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1. Identifikačné údaje o škole 

 
Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

  

1. Názov školy:  Materská škola  
                            

2. Adresa školy: Sološnica 32, 906 37 

 

3. Telefónne číslo: 034/ 6584190   
                                0918 420 514                        
 

4. Internetová adresa: www.mssolosnica.sk 

 

5. e-mail: msu.solosnica@gmail.com 

 

6. Vedúci zamestnanec :  Jana Ebrada, riaditeľka MŠ 
 

 

7. Členovia rady školy pri MŠ Sološnica 

 

1 Mgr. Kordošová Jana predseda zástupca pedagog. zamestnancov 

2 Ing. Marta Čermáková  zástupca zriaďovateľa 

3 Kovárová Veronika podpredseda zástupca rodičov 

4 Špotáková Petra  zástupca rodičov 

5 Žilavá Monika  zástupca nepedagog. zamestnancov 
 

 

 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi 

Zriaďovateľ: Obec Sološnica 
 

Adresa: Obec Sološnica 

               906 37  Sološnica  527 

Telefóne číslo: 034 / 65 48 825 

 

Adresa elektronickej pošty: Email: obec@solosnica.sk 

                                                          Web: www.solosnica.sk 

 

 

 

 

 

 

http://www.mssolosnica.sk/
mailto:starosta@solosnica.sk


3. Činnosť Rady školy za rok 2021 : 

 
Rada školy pri MŠ Sološnica bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona  č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 25.3.2004.  Rada školy je iniciatívny 

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí 

a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 

funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej 

samosprávy z hľadiska školskej problematiky. 

Rada školy pri MŠ Sološnica zasadala v roku 2021/2022 dvakrát. 

9.9.2021 na zasadnutí RŠ bol prerokovaný a schválený dodatok ku školskému 

poriadku, bola prerokovaná a schválená správa VVČ v MŠ Sološnica a bola 

odporučená  zriaďovateľovi na schválenie. Z dôvodu odchodu pani učiteľky Kovárovej bola 

prijatá nová pani učiteľka D. Juricová. 

25.3.2022 RŠ predsedníčka rady školy prečítala výročnú správu za rok 2021, ktorú 

prítomní členovia zobrali na vedomie. 

 

Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada v školskom roku 2021/2022 zasadala päťkrát.  

24.8.2021 riešila aktuálne odborné otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí. 

Prerokovala a revidovala školský vzdelávací program, harmonogram práce zamestnancov, 

plán práce školy, správu o VVČ za šk. r. 2021/2022, plán profesijného rozvoja, ročný plán 

kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, štruktúru kariérových pozícií a školský register 

zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci boli oboznámení so školským semaforom. Pani 

učiteľka D. Juricová začínajúci pedagóg, bola oboznámená s absolvovaním adaptačného 

vzdelávania a zároveň bola oboznámená s Organizačným, Pracovným, Školským poriadkom 

a s KZ. Na pedagogickej rade boli prijaté uznesenia:  

Uznesenie 9/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Školský vzdelávací program 

Uznesenie 10/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Školský poriadok  

Uznesenie 11/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Plán práce školy 

Uznesenie 12/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti   



Uznesenie 13/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Plán profesijného rozvoja  

Uznesenie 14/2021: Pedagogická rada prerokovala a schválila Štruktúru kariérových pozícií.   

9.11.2021 na pedagogickej rade triedne učiteľky zhodnotili adaptáciu detí 

v jednotlivých triedach. Pani riaditeľka spolu s pani učiteľkami sa dohodli na realizácii 

vianočnej besiedky a vianočného tvorenia. Pani riaditeľka podala informácie z logopedického 

screeningu CPPPaP a informovala pani učiteľky o zmene termínu aktualizačného vzdelávania. 

Pani riaditeľka informovala o povinnosti vypracovania individuálneho vzdelávacieho 

programu triednou učiteľkou pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania a tiež pre deti, ktoré predčasne plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

Uznesenie 15/2021:  Všetky učiteľky sa budú podieľať na príprave a priebehu vianočnej 

besiedky. 

