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Správa výchovno- vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za 

školský rok 2019/2020



1. Názovškoly: 

Základná škola s Materskou školou Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

 

2. Adresaškoly: 

Základná škola s Materskou školou Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

elokované pracovisko MŠ Dovalovo 425, 03301 Liptovský Hrádok 

 
 

3. Telefón: 

 044/5222956 

4. webová stránka: 

hradnaskolka.webnode.sk 

 

5. Zriaďovateľ: 

Mesto Liptovský Hrádok 

 

6. Vedúci zamestnanci: 

riaditeľ ZŠs MŠ: PaedDr. Marián Žiška 

ZRŠ pre MŠ: Mgr. Katarín Žišková 

 

1. Údaje o počte detí: 

 

Počet tried 1 

Vekové zloženie v triede 2,5-6 

Z toho detí do 3 rokov 7 

Počet prijatých detí spolu 24 

Počet končiace predprimárne vzdelávanie 8 



Počet detí s odkladom školskej dochádzky 1 

Počet detí integrovaných 0 

Počet detí rómskych 0 

Počet dievčat 9 

Počet chlapcov 15 

Počet prijatých spolu 24 

Priemerná dochádzka za šk. rok  

 

 

2. Údaje o výsledkoch hodnoteniadetí 

Jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami: 

Deti si v priebehu roka osvojili základné polohy a postoje: čelom vpred, čelom vzad, drep, 

kľak, ľah, sed. Ovládajú základnú terminológiu: vzpažiť, predpažiť, zapažiť, pripažiť, unožiť, 

zanožiť, prinožiť,. Prostredníctvom vhodných pohybových hier sme si osvojili a zdokonalili 

techniku základných lokomočných pohybov: beh rýchly a pomalý, slalomový, cez prekážky, beh so 

štartu do cieľa. V iných pohybových hrách sme sa zamerali na skoky znožmo na mieste a z miesta, 

skok do diaľky, skok zo zvýšenej podložky, skoky na jednej nohe a preskakovanie prekážok. 

Využívali sme náradie a náčinie ako rebrík, švédska debna, strachové tunely, molitanové kladiny, na 

rozvoj rôznych techník lezenia, preliezania a podliezania. Rôznymi pohybovými aktivitami sme 

upevňovali akrobatické zručnosti ako stoj na jednej nohe, váha, obrat okolo výškovej osi. Vedia 

zaujať postavenie podľa pokynov. Manipulujú s rôznymi predmetmi, náčiním loptami, kotúľajú, 

vyhadzujú loptu, hádžu a chytajúju. 

 Projekt KidsFunAcademy:  

- Rozvoj pohybovej gramotnosti detí 

- Všestrannou pohybovou aktivitou vytvárať predpoklady pre ďalší rozvoj dieťaťa 

- Nácvik a zdokonaľovanie zručnosti 

V pohybových hrách s pravidlami sme dodržiavali pravidlá podporovali súťaženie a myšlienku fair-

play. 

Na PV sme zvládli dlhšie turistické vychádzky bez únavy a vyčerpania. 

Každý mesiac k nám prichádzali Poníky. Rozvíjali rovnováhu a držanie tela, rozvoj jemnej a hrubej 

motoriky, nácvik správneho dýchania.  

V hudobno-pohybových hrách sme rytmizovali štvrťové doby v 2/4 takte hrou na telo, imitovali 

sme tanečné kroky, používali krok poskočný, krok prísunný.  

Vo výtvarných činnostiach sme vystrihovali-deti vedia správne držať nožnice a používať ich, 

používali sme rôzne maliarske nástroje ceruzku, fixku, rudku, pastelku, mastný pastel, kriedu a 

využívali ich kresebovú stopu. 

Modelovali sme z plastelíny, z perníkového cesta, z hliny,  z piesku jednoduché figurálne alebo 

abstraktné tvary. 

Z rôznych materiálov sme spájali priestorovú zostavu, používali sme krabice, tácky, prírodný 

materiál.  

