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Termíny školských prázdnin 

 

28. október – 31. október 2022 – jesenné prázdniny – prevádzka mš bude prispôsobená 
potrebám zákonných zástupcov a ich detí, podľa predbežného záujmu. 

 

23. december 2022 - 7. január 2023 - vianočné prázdniny – mš mimo prevádzky 

 

20. február – 24. február 2023 – jarné prázdniny - mš mimo prevádzky 

 

6. apríl – 11. apríl 2023 – veľkonočné prázdniny - mš mimo prevádzky 

 

1. júl – 31. august 2023 – letné prázdniny 

- mš v prevádzke 3. júla – 23. júla 2023 – v prevádzke bude prispôsobená potrebám 
zákonných zástupcov a ich detí, podľa predbežného záujmu 

 

Termíny porád pedagogickej rady 

22. august 2022 o 14h      

8. novembra 2023 o 17h 

21. marec 2023 o 17h 

23. máj 2023 o 17h 

 

Termíny pedagogických porád 

Podľa aktuálnej potreby 

 

Termíny rodičovských združení 

September 

 celoškolské rodičovské združenie – 20. september 2022 o 15.30h 

Február 

 triedne rodičovské združenie/individuálne konzultácie  (podľa potrieb jednotlivých 
tried) 

 

 
 
 



Plán činnosti MZ 
Interné metodické združenie  - 25. 8. 2022 

Interné metodické združenie  - 18. 10. 2022 

Interné metodické združenie  - 14. 3. 2023 

 
 
Plán hospitácií 
Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej 

väzby pedagogickým zamestnancom – zodp. vedúca MZ 

Vzájomné hospitácie – každý pedagóg absolvuje hospitáciu u kolegu v inej triede s cieľom 

získavania nových skúseností a inšpirácií. Hospitačný hárok odovzdá vedúcej MZ, ukončenie 

hospitácii bude vzájomnou diskusiou na metodickom združení. 

 

Zameranie hospitácií : 

cieľ hospitácie vo vzťahu k učiteľke: sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom 

cieľ hospitácie vo vzťahu k učiteľke: diferencovanie úloh a činností s ohľadom na rozdielne 

výchovno-vzdelávacie potreby detí 

 

cieľ hospitácie vo vzťahu k deťom: samostatnosť pri plnení úloh - schopnosť vybrať si aktivitu, 

samostatne s ňou pracovať a po práci si upratať. 

cieľ hospitácie vo vzťahu k deťom: vzájomné akceptovanie sa, spolupráca detí 

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

Zodpovedná: vedúca MZ Mgr. Veronika Zodlová 

- výber jedného z troch možných vzdelávaní: 

Vzdelávanie potrebné na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín 

a pokrmov  

Vzdelávanie potrebné na získanie osvedčenia z kurzu poskytovania prvej pomoci  

Preventívny výchovný systém don Bosca 

 

 

 



Plán aktivít v materskej škole 

 

September 

 Triedne brigády orientované najmä na exteriér Rodinného centra - (zodp. Učiteľky na 
triede) 

 Dopravné ihrisko v mš (v spolupráciu s políciou) (zodp. Kusá) 21. 9. 2022 

 Výlet do sadov jabĺk (Dobré jablká) (zodp. Kusá, Ing. Bc. Šmilňáková) 
 

Október 

 Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete (zodp. Mgr. Herchelová) 
 Beseda o misiách (v spolupráci s rodičmi školy) (zodp. Mgr. Herchelová) 
 Sokoliari v mš (zodp. Mgr. Zodlová) 
 Otvorenie knižnice v mš (zodp. Mgr. Bc. Šátková v spolupráci s OZ) 
 Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke (zodp. Petrenčíková, Kusá) 

 

November 

 MiniZoo (zamerané na zvieratká žijúce na poliach/v lese) (zodp. Petrenčíková) 
 Miro Jilo – interaktívny koncert (zodp. Ing. Bc. Šmilňáková) 
 Plavecký výcvik (zodp. Ing. Bc. Šmilňáková) 