 Dňa 24.2.2022 pedagogická rada prerokovala zmeny z usmernenia k prijímaniu detí 

do MŠ a vyjadrila sa k prijatiu ďalších kritérií k prijímaniu detí do MŠ. Pani riaditeľka 

oboznámila p. učiteľky so zmenami platných právnych predpisov -  vo vyhláške Ministerstva 

školstva č.541/2021 Z.z. o materskej škole účinnej od 1.1.2022, ktorá upravuje vyhlášku 306, 

p. riaditeľka podala informácie o manuály predprimárneho vzdelávania a najčastejšie otázky 

ohľadom predprimárneho vzdelávania.  

Uznesenie 1/2022 pedagogická rada schválila  prijatie ďalších kritérií k prijímaniu detí do MŠ. 

Dňa 27.4.2022 pedagogická rada prerokovala školský vzdelávací program, v ktorom 

sa vypustili časti, ktoré nie sú povinné. Ďalej sa na pedagogickej rade dohodla realizácia 

jednotlivých akcií v MŠ, za ktoré sú zodpovedné pani učiteľky podľa plánu práce školy. 

Pani riaditeľka oznámila pani učiteľkám, že v priebehu mesiac apríl - máj uskutoční 

hospitácie, ktoré budú zamerané na využívania inovatívnych pomôcok a zaraďovanie 

dramatických hier do edukačného procesu.  

Uznesenie 2/2022: Členky pedagogickej rady prerokovali Školský vzdelávací program Svet 

očami detí.  

Uznesenie 3/2022:  všetky pani učiteľky pripravia ku Dňu matiek besiedku 

Uznesenie 4/2022: za realizáciu jednotlivých akcií MŠ sú zodpovedné pani učiteľky podľa 

plánu práce školy. 

Na pedagogickej rade dňa 27.6.2022 triedne učiteľky analyzovali výchovno-vzdelávaciu 

prácu za šk. rok 2021/2022, učiteľky boli informované o výsledkoch hospitačnej a odbornej 

činnosti a o komplexnej analýze práce školy a o organizačnom zabezpečení prevádzky počas 

letných prázdnin. Pani riaditeľka odovzdala všetkým učiteľkám hodnotenie pedagogických 

zamestnancov.  



Uznesenie 5/2022 zorganizovať brigádu rodičov posledný augustový týždeň na zveľadenie 

školského dvora a konečné úpravy exteriérovej prírodovednej učebne. 

 

 Metodické združenie 

 

MZ je poradný a iniciatívny orgán riaditeľky, ktorý sa zaoberá konkrétnymi 

aktuálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi MZ sú všetky učiteľky MŠ, 

vedúcou MZ je od septembra 2021 Mgr. Gabriela Poláčková. Na svojich 5 zasadnutiach 

členky MZ prezentovali svoje skúsenosti z prednášok a školení a pripravovali organizovanie 

aktuálnych akcií MŠ. 

Na októbrovom stretnutí z dňa 6.10.2021 pani riaditeľka a vedúca MZ oboznámili 

všetky pani učiteľky s novinkami v oblasti vzdelávania, ktoré organizuje MPC v Bratislave – 

všetky vzdelávania prebehli online formou, počas núdzového stavu na Slovensku.  

Uznesenie 3/2021: Pani učiteľky  sa budú venovať samoštúdiu a odprezentujú poznatky z  

odbornej literatúry na každom metodickom združení. 

Uznesenie 4/2021: pani učiteľky J.Kordošová, G. Poláčková sú zodpovedné za organizáciu 

Dňa jablka. 

Uznesenie 5/2021: pani učiteľky J.Bačinská, D. Juricová sú zodpovedné za organizáciu Dňa 

materských škôl. 

Uznesenie 6/2021: Všetky pani učiteľky pripravia krátky video – záznam pre „Starých 

rodičov“ a zverejnia ho na stránke materskej školy. 

Na druhom metodickom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 17.12.2021 pani učiteľka Bc. 

Jana Bačinská a vedúca MZ G. Poláčková odprezentovali informácie zo školenia, na ktorom 

sa naučili pracovať s aplikáciami Prezi Present a MS Sway. 

Uznesenie 7/2021: Na nasledujúcom MZ budú prezentovať poznatky zo samoštúdia J.Šišková, 

G. Poláčková, J.Kordošová. 

Na treťom stretnutí  z dňa 24.2.2022 pani riaditeľka Jana Ebrada spolu s vedúcou MZ 

oboznámili pani učiteľky s presunutím prednášok  na ďalšie MZ pre dlhšiu neprítomnosť pani 

učiteliek z dôvodu pandémie. Na tomto stretnutí pani riaditeľka oboznámila pani učiteľky 

s priebehom psychologického vyšetrenia, ktoré absolvovali predškoláci.   