V rámci  kognitívnej oblasti sa správne orientujú a pomenovávajú a určujú ráno obed, večer v 

spojitosti s činnosťami. Väčšina predškolákov pozná mesiac, dátum svojho narodenia, poznajú 

adresu svojho bydliska, Vedia pomenovať hlavné mesto, spoznávajú dominanty- Bratislavský hrad, 

prístav na Dunaji, Letisko, rozpoznávajú štátne symboly, rozlišujú zástavu, poznajú hymnu. vedia 

pomenovať dominanty svojho  bydliska, opíšu dominanty  a kultúrne pamiatky hlavného mesta, 

vedia že naša vlasť je Slovensko, chlapci sú Slováci, dievčatá Slovenky, a reč sa volá Slovenčina S 

pomocou vymenujú okolité štáty. Poznajú najznámejšie hrady-Oravský ,Bratislavský, Bojnický, 

Spišský, Krásna Hôrka, Betliar, Nový hrad v Banskej Štiavnici. Pomenuje rieky-Belá, Váh, Dunaj, 



pomenujú Demänovskú Ľadovú jaskyňu, Medvediu Štôlňu. Rozlišujú mesto a dedinu, 

pomenovávajú a opisujú navštívené mestá, identifikujú ich na prezentácii.  Pri  prezeraní  glóbusu  

vedia  nájsť Európu a Slovensko. Rozlišujú ročné obdobia určujú znaky ročných období, poznajú a 

vedia pomenovať niektoré jarné a letné kvety. Poznajú rozlišujú a určujú domáce a hospodárske 

zvieratá, vedia opísať znaky , ich úžitok a spôsob života, pomenovávajú zvieracie rodinky. Na 

základe viaczmyslového vnímania určujú jednoduchým spôsobom vedia opísať ich funkciu, 

poznajú, rozlišujú, triedia a vyberajú si zdravé potraviny .Vedia že sa nesmú samostatne pohybovať 

v cestnej premávke, dodržiavajú základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej premávke, 

poznajú niektoré dopravné    značky, poznajú špeciálne dopravné prostriedky. priraďujú, triedia a 

usporadúvajú predmety podľa určitých kritérií, vykonávajú jednoduché operácie v číselnom rade, 

prejavujú zručnosti. komunikujú zložitými vetnými konštrukciami, prejavujú veľmi dobrú 

schopnosť počúvať s porozumením. 

Správa NAPANT prináša pestrú ponuku eko-výchovných programov. Programy prebiehajú v našej 

MŠ. Hravou a zážitkovou formou pomáha pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode. 

 

Digitálne technológie sme uplatňovali vo všetkých zložkách výchovno-vzdelávacej činnosti 

materskej školy: 

Digitálny fotoaparát a mobilný telefón sme používali na zachovanie zážitkov dieťaťa , 
prepojenie dieťaťa a jeho kamarátov z hier v triede. Fotografie sme využili ako stimuláciu pre 
komunikáciu a rozvoj jazyka , na porozumenie času, rozlíšenia ročných období, znakov jari-púčiky, 
listy, kvety. 
Programovateľnú hračku Bee-Bot sme použili nielen na rozvoj matematických predstáv a 

priestorových vzťahov, ale i na rozvoj jazykových kompetencií a gramotnosti. 

Interaktívnu tabuľu sme využívali na porozumenie okolitému svetu , spoznávali a pomenovávali 

sme domáce zvieratá, tvorili skupiny určovali a priraďovali úžitok, počúvali aké zvuky vydávajú 

zvieratá. 

Detektor kovov sme využívali na rozlišovanie a spoznávanie a pomenovávanie materiálov-

papier, kameň, drevo, sklo a kov. 

Digitálny mikroskop sme používali na pozorovanie častí rastlín, látky, vlasov, chrobákov. 

Hovoriace štipce sme využili pri rozlišovaní hlasov detí, určovaní odkiaľ zvuk pochádza, 

vykonaní počujúcich pokynov. 

Televízor-Youtube: vyhľadávanie informácii-poznávanie svetadielov a ľudí a zvierat tam žijúcich, 

pozorovanie znakov ročných období, prezeranie ľudových tradícií v rôznych krajoch Slovenska: 

Fašiangy, Veľká noc, spoznávanie pamiatok v Bratislave. 

V rámci sociálni – emocionálneho rozvoja si utvárajú si emocionálne  bohatý  vzťah  k prírode  na    

základe  pozorovania  ,  starajú  sa  o čistotu v školskej záhrade, hrabú lístie v jeseni, zbierajú 

odpadky, rozprávajú svoje dojmy a zážitky zo starostlivosti o prírodu. 

