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Ročný plán MŠ pre školský rok 2021/2022 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

 Ročný plán práce materskej školy je vypracovaný  v súlade so školským zákonom NR 

SR č.245/2008 Z.z. a Vyhláškou MŠ SR č.306/2008 o materských školách, v znení Vyhlášky 

MŠ SR č. 308/2009, Zákonom 138/2019 o pedagogických zamestnancoch , Sprievodcom 

školským rokom 2021/2022. Rešpektuje Školský poriadok MŠ a podmienky našej MŠ pre 

realizáciu úloh a kvalitné zabezpečenie zo strany pedagogických zamestnancov, či 

odborníkov z jednotlivých oblasti pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, tvorby a ochrany 

životného prostredia , učiteľov základných škôl a stredných škôl, rodičov a iných osôb, ktoré 

sa aktívne podieľajú na  plnení stanovených úloh v ročnom pláne. Stanovené úlohy rešpektujú 

a vychádzajú z analýzy výchovnej a vzdelávacej činnosti za predchádzajúce obdobie.   

Základom činnosti v našej MŠ je Štátny vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie a Školský vzdelávací program „Zdravá škola – slniečko“. Napĺňanie úloh 

z týchto záväzných dokumentov sú doplnené o konkrétne akcie v Ročnom pláne práce MŠ. 

Samostatnú prílohu tvorí plán Metodického združenia, plán Pedagogickej rady , Plán 

vnútroškolskej kontroly a plán Rodičovského klubu pri MŠ.  

 

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať ho a motivovať v rozvoji 

poznania a umožniť mu tvorivo realizovať svoje predstavy v každodenných aktivitách. 

Uplatňovaním tvorivo – humanistickej výchovy rešpektovať potreby a možnosti dieťaťa, 

vytvárať vhodné podmienky pre kvalitnú výchovu a vzdelanie, uplatňovať demokratické 

prvky riadenia. Základným prostriedkom ostáva hra, cez ktorú učiteľky budú sledovať rozvoj 

emocionality, sociability, senzo-motorický i kognitívny rozvoj u detí. 

 

Profil MŠ  

 

- je daný v našej vízii, že naša materská škola je tu pre ľudí , predovšetkým : 

  

1/ je pre dieťa pilierom osobného rastu 

2/ je pre rodiča partnerom pri výchove detí 

3/ je pre učiteľku miestom, kde napĺňa svoje poslanie 

4/ je pre naše mesto, región jedným z centier celoživotného vzdelávania, športu, kultúry 

a spoločenského života  

 

 

Cieľ: Dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako 

základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny 

v kolektíve. 
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Hlavné úlohy : 

 
1. Vytvárať podmienky pre problémové a zážitkové učenie, na hodnotenie 

a sebahodnotenie detí . Podporovať tvorivosť a aktivitu u detí. 

2. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby 

pedagogickým zamestnancom.  

3. Vo výchovno-vzdelávacom procese zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, 

sociálnych kompetencií.  

4. V edukácií uplatňovať pozitívnu motiváciu. 

5. V autoevalvačnom procese pozornosť sústrediť na spoluprácu s rodinou a inými 

organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. 

6. Uplatňovaním funkcií a poslania poradných orgánov riaditeľky napomáhať internému 

vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu výchova a vzdelávania, 

hodnoteniu stavu a úrovne VVČ, progresu výsledkov detí.  

7. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať 

aktívne počúvanie s porozumením, čítaním veršíkov, rozprávok a príbehov s detským 

hrdinom. Rozvíjať slovnú zásobu, vytvárať komunikačne podnetné prostredie.  