Uznesenie 1/2022: Všetky pani učiteľky sa naďalej budú venovať samoštúdiu a odovzdajú 

kolegyniam poznatky z odbornej literatúry na nasledujúcom metodickom združení. 

   Na štvrtom stretnutí pani riaditeľka spolu s vedúcou MZ oboznámila pani učiteľky 

z novými pomôckami (raketa na dopĺňaní čísiel, pošli mi správu- hry s obrázkami) z oblasti 



rozvíjania matematických predstáv. Pani učiteľky Mgr. Gabriela Poláčková spolu s pani 

učiteľkou Mgr. Janou Kordošovou odprezentovali poznatky z environmentálnej výchovy. 

Na tomto stretnutí pani riaditeľka oboznámila pani učiteľky s priebehom programu ,,Poznám 

svoje emócie“, ktoré realizovala pani psychologička z CPPPaP v MŠ. Pani riaditeľka 

upozornila pani učiteľky na výtvarnú súťaž, ktorá bola obsahom časopisu predškolskej 

výchovy. 

Uznesenie 2/2022: Na najbližšom metodickom združení odovzdajú poznatky z odbornej 

literatúry a školení : Bc. Šišková, Ebrada, Bc. Bačinská, Mgr. Poláčková. 

 

Dňa 27.6.2022 na metodickom združení odprezentovali poznatky z odbornej literatúry: 

Bc. Šišková, Bc. Bačinská . Pani učiteľka Bc. Šišková si zvolila na samoštúdium knihu od 

autorky Z. M. Zubercovej – Tradície na Slovensku. Bc. Bačinská absolvovala webinár 

z názvom Environmentálna výchova v edukačnom procese a poznatky z webinára 

sprostredkovala prítomným pani učiteľkám. 

 

4. Počet detí 

Počet detí v MŠ  k 15. 9. 2021:  62 

Počet tried v MŠ : 3 

 

Trieda žabiek (2,5 – 3 - ročné deti) 19 

Trieda motýlikov (4- ročné deti) 21 

Sovičiek ( 5 – 6 - ročné deti) 22 

 

Počet detí od januára 2022:  67 

Počet detí, ktoré mali v šk. r. 2021/2022 odloženú školskú dochádzku: 3 

Počet detí predčasne zaškolených: 1 

Počet detí, ktoré ukončili povinné predprimárne vzdelávanie dňa 30.6.2022: 17 

Počet detí so ŠVVP: 0 

 

 

 

 



5. Počty zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Ukončené vzdelanie 
1. Jana Ebrada riaditeľka MŠ stredoškolské s maturitou, 

1.atestácia 
2. Mgr. Jana Kordošová 

 

učiteľka vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa 
3. Bc. Janka Šišková učiteľka vysokoškolské vzdelanie 1. 

stupňa, 1.atestácia 
4. Daniela Juricová učiteľka stredoškolské s maturitou 

 
5. Mgr. Gabriela Poláčková učiteľka  vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa 
6. Bc. Jana Bačinská učiteľka vysokoškolské vzdelanie 1. 

stupňa 
7. M. Žilavá 

 

nepedagogický zamestnanec  

 

 

 

Počet Kvalifikovaní Nekvalifik. študujúci Spolu 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

 

1    1 

 

V rámci aktualizačného vzdelávania z ponuky  CPPPaP Malacky absolvovali 5 hod. 

Vzdelávanie ,,Rozvoj kognitívnych zložiek u detí predškolského veku“ pani učiteľky:  Jana 

Ebrada, Bc. Janka Šišková, Mgr. Jana Kordošová, Bc. Jana Bačinská, Mgr. Gabriela 

Poláčková .  

Pani riaditeľka absolvovala seminár: ,,Riadenie materskej školy – nové požiadavky“, 

Webinár: Zber údajov do RIS 2021. Zúčastnila sa porady riaditeliek v okrese Malacky, ktoré 

sa konalo dňa 6.6.2022 v priestoroch CPPPaP Malacky. 12.7.2022 sa zúčastnila pracovného 

stretnutia regionálnych pediatrov v okrese Malacky a riaditeľov materských škôl tohto okresu.  

Bc. Jana Bačinská absolvovala webinár: ,,Enviromentálna výchova v edukačnom procese“. 

