s VJM – Materská škola, Družstevná 22,  Šaľa 
 
V spolupráci s MŠ sme zabezpečovali pravidelné pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov, ako 
i stravu pre deti nakoľko sa v našich priestoroch nenachádza ŠJ. 
 

Ostatné akcie a aktivity materskej školy 
 
Akcie a aktivity materskej školy sa uskutočnili na základe aktuálnej ponuky a harmonogramu Plánu 
práce materskej školy. 
 

4.3  Krúžková činnosť 

 
Krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky Mgr. SzilviaAlevanavštevovalo 9  detí a to raz do 
týždňa v stredu. 
Krúžok ľudových tancov  pod vedením lektorky Elvíra Daru Bertalannavštevovalo  19 detí  a to raz do 
týždňa v pondelok. 
Krúžok loptových hier pod vedením lektoraMgr. Adam Rusznák navštevovalo  10  detí a to raz do 
týždňa v piatok. 
 

5. Vyhodnotenie projektov a programov školy 
 

Projektom Sladkosti závislosťousa nám podarilo obmedziť nosenie sladkostí do MŠ, sladkosti 
nahradzujeme ovocím a zeleninou. 
Projektom Adamko hravo-zdravosme viedli deti k zdravému životnému štýlu. 
Environmentálny projekt – Környezetvédelminaptárbol zameraný na získavanie nových poznatkov 
o ochrane životného prostredia  hravou formou. 
Zdravý úsmev–Zapojili sme sa do projektu Veselé zúbky za podpory a spoluprácedm drogérie, cieľom 
ktorého projektu je naučiť sa správne starať o chrup-dentálna hygiena. Naučili sme sa rozlišovať 
potraviny na tie, ktoré pôsobia na chrup pozitívne a tie, ktoré sú pre chrup škodlivé. 
Zapojili sme sa  i do programov: Mliečny program 
 Ovocie a zelenina. 
 

6. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI 
 
V školskom roku 2016/2017 sa v materskej škole nekonala žiadna školská inšpekcia.  

 
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
Materská škola je jednotriedna, poskytuje deťom celodennú starostlivosť od 3 do 6 rokov a deťom 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu po dohode so zákonnými zástupcami detí.  



Prevádzka materskej školy je od 6.30 h. do 16.00 h.  
Materiálno-technické vybavenie materskej školy je na dostačujúcej úrovni. V školskom roku 
2016/2017 sme zakúpili nové učebné pomôcky k edukačnému procesu, výtvarný a pracovný materiál. 
Pravidelne sme dopĺňali odbornú a detskú literatúru. Veľkú pozornosť sme venovali estetickej úprave 
triedy a ďalších priestorov. Učiteľky podľa potreby svojpomocne zhotovovali učebné pomôcky. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole počas školského roka bola organizovaná, vytvárala 
podmienky na zdravý vývoj detí s prihliadnutím na ich vek. 
Našim cieľom je dopĺňať rodinnú výchovu a pripraviť dieťa na vstup do základnej školy. Hlavnou 
formou predškolskej výchovy bola hra. 
Počas prerušenia prevádzky materskej školy cez letné prázdniny sa uskutočnila rekonštrukcia 
sociálnych zariadení  a úprava triedy. 
 
8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
8.1  Dotácie  zo štátneho rozpočtu na deti 
 
8.2 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu 
povinnosť 
 
8.3 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov detí, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
 
8.4 Iné finančné prostriedky získané  podľa osobitných predpisov 
Kapitola 8.1-8.4. sa nachádza v prílohách ZŠ. 
 
9. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja MŠ na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia 

 
Dlhodobým cieľom materskej školy je orientácia na rozvoj autonómie , identity a kompetencií 

detí. Pedagogickí zamestnanci vo svojej práci dodržiavali platnú legislatívu, ktorá plne rešpektuje 
právo dieťaťa na jedinečnosť a všestranný rozvoj. Plánovanie bolo realizované  na základe 
inovovaného Školského vzdelávacieho programu Tajomné kráľovstvo, vypracovaného podľa 
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.  Edukačný proces 
učiteľky organizovali premyslene na základe týždenných plánov. Využívali rôzne metódy a formy 
práce, poskytovali deťom dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a frontálne hry a aktivity. 
Dôraz kládli na učenie hrou,  zážitkové učenie, zmyslové poznávanie. Orientovali sa na všestranný 
rozvoj dieťaťa. 
  
10. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a oblastí (kognitívna, 
perceptuálno-motorická, sociálno-emocionálna),  v ktorých škola dosahuje 
dobré výsledky; oblastí, v ktorých sú nedostatky a  návrhy opatrení na 
skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania  
 
 Na záver školského roku prácu s deťmi môžeme hodnotiť kladne, vytýčené ciele deti zvládli.  



 
Vzdelanostná úroveň 

 
Obe učiteľky sú kvalifikované. Svoje vedomosti si rozširovali samoštúdiom, účasťou na vzdelávaní 
organizovanom SŠÚ,  Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, MPC Nitra. 
 

Kognitívna oblasť 
 

Pozornosť bola venovaná predovšetkým tvorivo-humanistickej výchove. V tomto procese má svoje 
miesto rozvoj sociálnych funkcií detí a to najmä schopnosti žiť v spoločenstve seberovných, 
schopnosti komunikácie s ľuďmi a schopnosti vytvárania sociálnych vzťahov. V rôznych 
organizovaných činnostiach využívali hlavolamy, pexeso, puzzle, počítačové didaktické hry. 
Z pozorovania výchovno-vzdelávacej práce vyplýva, že deti majú dostatok informácií a poznatkov 
o okolitom svete, vedia triediť predmety podľa tvaru, veľkosti, farby. Pozornosť 5-6-ročných detí bola 
zameraná na rozvoj hodnotiaceho myslenia. Rečový prejav a slovná zásoba detí bola veku primeraná. 
 

Sociálno-emocionálna oblasť 
 

Vo výchovnom pôsobení učiteľky využívali verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Učiteľky boli pre deti 
vzorom pozorného a starostlivého správania sa k iným. Deti sa učili formovať svoje myšlienky 
a názory, počúvať a posudzovať názory iných. Učiteľky viedli deti k vzájomnej pomoci, ohľaduplnosti, 
úcte a spolupatričnosti. Upevnili  sa aj priateľstvá medzi deťmi. Dokázali sa podeliť  o hračku. 
Pohybom vyjadrili pozitívny vzťah k hudbe, radi využívali detské hudobné nástroje. Úroveň pohybovej 
a kognitívnej stránky detí napredovala, boli odvážnejšie a samostatnejšie. Na rozvoj slovnej zásoby 
sme volili obrázkové čítanie a pre najstaršiu vekovú skupinu  /predškoláci/  spoločenskú hru „ABC“. 
Deti dokázali vyriešiť medzi sebou drobné konflikty, samostatne sa rozhodnúť. Mali bohatú slovnú 
zásobu, reprodukovali texty komunikovali bez bariér a predsudkov. V tvorivej dramatike využívali 
maňušky. Tvorivo využívali rôzne výtvarné techniky, experimentovali s farbami.  