8. Osvojovať si základy kultivovaného spisovného slovenského jazyka deťmi 

Posilňovať ho využívaním rôznych metód a foriem práce s knihou,  hrou, detskou 

literatúrou od slovenských autorov . Využiť pri tom školskú knižnicu, aj spoluprácu 

s Okresnou knižnicou G.Zvonického a Maticou Slovenskou. Formovať kladný vzťah 

detí ku knihe a literatúre organizovaním vhodných súťaží a podujatí s aktívnym 

zapojením aj rodičov a verejností. Rozvíjať komunikatívne schopností deti, podľa 

možností aj v cudzom jazyku.  

9. Zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu grafomotorikych zručností, matematických 

schopnosti a počiatočnej finančnej gramotnosti , pričom využívať pracovné zošity 

a listy schválené MŠ SR.  

10. Venovať pozornosť médiám z hľadiska informačných zdrojov. Napomáhať deťom 

v porovnaní so skutočnosťou, reálií s virtuálnym prostredím, s fikciou a pri uvažovaní 

o pravdivosti, realite získaných informácií. Využiť metodickú príručku „ mediálna 

výchova v MŠ – cesta k mediálnej gramotnosti“ 

11. Väčšiu  pozornosť venovať diagnostike detí , na základe zistenia stavu zostavovať 

individuálne plány pre detí, ktoré to vyžadujú v úzkej spolupráci s rodinou.  

12. Podporovať intelektovo nadané deti prostredníctvom krúžkovej činností 

13. Spolupracovať  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva. 

14. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov rešpektovať  potreby detí, ich vekové –

a individuálne osobitostí.  

15. Utvárať pozitívne postoje k vlastnému zdraviu a to aj správnym využívaním pobytu 

vonku, neskracovať ho, realizovať aktivity smerujúce k prevencií obezity detí, 

získavať ich pre pravidelný telesný pohyb a športové aktivity. Podieľať sa na plnení 

Národného programu prevencie obezity  

16. Podporovať rozvíjanie digitálnej gramotnosti, ale zároveň zvýšenú pozornosť venovať 

ochrane detí pri používaní internetu.  Vo VVČ využívať interaktívne tabuľu a výukové 

programy, ktoré máme v MŠ. /Hravé čítanie, šaša Tomáša, Vševedka, Dopravná 

výchova a tiež využitie kníh k IT Škôlka hrou – jeseň, zima, jar, leto, Ľudské telo/ 
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17. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu degitálnych technológií vo VVČ 

/aktuálnosť, primeranosť, vhodnosť/ 

18. Aktívne sa zapájať do environmentálnych programov priamo riadených MŠ SR 

určených pre MŠ, realizovať úlohy environmentálnej oblasti 

19. Aktuálne zaradzovať na  činnosť Metodického združenia problémové témy VVČ. 

20. Prevencia drogových závislostí – aktivity budú zamerané aj k zníženiu nepriaznivého 

vývoja na úseku hazardného hráčstva a zneužívania návykových látok 

/rešpektovanie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 372 zo dňa 25.8.2009/ 

21. zapojiť sa do projektu študentov medicíny za aktívnej podpory rodičov detí – 

DentoAlarm, viesť tak detí k  dodržiavaniu dentálnej hygieny . 

22. Využívať multifunkčné ihrisko pri SOŠHaS a v ZŠ školská 2, aj vlastné dopravné 

ihrisko a po dohode s policajným zborom zorganizovať dopravné dni zamerané na 

bezpečnosť a etické správanie sa deti na cestách, uplatňovať zásady bezpečného 

správania sa na cestách ako chodca, cyklistu, spolujazdca či korčuliara. 

23. Úlohy v učebných osnovách i v mesačných plánoch budú v duchu humanizmu, so 

vzdelávaním v oblastí ľudských práv, práva dieťaťa, predchádzaniu všetkých foriem 

diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu – bez rozdielu 

24. Pedagogickí zamestnanci budú dbať na  svoj odborný i osobný rast v súlade s Plánom 

profesijného rozvoja schváleného zriaďovateľom MŠ – Mestom Michalovce na 4 roky 

s aktualizáciou na jeden rok.  