Začínajúci pedagogický zamestnanec Daniela Juricová pod vedením uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca Jana Ebrada ukončila úspešne adaptačné vzdelávanie dňa 

7.6.2022 otvorenou hodinou a záverečným pohovorom. 

Bc. Jana Kaňková ukončila  vysokoškolské štúdium v študijnom odbore Predškolská 

a elementárna pedagogika, kde nadobudla akademický titul bakalár. 



6. Aktivity MŠ 

Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti 

- poznávacie vychádzky  zamerané na posilňovanie kladného vzťahu k blízkemu 

okoliu 

- sférické kino – morský svet 

- september: púšťanie šarkanov na obecnom ihrisku 

- sokoliari 

- Deň jablka spojený s tvorivými aktivitami  

- ,,Besiedku pre starých rodičov“ (starí rodičia mali možnosť vidieť besiedku na 

FB.) 

- 5. novembra 2021 bol uskutočnený Deň materských škôl 

- zdobenie vianočného stromčeka 

- vianočné tvorivé dielne a privítanie Mikuláša 

- vianočné besiedky, z ktorých videozáznam bol zverejnený na FB 

- v decembri sa deti hrali so snehom, stavali snehuliakov 

- aktivita LEGO v sovičkovej triede, kde  pani lektorka Zuzka ukázala ako sa 

skladá z lega Sob 

- karneval 

- pochovávanie basy- ukončenie fašiangov 

- vynášanie Moreny 

- návšteva predškolákov v obecnej knižnici  

- 30. marca 2022 – deti zo sovičkovej triedy vystupovali v kultúrnom dome pre 

dôchodcov jarné pásmo 

- deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie boli na návšteve v ZŠ 



- v apríli deti sadili zeleninu do vyvýšených záhonov 

- Deň Zeme -  čistenie studničiek 

- bábkové divadlo -   Dúhové slniečko  

- zdobenie mája predškolákmi na námestí 

- Besiedka ku Dňu matiek sa konala v každej triede zvlášť,  5. mája 2022 bola 

v sovičkovej triede, 10. mája 2022 v žabkovej triede, 11. mája 2022 

v motýlikovej triede 

- v máji deti pozorovali vývin motýľov a po vyliahnutí ich púšťali  do prírody 

- divadielko pod hríbikom – rozprávka Poprepletko 

- sférické kino -  téma vesmír 

- Deň detí – hry a súťaže 

- školský výlet –  v júni deti navštívili Minifarmu Ľubina – celodenný výlet 

- rozlúčka s predškolákmi  

 

7. Projekty MŠ 

- V spolupráci s Občianskym združením rodičov pri MŠ Sološnica sme postavili z finančných 

prostriedkov 2% daní drevený altánok s rozmermi 5 x 5 m2. V novembri 2021 Bratislavský 

samosprávny kraj (BSK) zverejnil výzvu na poskytnutie dotácií z BRATISLAVSKEJ 

REGIONÁLNEJ DOTAČNEJ SCHÉMY(BRDS) na podporu ochrany ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA a ROZVOJA VIDIEKA na rok 2022. Na dokončenie exteriérovej učebne, 

materská škola v zastúpení obce podala žiadosť o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu 

ochrany ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a ROZVOJA VIDIEKA na rok 2022. Zastupiteľstvo 

Bratislavského samosprávneho kraja nám 8. apríla schválilo dotáciu z BRDS.  

- 21. Apríla 2022 v spolupráci s Bc. Monika Mallo sa deti z MŠ zúčastnili Servis learning 

projektu ,,Nie je nám to jedno“,  



- Zo Slovenskej agentúry životného  prostredia sa zapojila MŠ do projektu Triedim, Triediš, 

Triedime v spolupráci v oblasti environmentálnej výchovy naučiť deti správne triediť odpad.  

- Ministerstvo školstva MŠ Sološnica  posunulo do druhého kola rozvojového projektu 

Múdre hranie 2. 

- MŠ sa zapojila do výzvy Svet plastelíny 

- Občianske združenie rodičov pri Materskej škole v Sološnici v spolupráci s kolektívom 

zamestnancov Materskej školy predložilo Žiadosť o poskytnutie podpory zo Zeleného 

vzdelávacieho fondu (prostredníctvom tohto projektu by sa vybudovala na nevyužívanom 

minimultifunkčnom dopravnom ihrisku enviroučebňu s využitím súčasnej polohy), kde je 

naším cieľom na existujúcu budovu umiestniť elektrickú výsuvnú markízu, ktorá dopomôže k 

prirodzenej ochrane pred slnečným žiarením a do budúcna dve samooslužné markízy. Pod 

danou markízou sa vytvorí vonkajšia učebňa s použitím vlastných stolov a stoličiek. 