Výtvarne vyjadrujú  svoje  citové  rozpoloženie  ktoré  vyvolal  citový  zážitok,  kreslia  s radosťou 

a hravo,   experimentujú  s výtvarným  materiálom,  maľujú  podľa  vlastnej  predstavy,   fantázie    

i predlohy, modelujú rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu. Objavujú krásu 

prírodného materiálu, dopĺňajú ho výtvarným zásahom. 

Vedia nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi aj s dospelými, vedú dialóg s inými 

deťmi, primerane a odvážne kladú otázky. 

Rozprávajú o charakteristických vlastnostiach bezprostredne vnímaných predmetov, javov a 

činností, samostatne reprodukujú kratšie dejové celky. Vedia vybaviť jednoduchý odkaz, akceptujú a 

rešpektujú osobnosť hovoriaceho, na základe fonematického sluchu uplatňujú schopnosť 

analyticko-syntetických činností so slovami-rozkladať a skladať slová na slabiky. 

Prezerajú si obrázkovo-náučné knihy a spoľahlivo sa v nich orientujú .Preukazujú sústredenosť pri 

počúvaní básne, reprodukujú známe rečňovanky, uspávanky, pomenovávajú jednoduché obrazné 



prirovnania. 

Spontánne reagujú na divadelné predstavenie, spoznávali bábky, maňušky ktoré sa stali sociálno- 

emocionálnym prostriedkom aktivácie a motivácie k rôznym činnostiam. Oboznámili sa 

s Kamišibai, kde pracovali so súborom obrázkových kariet, ktoré sú zoradené podľa postupnosti 

deja. Rozvíjali komunikačné kompetencie, dramatizáciu, ako aj predstavivosť a pozornosť. 

Vlastnými slovami vedia doplniť text hádaniek, vymýšľajú si hádanky. Samostatne reprodukujú a 

dramatizujú obľúbenú ľudovú i autorskú rozprávku. 

Podľa sluchu sa orientujú v zvukovom a tónovom priestore, správne rozlišujú hudobné a nehudobné 

zvuky, postupne spievajú prirodzene , intonačne čisto, rytmicky správne s oporou o spev učiteľky. 

V rozličných hravých formách práce s riekankovými melódiami a piesňami, tvorivo a samostatne 

uplatňovali zmysel pre rytmus ,využívali hru na detských rytmických a melodických hudobných 

nástrojoch. 

 
3. Údaje o počte zamestnancov: V MŠ pracujú 2 učiteľky , 1 školníčka, 1kuchárka a 

vedúca školskej jedálne na znížený pracovný úväzok. 

 

   Údaje o aktivitách triedy a prezentácii na verejnosti: 

 

i 

Názov akcie: Veselé farby - Usmievanka 

Dátum: 9.10. 

Počet detí:19 

Miesto aktivity: MŠ Hradná 

Priebeh aktivity: Deti Usmievanku nepoznali, ale veľmi aktívne a zmysluplne sa zapájali do 

programu, boli pozorné, vnímavé, radostné prejavovali kultivované správanie. Deťom sa vystúpenie 

páčilo. 

 

Názov akcie: Oberanie jabĺk 

Dátum: 11.10. 

Počet detí: 15 

    Miesto: Školská záhrada 

Priebeh akcie: Na Školskej záhrade máme jabloň, kde sme spolu s deťmi oberali jablká. Deti za 

pomoci učiteľky vyšli na rebrík a oberali jablká. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila, hlavne rebrík 

bol pre ne magnetom. Poniektoré stáli na rebríku prvý krát. 

 

    Názov akcie: Šarkaniáda 

    Dátum: 18.10 

Počet detí:17 

Miesto aktivity: Dovalovo 

Priebeh akcie: Na kopci si deti s rodičmi púšťali šarkanov. Počasie bolo krásne a deti si to 

užili, aj keď sa niektorým šarkanom  nechcelo lietať.  

 

    Názov akcie: Úcta starším 

Dátum: 19.10 

Miesto: Vystúpenie v KD Dovalovo  

Počet detí: 18 

Priebeh akcie: Deti sa na vystúpenie veľmi tešili. Pre niektorých to bolo prvé vystúpenie, nové 

protredie.  Svojím vystúpením potešili svojich rodičov aj starých rodičov. 

    Názov akcie: Pečieme perníky 

Miesto: Školská jedáleň 

Dátum: 26.11. 