25. Prezentovať MŠ i na verejnosti, prostredníctvom propagácie činností a to v miestnych 

i školských médiách. /vystúpenia na verejností, propagácia činností v regionálnej 

televízií, denníkoch, pedagogická tlač a pod. Podporovať Deň MŠ 4.11. – na 

podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. 

26. Pri plánovaní cieľov pre dosiahnutie výkonových štandardov ŠVP mať na zreteli 

potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti. Dbať na ich jednoznačnosť 

a jasnosť.  

 Vo  VVČ uplatňovať všetky formy organizácie – individuálnu, skupinovú i frontálnu. 

Podporovať experimentovanie a bádanie u detí, zvyšovať požiadavky na praktické 

návyky,     zručností u všetkých detí, ale hlavne z málo podnetného prostredia,  

Monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne zneužívania, bezodkladne 

zabezpečiť ich ochranu.  

27. Rozvíjať vlastenectvo u detí od útleho veku spoznávaním okolitého života 

a vštepovaním pozitívneho vzťahu k prostrediu, ktoré ich obklopuje, spoznávaním 

kultúrnych hodnôt nášho zemplínskeho regiónu.  

 

Mimoškolské aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju talentu  - budú v MŠ realizované až 

po skončení mimoriadnej situácie, ktorú si vyžaduje ochorenie Covid 19. 

 

Výučba anglického jazyka – zabezpečujeme v spolupráci so súkromnou jazykovou 

školou Mgr. Adely Kužmovej, poverená učiteľka jazykovej školy – osvojovanie si cudzieho 

jazyka, jednoduchá konverzácia v tomto jazyku. V tomto školskom roku bude zabezpečovaná 

výučba anglického jazyka v dvoch úrovniach – pokročilí a začiatočníci.  

 

 Krúžky so športovým zameraním : 

- deti budú vedené k športovej príprave zameranej na hokej, korčuľovanie pod 

dohľadom trénerov HK mládež Michalovce. 
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- v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce budú mať možnosť detí 

absolvovať Športovú akadémiu, ktorá sa bude realizovať v telocvični ZŠ Školská 2 

Michalovce  

 

- S basketbalovým klubom Michalovce budeme zabezpečovať prípravu talentov 

a po súhlase zákonného zástupcu dieťaťa,  pod vedením odborného trénera v rámci 

pobytu vonku až pominie mimoriadna situácia.  

 

Počas školského roka v spolupráci s CPPPaP v Michalovciach realizovať logopedickú 

starostlivosť v dopoludňajších hodinách, na základe písomného súhlasu rodičov.  

 

Pod vedením našich pani učiteliek budú realizované aj krúžky – tanečný /Valašteková/, 

spevácky /Karšňáková/, výtvarný /Hrubá/, zobcová flauta /Blahutová/, prírodovedný 

/Perželová/ športový /Farkášová/. Do krúžkov sa budú zaradzovať deti z predškolských tried, 

z ostatných len vo výnimočných prípadoch, kedy sa deti javia ako výrazné talenty pre tú ktorú 

oblasť. Záujem musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca dieťaťa.   

 

Vo všetkých činnostiach využívať výučbové programy, ktoré sú v MŠ, nové kvalitné 

didaktické pomôcky /interaktívnu tabuľu a interaktívnu podlahu, včielku Bee –bott, 

počítač, diaprojektor, logico-primo,.../, telocvičňu MŠ podľa rozpisu tried počas týždňa 

tak, aby sa striedali všetky triedy. Na edukačnú činnosť využívať prírodu a školský dvor 

– zvlášť v tomto čase, kedy pobytom na čerstvom vzduchu predchádzame ochoreniam.  

 

Výsledky a  dobré skúseností zo všetkých oblasti zverejňovať v pedagogickej a miestnej 

tlači, zapájať sa do regionálnych, miestnych podujatí, akcií a súťaží. Chápať to ako 

prezentáciu talentu a šikovnosti deti, ako prezentáciu celkovej činnosti MŠ.  