 

December 

 Mikuláš v mš (zodp. Petrenčíková)  6. 12. 2022 

 Divadielko v mš (zodp. Mgr. Herchelová) 
 Rozdávanie vianočných pozdravov v saleziánskom diele na Trnávke a okolí mš (zodp. 

všetky učiteľky) 
 Vianočné ruky – vyrábanie vianočných výrobkov na charitatívny úmysel (zodp. Šátková 

a všetky učiteľky) 
 Ozdobme si stromček, tvorivé dielne v mš (zodp. Všetky učiteľky, rozdelenie aktivít na 

porade) 13. 12. 2022 

 Zdobenie vianočného stromčeka pri Jasličkách vo farskom kostole ozdobami 
vyrobenými deťmi a pedagógmi mš 

 Vianočná kapustnica pre Rodinné centrum a Vianočné mestské trhy pre 
zamestnancov mš (účasť zamestnancov je odporúčaná) 

 

Január 

 Trojkráľové svätenie tried a priestorov mš (zodp. Ing. Bc. Šmilňáková) 
 Vyhodnotenie charitatívnej aktivity Vianočné ruky spolu s kňazom z farnosti – 

prosociálna výchova 

 Hody v škôlke – týždeň aktivít inšpirovaných životom a dielom don Bosca (zodp. Ing. 
Bc Šmilňáková, Kusá) 

 Fašiangový karneval (zodp. Všetky učiteľky) 
 

 



Február 

 Divadielko v mš 

 Divadlo nacvičené k hodom vo farnosti (nacvičené dobrovoľníkmi) (zodp. Šátková) 

 Koncert/artterapia v mš (zodp. Ivanová) 
 

Marec 

 Deň počatého dieťaťa (zodp. Mgr. Zodlová, Petrenčíková) 
 Pôstna aktivita v materskej škole orientovaná na prosociálne správanie detí (zodp. 

Petrenčíková a všetky učiteľky) 
 Návšteva knižnice (zodp. Mgr. Herchelová) 

 

Apríl 

 Mini ZOO – vodné zvieratá (zodp. Petrenčíková) 
 Divadlo v škôlke alebo návšteva divadelného predstavenia (zodp. Mgr. Ivanová) 

 Canisterapia (zodp. Mgr. Herchelová v spolupráci s OZ) 
 
Máj 

 Triedne besiedky ku Dňu matiek (zodp. Všetky učiteľky) 
 Týždeň profesií (rodičia predstavujú svoje povolanie deťom) (zodp. Šátková 

v spolupráci s OZ) 
 Výlet detí mš – družstvo Vajnory (zodp. Kusá v spolupráci s OZ) 

 

Jún 

 Detská radosť  v šklke - MDD v mš – Miro Jilo - (zodp. Ing.Bc. Šmilňáková + všetky 
učiteľky) 

 Dni sv Antona. (zodp. Petrenčíková) 
 Rozlúčka s predškolákmi (zodp. Všetky učiteľky) 
 Ukončenie školského roka -guľášpartia pre rodiny detí mš (na detskom ihrisku) (zodp. 

Mgr. Šátková a všetky učiteľky v spolupráci s OZ) 
 Výlet detí mš – Schaubmarov mlyn (zodp. Kusá v spolupráci s OZ) 

 

ďalšie možné aktivity - návšteva SNG, návšteva predstavenia v Bábkovom divadle, 

sférické kino, Bibiana, Dopravné múzeum, Mestské múzeum, výlet do lesa... 

 

Pravidelné aktivity v mš 

 

September- jún 

 Pravidelné škôlkárske omše vo farskom kostole (1xmes.) (zodp. Ing.Bc. Šmilňáková + 
všetky učiteľky) 

 Výcvik Montessori pedagogiky zameraný na prácu s deťmi vo veku 3 – 7+ rokov 