Prirodzený tieň vytvorí podmienky vhodné aj pre najmenšie detičky, ktoré budú svoj čas 

tráviť na vzduchu obklopené kvetmi. V neposlednom rade markíza vytvorí tieň nad vnútornou 

spálňou detí.  Na okolité budovy, ktoré sú v tvare písmena U, budú umiestnené informačné 

tabule. Daný priestor ihriska umiestneného medzi budovami, by spĺňal tri úlohy a to úlohu 

strávenia času pod markízou pri vzdelávacích a výchovných aktivitách, stal by sa pre nás 

priestorom pre divadielka, besedy a vystúpenia pre najbližších. zároveň by sme plnohodnotne 

vedeli využívať dopravné ihrisko, kde by deti upevňovali dopravné znalosti na vlastných 

dopravných prostriedkoch, ktoré majú kde bezpečne odstaviť.                     

   

8. Inšpekčná činnosť 

 V školskom roku 2021/2022 v MŠ nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou 

inšpekciou. 

 

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 MŠ pozostáva zo 4 pavilónov: hospodárskeho pavilónu a 3 pavilónov pre pobyt detí. 

V každom pavilóne sú pre deti k dispozícii nasledovné priestory: vstup so zádverím, šatňa, 

zariadenie pre osobnú hygienu / 8 umývadiel, 5 WC pre deti, 1 výlevka, WC kabína pre 

zamestnancov, sprcha v dvoch pavilónoch, herňa s rozlohou 8 x 6 m, na ktorú nadväzuje 



spálňa s rozlohou 8 x 6 m. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti na jeden pavilón je 

podľa prevádzkového poriadku 25. Priestory sú účelne zariadené, spĺňajú bezpečnostné 

normy a zodpovedajú hygienickej kvalite. 

 Pozemok MŠ je oplotený, výmera školského pozemku je 2828  m². Na pozemku sú 

umiestnené 3 pieskoviská, každé s rozlohou 4 x 4 m, preliezačky rôzneho typu, hojdačky, 

šmýkačky, altánok. Väčšia časť pozemku je zatrávnená, k pavilónom vedú chodníky pokryté 

zámkovou dlažbou. Za udržiavanie trávnatej plochy a údržbu zariadenia detského ihriska 

zodpovedá pracovník OÚ. O pravidelné čistenie, prehrabávanie a polievanie pieskovísk 

zodpovedá upratovačka, ktorá vedie o údržbe písomný záznam. 

 Triedy sú vybavené hračkami, v závislosti od veku detí, materiálom na výtvarnú 

a pracovnú výchovu, učebnými a didaktickými pomôckami, ktoré sú uložené na určených 

miestach vo vyhradených priestoroch. Za ich uloženie a údržbu sú zodpovedné poverené 

učiteľky. Výpočtová a rozmnožovacia technika je vo všetkých triedach. V triede motýlikov a 

v triede sovičiek je umiestnená interaktívna tabuľa. V priebehu školského roka bola dokúpená 

literatúra pre deti. Pracovné zošity, s ktorými deti počas školského roka pracovali, boli 

financované rodičmi.  

10. Výsledky v MŠ 

Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a  úroveň výchovy a vzdelávania treba zlepšiť, vrátane návrhov opatrení : 

 

                 SILNÉ STRÁNKY            SLABÉ STRÁNKY 

• kvalifikovanosť pedagogických  

zamestnancov, 

• záujem pedagogických zamestnancov 

podieľať sa na aktivitách školy, 

• atraktívne prostredie materskej školy, 

• materiálne a priestorové podmienky 

školy zodpovedajú potrebám školy, 

• Spôsob dovozu stravy do materskej 

školy zo základnej školy, 

• potrebná údržba školského dvora a 

priestorov v hospodárskom pavilóne, 

• málo tienistých miest na školskom 

dvore počas letných horúčav 

 



• schopnosť pedagógov uplatňovať 

nové trendy vo vzdelávaní, 

• využitie prírodného prostredia 

v dedine a jej okolí 

• dobrá klíma v MŠ, 

• ŠkVP vytvorený podľa vlastných 

špecifík a podmienok, 

 

 

                  PRÍLEŽITOSTI                       OHROZENIA 

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s 

CPPPaP, ZŠ, RŠ,  Občianskym 

združením rodičov pri MŠ, 

• využívanie 2% z daní na 

zveľaďovanie materskej školy, 

• využívanie ponúk vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. 