Do všetkých akcií a podujatí organizovaných MŠ zapájať čo najviac rodičov a rodinných 

príslušníkov. Spoločne riešiť vzniknuté problémy, hľadať spôsob ich riešenia, odstránenia – 

s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých oblastiach činnosti.   

 

V rámci metodicko – poradenskej činnosti zverejňovať na nástenkách v šatni pre rodičov 

odbornú poradňu, na rodičovských schôdzach zaradzovať aktuálne prednášky na tému, ktorá 

sa v tej triede javí ako problém. Využívať pritom odborné časopisy, odborné poradne v meste, 

rady odborníkov a pristúpiť i na organizovanie stretnutí s týmito odborníkmi /napr. detským 

lekárom, psychológom, pedagógom zo základnej školy a pod. / 

O všetkých podujatiach a akciách MŠ informovať rodičov včas prostredníctvom infoskrinky 

pred novou budovou, nástenky pri vstupe do Rozprávkovej budovy a osobnou agitáciou zo 

strany učiteliek. /zodpovedná p.uč. Blahutová/. Za aktívnej podpory zriaďovateľa zabezpečiť 

financovanie webovej stránky MŠ  - a informovať v súlade s platnou legislatívou rodičov 

o aktivitách a VVČ v MŠ prostredníctvom web stránky – zodpovedná Mgr. Lívia Roďomová.  

 

Skvalitňovať  spoluprácu  s rodinou - angažovať rodičov cez výbor Rodičovského klubu.  

 

Triedne učiteľky podľa zváženia a so súhlasom rodičov detí zriadia na facebookovej 

stránke skupinu danej triedy –využiť ju na dištančnú formu komunikácie s rodičmi.  
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Tematický ročný plán 
 

September 2021  –  Adaptácia detí v MŠ „Vítajte v MŠ“ 

   16. – 22.9.2021 – Týždeň mobility  

22.9.2020 - Deň bez áut  

    Triedne schôdze rodičov  

Schôdze rodičov podľa jednotlivých tried sa uskutočnia za prísnych hygienických podmienok, 

každý deň iná trieda v telocvični MŠ.   /dezinfekcia prostredia aj cez žiarič/         

      

Október 2021     Jesenné variácie –/šarkaniáda/  

   Svetový deň výživy – 15.10.2021 /ochutnávka zdravej výživy/ 

                                    /16.10. – je sobota/ Deň výživy len v triedach 

   Dopravná akcia pre predškolákov na ihrisku   

                                    12.10.2021 – fotenie detí kVianociam 

                                     28. – 29.10 2021 – aktualizačné vzdelávanie učiteliek 

November 2021    4.11.2021 – Deň materských škôl 

                                    Naše mesto – vychádzky do mesta /MsÚ, polícia, múzeum.../  

                                    Ekologické akcie – výsadba stromčekov a kríkov 

   Návšteva TaZS, MsP, MsÚ – Deň otvorených dverí /opatrenia COVID/ 

   Tvorivé dielne v ZŠ v meste – na základe pozvania 

December 2021   6.12. - Mikulášske prekvapenia  

   Koleda a vinše – akcia s knižnicou G.Zvonického /recitácia a prednes 

                                    poézie a prózy/ - predškoláci 

Január 2022   Zimné radovánky – aj s prvákmi zo ZŠ Školská 2, MI 

   Hry so snehom – sánkovačky, guľovačky, súťaž o najkrajšieho  

   snehuliaka, rýchle sane a pod. 