Počet detí: 15 

Priebeh akcie: Pripravili sme si cesto. Každé dieťa dostalo po troška a rozvaľkalo si 

a vykrajovačkou si vykrojili „ Perníčka“  Pri vaľkaní a hnetení si deti precvičovali jemnú 



motoriku. Na koniec si ozdobili perníčky podľa vlastnej fantázie. 

 

Názov akcie: Ozdobovanie stromčeka 

Miesto: Trieda MŠ Dovalovo 

Dátum: 2.12. 

Počet detí: 13 

Priebeh akcie: Na stole boli rozdelené ozdoby. Každé dieťa si bralo ozdoby podľa vlastného 

výberu a vešali na stromček. Predbiehali sa ktoré dá najvyššie, ktoré zavesí najviac. Po dobre 

vykonanej ozdobovacej akcii si ľahli pod stromček a popočúvali vianočné koledy ako relaxáciu. 
 

   Názov akcie: Mikuláš – Vianočné trhy 

Dátum: 6.12. 

Počet detí:15 

Miesto: priestor MŠ 

Priebeh akcie: Na príchod Mikuláš sa veľmi tešili. Čakanie sme si krátili predajom 

Vianočných výrobkov, ktoré vyrobili deti a rodičia. Mikuláš prišiel s čertom a anjelmi. Deti ho 

pekne privítali a prejavili odvahu pri spievaní, lebo chcel každý dostať mikulášsky balíček. 

 

Názov akcie : Vianočná besiedka 

Dátum: 10.12. 

Počet detí:15 

Miesto: priestor MŠ Dovalovo 

Priebeh akcie: Na vianočnej besiedke ktorá sa konala v triede MŠ sme vystúpili s radosťou odvahou 

a sebavedomo. Deti sa tešili že sa môžu predviesť a ukázať. Po skončení programu sa hostia-rodičia 

a starí rodičia zúčastnili tvorivých dielní kde si spolu s deťmi vyrábali pohľadnice.  

 

    Názov akcie: Vianočné vystúpenie 

Dátum:11.12 

Počet detí:5 

Miesto: Sokolovňa LH 

Priebeh akcie: Deti  krátkou  pesničkou a vinšom popriali Veselé Vianoce a všetko dobré 

v novom roku. 

 

Názov akcie: Korčuľovanie 

Miesto: Zimný štadión LH 

Dátum: 9.12 – 13.12 

Počet detí: 7 

Priebeh akcie: V týždni od 9. – 13. 12.2019 sa predškoláci zúčastnili Korčuliarskeho výcviku 

v zimnom štadióne v LH. So žiakmi pracovali výcvikoví tréneri. Naučili sa pohybovať kĺzavým 

spôsobom. Ani malé neúspechy ich neodradili. Kurz sa deťom páčil, veľakrát sa im nechcelo ísť 

z ľadu dole. Tešili sa na každý ďalší výcvik.  
 

    Názov aktivity: Návšteva ZŠ Hradná 

Miesto: Budova základnej školy Hradná Lipt. Hrádok 

Dátum:18.12 

Počet detí:5 

Priebeh aktivity: Predškoláci navštívili ZŠ, kde ich veľmi milo a zaujímavo privítali deti 

z 5.ročníka ZŠ. Ukázali im zaujímavosti z prírody – Sopku ako chrlí lávu a zákony Fyziky. 

Deťom sa  v škole veľmi páčilo, hlavne sopka, ktorú nám dali žiaci na pamiatku aj do škôlky. 

 

Názov akcie : Tlabkova patrola 

Miesto: kino LM 

Dátum:18.12 

Počet detí:8 

Priebeh aktivity: Deti mali krásny zážitok z rozprávky , ktorú poznajú. 

 



Názov akcie: Lyžiarsky výcvik 

Miesto: Opalisko Závažná Poruba 

Dátum:20.1. - 24.1. 

Počet detí:8 

Priebeh aktivity: V týždni od 9. – 13. 12.2019 sa predškoláci zúčastnili Lyžiarskeho výcviku 

v Závažnej Porube - OPALISKO. So žiakmi pracovali výcvikoví tréneri. Naučili sa stáť na 

lyžiach, vyviezť sa vlekom na svah a pomaly sa pustiť dole. Ani malé neúspechy ich neodradili 

.Kurz sa deťom páčil. Tešili sa na každý ďalší výcvik.  
 