 
Perceptuálno-motorická oblasť 

 
V tejto oblasti mali deti v súlade s vekovými možnosťami osvojené návyky a zručnosti pri 
sebaobslužných prácach, v rámci hygieny a prezliekania, hrách s technickou a pracovnou náplňou. 
Deti sa dokázali obliecť a obuť, samostatne zvládli jednoduché úkony pri stolovaní, po ukončení hier 
odkladali hračky na určené miesto a snažili sa udržiavať poriadok v priestoroch materskej školy. 
Snažili sa začatú prácu dokončiť  a v činnostiach boli sústredené. Učiteľky venovali veľkú pozornosť 
rozvíjaniu grafomotoriky. Dbali na postupnosť a cieľavedomosť grafomotorických pohybov od 
ramenného kĺbu, cez uvoľnené zápästie, po jemnú motoriku prstov v koordinácii so zrakovým 
orgánom. Postupne prechádzali cez bod, líniu k vlnovke a slučke, pričom využívali pracovné zošity 
schválené Ministerstvom školstva SR z vydavateľstva Maquita a Nomi. Deti zvládli na elementárnej 
úrovni prácu s počítačom. Prejavovali pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu a ochrane 
životného prostredia.  
 

SWOT analýza 
Silné stránky 

 
 výhodná poloha, 
 pozitívna sociálna klíma a atmosféra, 
 priestranný školský dvor, 
 dostačujúca  materiálno-technická vybavenosť, 
 kreativita a priebežné vzdelávanie učiteliek, 



 nadväznosť na  ZŠ s MŠ  s VJM Petra Pázmánya, 
 spolupráca s inštitúciami - ZŠ Petra Pázmánya, MŠ Družstevná, 
 jednotriedna materská škola - vekovo heterogénna s deťmi s materinským jazykom 

maďarským a slovenským. 
 

Slabé stránky 
 

 nedostatok finančných prostriedkov, 
 nedostatočná finančná motivácia zamestnancov, 
 neochota učiteľky zúčastniť sa  na kontinuálnom vzdelávaní , 
 zastaralé a opotrebované hojdačky a preliezky na školskom dvore, 
 technický stav budovy nie je plne dostačujúci pre prevádzkovanie materskej školy: 
 vonkajšia fasáda, staré PVC podlahy v triede. 

 
 

Návrhy a opatrenia na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania 
 

-klásť väčší dôraz na osvojenie štátneho jazyka 
-     vytvárať priaznivú sociálno-emociálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj všetkých detí, 
- vo výchovno-vzdelávacom procese využívať progresívne formy a metódy práce 
- poskytovať deťom bohaté stimulačné prostredie, 
- venovať zvýšenú pozornosť jazykovej výchove a jazykovej výchove zo štátneho jazyka, 
- prostredníctvom pedagogickej diagnostiky zaznamenávať individuálny pokrok dieťaťa na 

základe individuálneho zlepšenia sa v rôznych oblastiach a konkrétnych prejavoch dieťaťa, 
- veľkú pozornosť venovať kvalitnému spracovaniu plánov a projektov 

 výchovno-vzdelávacej činnosti, 
- obohacovať a dopĺňať učebné pomôcky, odbornú a detskú literatúru, 
- pokračovať v úzkej spolupráci s rodinou a inými inštitúciami, 
- podľa možnosti sa zúčastňovať priebežného vzdelávania, seminárov a metodických podujatí 

v rámci okresu, príp. kraja. 
 

11.  Vyhodnotenie vnútroškolskej kontroly 
 

Systém vnútroškolskej kontroly bol rozdelený na tri okruhy: orientačný, tematický, komplexný. 
Zástupkyňa riaditeľky zisťovala úroveň metodickej pripravenosti učiteľky, jej vzťah k práci i k deťom, 
kontrolovala triednu dokumentáciu. Zovšeobecnenia z vnútroškolskej kontroly boli prejednané na 
pedagogických radách a pracovných poradách. 
V školskom roku 2016/2017 pedagogická zamestnankyňa, ktorá bola prijatá na zastupovanie 
pedagogickej zamestnankyne /ktorá je dlhodobo práceneschopná/ úspešne ukončila adaptačné 
vzdelávanie podľa platnej legislatívy. 
 

Vypracovala zást. riad. pre MŠ:  Andrea Mészárosová                     

Predkladá: Mgr. Monika Hamarová 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2017 

Podpis a pečiatka:  
 

V Šali 31. augusta 2017 