Február 2022   Babysieting Košice  – karneval s rozprávkovou postavou 

   Program pre dôchodcov Stráňany – ich výročná schôdza 

             kurz korčuľovania s HK-mládež Michalovce pre predškolákov 

Marec 2022    Mesiac knihy – výstavka literatúry pre deti i rodičov 

   Prednes poézie a prózy – celoškolská prehliadka v recitácií 

   Vystúpenia k MDŽ a   Deň učiteľov 

Slávik v MŠ – celoškolská prehliadka v speve 

   Mestské kolo „Slávik v MŠ“  

Apríl 2022    Chránime planétu Zem a návšteva hvezdárne, planetárium 

   Malý dopravák – akcia v spolupráci s OR PZ, SČK a RÚVZ  

   Deň Zeme – úprava  jazierka a ihriska v areály MŠ /22.4./  

   projekt „Zdravé oči“ – stav zraku našich detí 

Máj 2022  Deň matiek – vystúpenia v triedach 

                                    Deň mlieka  

   Deň rodiny – Deň otvorených dverí v MŠ  

   Školská olympiáda a mestská športová olympiáda 

   Kolotoč vedomostí – súťaž predškolákov 

Jún 2022  Detský svet – svet zázrakov /MDD – oslavy, Superstar /.  

   mestská olympiáda detí MŠ 

   Rozlúčky s MŠ v triedach predškolákov  

   Deň ocov  
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Koncoročné výlety /ZOO Stropkov, Košice, Morské oko, Vinné, Zemplínska Šírava, Prešov – 

letecká základňa, Dvor so zvieratkami v Blatnej Polianke, v Pozdišovciach , Veľké Raškovce, 

Klokočov, Jastrabie pri M. Tatranská Lomnica, alebo iné miesta podľa výberu učiteliek a 

rodičov/   

 

Predškoláci sa budú zúčastňovať podľa ponuky výchovných koncertov v Základnej umeleckej 

škole i v súkromnej umeleckej škole p. Buráša, p.Mgr. Cicáka a Mgr. Capovčáka na Okružnej 

ulici v Michalovciach. Tiež na akciách v základných školách podľa aktuálnej ponuky.  

Je potrebné využívať možnosť exkurzie vo Vojenskom útvare, u hasičov, policajtov, na MsÚ, 

Technických a záhradníckych službách – počas dni otvorených dverí v týchto organizáciách 

a na základe ich pozvánky. 

 V rámci boja proti obezite budeme dodržiavať časový rozvrh využívania vlastnej 

i školských telocvični /ZŠ/ a dbať na testovanie športovej  prípravy našich predškolákov 

v rámci projektu „Zdravý predškolák“.   

Mimoriadna situácia – preto sa niektoré dlhoročné akcie pre MŠ v meste nemôžu 

organizovať – napr. Liga pohybovej zdatností,  akcia Výber si svoj šport a pod.  Až do 

odvolania mimoriadnej situácie – sa neuskutočnia akcie, ktoré sú uvedené v ročnom pláne 

v druhom polroku – napr. korčuľovanie, súťaže v speve.... 

 

Spolupráca s inými organizáciami : 

Všetko až po skončení mimoriadnej situácie v súvislostí s ochorením Covid   
Pokračovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s Materskou školou Lastovička v Užhorode 

na Ukrajina – prostredníctvom webinárov.  

               

             Z: riaditeľka MŠ 

 

Činnosti súvisiace so základným úväzkom učiteliek: 
 

Blahutová Jaroslava 

- Zápisnice z pracovných porád 

- Vedenie krúžku Zobcovej flauty 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- Starostlivosť o infoskrinku – aktualizácia informácií pre rodičov 

- Starostlivosť o kabinet literárnej výchovy 

- hospitácie podľa zadelenia riaditeľky, poverená zastupovaním riaditeľky v jej 

neprítomností /dochádzka detí, zamestnancov.../ 

Boženková Viera 

- Vedenie školskej kroniky 

-  Deň otcov /spolu učiteľky triedy č.1,2,3/ 

- spolupráca so základnými školami 

 

Mgr. Alena Farkašová 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- Vedie športový krúžok v MŠ 

- Aktualizácia nástenky pred riaditeľňou – zo života MŠ 
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Ing. Simona Hrubá 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- Aktualizácia nástenky pred riaditeľňou – zo života MŠ 