Názov aktivity: Karneval 

Dátum:14.2. 

Počet detí:15 

Miesto: MŠ Dovalovo 

Priebeh aktivity: Karneval sa niesol v duchu radosti, prehliadky masiek a predstavovaní, 

pokračovali súťaže, tanečná choreografia a voľná zábava. Nechýbalo vyhodnocovanie 

masiek  a občerstvenie. 

 

Názov akcie : Snehulienka a sedem trpaslikov 

Miesto: Divadlo -  Spišská Nová Ves 

Dátum:18.2. 

Počet detí:5 

Priebeh aktivity: Divadelná hra, kde dobro zvíťazilo nad zlom. Deti ešte neboli  v divadle a priami 

kontakt s hercami bol pre nich nový zážitok. Veľmi sa im to páčilo. 

 

    Názov aktivity: Rozlúčka s predškolákmi 

Miesto: priestory MŠ 

Dátum: 13.7 

Počet detí:11 

Priebeh aktivity: Deti sa programom-pesničkami, tančekmi a súťažami  

,,rozlúčili“ so škôlkou. 

 

   Názov akcie: Koncoročný výlet 

   Miesto: Lipt. Ján – Stanišovská Jaskyňa 

Dátum: 31.7. 

Počet detí:9 

Priebeh akcie: Na koncoročný výlet sme sa vybrali do Liptovského Jána kde sa nachádza 

Stanišovská jaskyňa. Pre deti bol najväčší zážitok, že si jaskyňu prezerali s čelovkou na hlave. 

Cestou domov si rozpravali zážitky čo všetko videli aj nevideli. 

 

4.Materiálové a technické vybavenie materskej školy: 

Nákup obrázkového didaktického materiálu, encyklopédií do detskej knižnice, výtvarných 

pomôcok a materiálu , nákup pomôcok na rozvoj psychomotorických kompetencií. 

Nákup oblečenia pre dievčatá na vystúpenie: sukničky, folklórne opasky.  

    

V koncepčnom zámere školy na príslušný školský rok si trieda lienočiek vybrala: 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporovať aktivitu dieťaťa jeho sebarealizáciu,  

sebaprezentáciu. Stimulovať sociálny , emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného 

rešpektovania  sa,  dramatickú   hru   chápať   ako   komplex   edukačných   činností   smerujúcich  

k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti detí. 

 Oblasť v ktorej trieda dosahuje dobré výsledky a v ktorej sú nedostatky: 

Dobré výsledky: v kognitívnej oblasti sa správne orientujú a pomenovávajú a určujú ráno obed, 

večer v spojitosti s činnosťami, vedia pomenovať miesto svojho bydliska, hlavné mesto, rozlišujú 

ročné obdobia určujú znaky ročných období, poznajú a vedia pomenovať niektoré jarné a letné 

kvety,  poznajú rozlišujú a určujú domáce a hospodárske zvieratá, vedia opísať znaky , ich úžitok    

a spôsob života, na základe viaczmyslového vnímania určujú časti tela a jednoduchým spôsobom 



vedia opísať ich funkciu, poznajú , rozlišujú ,triedia a vyberajú si zdravé potraviny , priraďujú, 

triedia a usporadúvajú predmety podľa určitých kritérií, vykonávajú jednoduché operácie v 

číselnom rade, prejavujú zručnosti a praktickú tvorivosť vo výtvarných a pracovných zručnostiach,        

zložitými vetnými konštrukciami, prejavujú veľmi dobrú schopnosť počúvať s porozumením. 
 
 

nedostatok Návrh a opatrenie k zlepšeniu Termín a zodpovedné 

Nesprávna  výslovnosť  hlások 

a hláskových skupín, zlá 

artikulácia hlások 

Denné zaraďovanie rečových 

rozcvičiek, spolupráca 

s logopedičkou aj so zákonnými 

zástupcami 

Školský rok 2019/2020 

 

 

 

5. Údaje o spolupráci s rodičmi a inými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 

Akcie ktoré boli organizované v spolupráci s rodičmi: 

Pomoc pri organizovaní „Šarkaniády“,  exkurzií a výletov,  organizovanie benefičného plesu s 

finančným výťažkom pre MŠ, výtvarné pomôcky, balíčky na Deň detí. 

 

 

V Dovalove dňa 31.08.2020 

 

 

Vypracovala: Spišáková Renáta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