• možnosť zapojiť sa do projektov, 

grantov s cieľom získať finančné 

prostriedky na zefektívnenie výučby, 

• celoživotné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov, 

v rámci profesijného rozvoja, 

• výmena pedagogických skúseností na 

zasadnutí metodického združenia 

z absolvovaných vzdelávaní 

• časté zmeny v legislatíve, 

• zvýšenie administratívy vyplývajúcej 

z platnej legislatívy pre pedagógov 

a riaditeľku, 

• narastajúci počet detí 

s komunikačnými problémami 

a s výchovnými problémami, 

• spoločenské nedocenenie učiteľov, 

• neustála nutnosť rekonštrukcie 

jednotlivých priestorov v materskej 

škole 

 

 

 

  Súťaže: V tomto školskom roku sa deti z našej materskej školy zapojili do 

výtvarných  súťaží pod vedením pani učiteľky  Bc. Jany Bačinskej. Súťaže vyhlásilo 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR. Cieľom tejto súťaže ,,Pramienok“ je 

pestovať zodpovedný vzťah k prírode. Zapojilo sa 5 detí zo sovičkovej triedy a dve deti z 

motýlikovej triedy.  Mestská knižnica Piešťany vyhlásila súťaž s témou ,,Moja rodina“. 

Zapojilo sa 5 detí zo sovičkovej a dve deti z motýlikovej triedy. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vyhlásilo 16. ročník výtvarnej súťaže ,,Dúhový 

kolotoč“ na tému Deti deťom maľujú rozprávku sa zapojili  3 deti z motýlikovej a 4 deti zo 

sovičkovej triedy.        

17.5.2022 deti z triedy sovičiek riešili matematickú olympiádu pod vedením pani učiteľky 

Bc. Janky Šiškovej. Do súťaže sa zapojilo 14 detí. 

 

11. Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej  činnosti materskej školy 

Rozpočet pre MŠ na rok 2021:  155.478,20 eur 

z toho príspevok od štátu na výchovu a vzdelávanie na rok 2021: 5 408 eur 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ od rodičov 

za rok 2021: 6 778,57 eur 

 

12. Doplňujúce informácie o MŠ 

Spolupráca MŠ :  

 

• Spolupráca s rodičmi je  veľmi dobrá, rodičia sú v dennom kontakte s učiteľkami MŠ 

alebo priamo s riaditeľkou MŠ. Rodičia sa angažujú a zapájajú v rámci svojich 

možností do organizovaných aktivít a kultúrnych podujatí MŠ. Veľká ochota pomôcť 

zo strany rodičov aj starých rodičov bola počas realizácie enviroučebne.  

• Dňa 03.10.2021 sa uskutočnil špeciálno-pedagogický a logopedický skríning (4-5 

ročné deti) – zameraný na posúdenie rozvoja kognitívnych zložiek (zrakové, sluchové 

vnímanie a reč), ktorý bol realizovaný v priestoroch MŠ, zúčastnilo sa 17 detí. Tento 

šk. rok sa skupinové vyšetrenie školskej zrelosti detí konalo 17.1.2022 s pani 

psychologičkami z CPPPaP. Na individuálne vyšetrenie školskej zrelosti boli 

odporučené 3 deti.  V spolupráci s CPPPaP deti, ktoré plnili povinné predprimárne 



vzdelávanie 24.3-25.3.2022 sa zúčastnili  programu ,,Poznám svoje emócie“, ktoré 

realizovala pani psychologička z CPPPaP v MŠ. 

• Tento šk. rok sa nerealizovali v materskej škole krúžky. 

 

Materská škola v Sološnici je inštitúcia, ktorá plní ciele predprimárneho vzdelávania  

detí v zmysle štátneho vzdelávacieho programu,  školského vzdelávacieho programu a Plánu 

práce školy pre daný školský rok. Aktivity školy sú realizované vo  vzájomnej spolupráci 

zamestnancov, ďalších inštitúcií v obci i mimo nej. 
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