 

Juhásová Renáta 

- zápisnice z pedagogických rád 

- koordinátorka akcie Týždeň mobility /september  2021  / 

- Akcia : Malý dopravák a spolupráca s políciou /apríl 2022/ 

- členka Rady školy pri MŠ 

- spolupráca s organizáciami TOŽIP a ochrany prírody /aktualizácia nástenky/ 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

 

Karšňáková Ľudmila  

 

 vedúca Metodického združenia pri MŠ a členka výboru SPPV 

- hospitácie podľa zadelenia riaditeľky a kontrola triednej dokumentácie  

- predseda ZO OZ 

- starostlivosť o ozvučenie počas akcií v MŠ 

- Deň otcov /spolu učiteľky triedy č.1,2,3/ 

- starostlivosť o kabinet didaktických pomôcok v zborovni 

- vedenie speváckeho krúžku 

- predsedníčka Rady školy pri MŠ 

 

Kavuľová Melánia 

- starostlivosť o lekárničky v MŠ, zápis úrazov,   

- Garant akcie: Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- spolupráca s organizáciami TOŽIP a ochrany prírody 

- zápisnice zo zasadnutia Metodického združenia 

- environmentálne aktivity a prvky Zelenej školy v podmienkach našej MŠ 

 

Lorenčíková Valéria 

-  starostlivosť o BOZP a CO v podmienkach MŠ 

- kontrola bezpečnosti pri práci, čistoty a údržby v MŠ 

- garant akcie: Celoškolská športová olympiáda  

- spolupráca so základnými školami 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

 

Perželová Iveta 

- akcia: Celoškolská športová olympiáda 

- spolupráca so základnými školami 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- Spolupráca s hvezdárňou 
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Slivková Erika 

      -   vedenie školskej knižnice 

      -    garant akcie: „Marec – mesiac knihy“ / výstavka kníh, spojená s predajom kníh 

-  deň otcov /spolu s učiteľkami triedy č.1,2,3/ 

- starostlivosť o telocvičňu MŠ, kabinet Tv 

 

Valašteková Tatiana 

- spolupráca so Súkromnou umeleckou školou p. Buráša a Slniečkom   

- starostlivosť o kostýmy pre tance, ušitie nových kostýmov 

- členka protipožiarnej hliadky v MŠ 

- Deň výživy, Deň otcov, /spolu s učiteľkami triedy č.1,2,3/ 

- Vedenie tanečného krúžku 

 

Mgr. Lívia Roďomová 

- Deň rodiny /spolu s učiteľkami triedy č.4,5,6,7 / 

- Starostlivosť o web stránku MŠ 

 

Ing. Tatiana Mičová  

- Zvládnuť adaptačný program začínajúcej učiteľky MŠ 

- Podieľať sa na organizovaní školskej olympiády  

 

Bc. Dominika Stretavská  

- Zvládnuť adaptačný program začínajúcej učiteľky MŠ 

- Podieľať sa na organizovaní školskej olympiády  

 

Každá učiteľka bude písať zápis z pracovnej /operatívnej/ porady učiteliek, ktoré sú 

v pondelok, striedavo pre učiteľky z dopoludňajšej zmeny. Začínajú učiteľky triedy č.1, 

postupne až po triedu č. 7. Jedna učiteľka tak bude písať zápis raz za 14 týždňov, potom sa to 

bude opakovať do konca školského roka. Zápisnice sa odovzdávajú druhý deň po porade 

riaditeľke MŠ s informáciami, podnetmi, ktoré boli prerokované, novými úlohami a termínom 

a zodpovednosťou za splnenie úloh, na ktorých sa na porade dohodli. 

 

Úlohy pre rozvoj materiálno – technického zabezpečenia 
1.Racionálne hospodárenie – hlavne šetrenie energiami, elektrickou, tepelnou, vodou. 

       Z: všetci zamestnanci MŠ 

       T: stály 

 

2. Oprava chodby a šatní, oprava podlahoviny na schodišti v rozprávkovej budove.

 /Nivelizácia, vyspravky nerovností a nová podlaha/     

            

       T: december 2021      

 

3. Udržiavať a zveľaďovať jazierko, náučný chodník a dopravné ihrisko pre detí MŠ. Žiadať 

Mesto o napojenie  bezpečnostných kamier – ochrana pred poškodzovaním vandalmi.  

                  Z: riaditeľka, učiteľky, školník MŠ 

       T: počas roka 
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4. Postupne dokupovať detský nábytok do tried  pre deti – nové stoličky, postieľky, šatne. 

       Z: riaditeľka MŠ 

       T: počas šk.roka 

 

5.  Obnovenie hygienických zariadení pre dospelých pri tr. č. 5, 6 a telocvični /havarijný stav/ 

Z: riaditeľka po dohode so zriaďovateľom 

       T: december  2021 

 

6. Zakúpiť sieťky na okná – proti hmyzu, do všetkých tried tak, aby bolo dostatočne vetranie 

a bezpečnosť . Dokúpiť žalúzie na okná, kde chýbajú.  

       Z: riaditeľka po dohode so zriaďovateľom 

                                                                                   T:   december 2021 

 

7/ Oprava chodníka medzi hospodárskou budovou a triedou č. 7 

       T: 2021/2022 

8/ rekonštrukcia prípravovní jedál pri triedach č. 5,6,7 

       T: 2021/2022 

 

9/ Oprava schodov v rozprávkovej i novej budove – výmena gumy na schodoch  

       T: 2021/2022 

 

10/ Doplniť za aktívnej spolupráce s rodičmi a sponzormi školský dvor – odstrániť 

nebezpečné, poškodený kolotoč  – nahradiť novými. 

       T: 2021/2022 

       Z: riad. MŠ a predseda RK 

11/ Dopĺňať didaktické pomôcky do kabinetov i priamo do tried za aktívnej spolupráci so 

zriaďovateľom a rodičmi detí. 

       T: stály 

       Z: riaditeľka a učiteľky 

Za tieto úlohy zodpovedá riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom – podľa 

finančných možností .   

 

Riadiaca práca 

 
Uplatňovať kooperatívny štýl riadenia, vytvárať vhodnú socioklímu, rešpektovať návrhy 

a podnety zamestnancov. 

 

Za tým účelom: 

 

1. Uskutočňovať porady pre kvalitné plnenie úloh a to: 

- pedagogické rady  -  3 – krát ročne  /učiteľky/ 

- hodnotiace porady  -  2-krát ročne  /všetci zamestnanci/ 

- analýza výchovno – vzdelávacej činnosti 2-krát ročne  /učiteľky/ 

 - pracovné porady    4-krát ročne  /prevádzkoví zam./ 

 - informatívne porady    1-krát za týždeň /učiteľky/ 

          

Z: riaditeľka MŠ 
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2. Kontroly vykonávať – výchovno – vzdelávacej činnosti – podľa plánu hospitácií 

inventarizácia    1-krát ročne 

knižnice a kabinetov     2-krát ročne 

      Z: riaditeľka MŠ 

 

3. Základom pre odmeňovanie je kvalitná práca, dodržiavanie pracovného a školského 

poriadku. Zohľadniť pritom hodnotenie pedagogických zamestnancov a tiež plnenie 

úloh z Ročného plánu práce MŠ. 

Z: riaditeľka MŠ 

T : 2 x do roka 

 

4. V súlade s novým zákonom č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch spracovať 

Plán profesijného rastu zamestnancov MŠ na 4 roky, s aktualizáciou na jeden rok 

a realizovať v podmienkach MŠ aktualizačné vzdelávanie. 

T: október 2021 a stály 

Z: riaditeľka a metodička 

MŠ 

   

 

V Michalovciach, august 2021      


