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Identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy:              Materská škola 

2. Adresa školy:             Materská škola – Óvoda Boldog 76,  925 26 Boldog 

3. Zriaďovateľ:               Obec Boldog 

4. Poverená riaditeľka:   Bc. Eva Mičová 

Triedna učiteľka:        Margita Szabová 

Vedúca šk. jedálne:    Bc. Bronislava Takácsová 

Kuchárka:                   Mária Slobodová   

Upratovačka:              Noemi Pikaliová 

5. Kontakt:                      02/456 115 010, 0911/950 946 

Mailová adresa:          msboldog@gmail.com 

Internetová stránka:   www.msboldog.sk 

 

Počet detí v školskom roku 2018/2019 

Materská škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 

rokov. Prevádzkovali sme jednu triedu s celkovým počtom 22 detí do 30.6.2019. 

Od 1.7. do 11.7. 2019 MŠ tiež bola v prevádzke s celkovým počtom 16 detí.        

Na konci školského  roku  bol počet detí  predškolákov 7 a jednému dieťaťu bola 

odložená dochádzka do ZŠ na základe žiadosti zákonného zástupcu.   

Predškoláci boli: 

1. Časný Richard 

2. Časný Samuel 

3. Valent Filip 

4. Poór Gregor 

5. Žilková Veronika 

6. Laky František 

Všetci predškoláci vyhoveli podmienkam a očakávaniam  na nástup do ZŠ.  

Cyntia Szlováková,  psychologička pri vykonávaní  analýz predškolákov 

konštatovala, že niektoré detí majú nedostatky, napriek tomu sú dobre pripravení 

na nástup do školy. 

Na školský rok 2019/2020 sú zapísané prijaté deti: 

1. Sedláková Sofia 

2. Gyurcsi Zsolt Leo  



3. Tankó Pavel 

4. Časná Júlia 

5. Zúber Anna 

    

V roku 2018 bola prijatá pani  Bc. Bronislava Takácsová na pozíciu vedúca 

školskej jedálne, ktorá vystriedala  pani Mgr. Veroniku Lehotskú Batykovú. 

    

Zameranie materskej školy: 

Naša materská škola pracovala  podľa vlastného Školského vzdelávacieho 

programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý akceptuje  

základné humanistické princípy. Na základe Školského poriadku a Plánu práce 

školy v MŠ dominovali tieto princípy: 

- Práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, 

posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu 

- Práva na rozvoj vlastnej jedinečnosti 

- Práva na celostný rozvoj osobnosti 

- Práva na seba rozvoj dieťaťa 

Našim cieľom bolo  prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace 

so zdravým životným štýlom, pozitívny postoj k pohybu, športovým aktivitám 

a k svojmu zdraviu, rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu 

s dôrazom na jedinečnosť osobnosti. Na tomto základe bol  spracovaný Školský 

vzdelávací program, ktorý bol pre MŠ najvyšším kurikulárnym dokumentom. 

 

Úroveň dosiahnutia výsledkov vo výchovno – vzdelávacej oblasti: 

- Rozvíjali sme  základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia 

a správania a harmonického spolunažívania detí s dospelými.  

- Podporovali sme kladné citové vzťahy, vytvárali sme  zdravú sebadôveru, 

vzájomnú úctu, dôveru, empatiu. 

- Rešpektovali sme  ľudské práva – práva detí. 

- Rozvíjali sme  zmysel pre plnenie požiadaviek, osobnej zodpovednosti 

a rešpektovali sme a podporovali sme  osobitné zvláštnosti duševného 

vývoja. 



- Sústreďovali sme  sa na rozvoj divergentného myslenia kladením otázok 

a umožňovali sme  deťom produkovať rozmanité riešenia, originality, 

rozvoj flexibility. 

- Podporovali sme nebojácnosť z imaginácie ( slovnej, obrázkovej, 

pohybovej alebo symbolickej ). 

- Rozvíjali sme úrovne myslenia, pozornosti, pamäti, vývinu reči 

a individuálnych osobitosti. 

- Poskytovali sme  deťom dostatok priestoru v rečovej oblasti s pomocou 

riekaniek, pesničiek, hudobno – pohybových hier. 

- Využívali sme stimulačný program zameraním na cvičenia grafomotoriky, 

zrakového a sluchového vnímania, vytváranie matematických predstáv 

a priestorovej orientácie. 

- Utvárali sme  u deti pozitívny postoj k svojmu organizmu, výchovu ku 

zdravému životnému štýlu ( pravidelné vychádzky, rozhovory o zdravej 

výžive, o pitnom režime, projekt: Pohyb Hrou, Školské ovocie, Školské 

mlieko). 

- V Mediálnej výchove viedli deti k orientácií sa v mediálnom svete. 

 

V materskej škole ďalej prebiehali: 

- Výučba  anglického jazyka, ktorú vyučovala Bc. Katarína Rigóová 

z Lehníc. 

- Pedagogické a pracovné porady, hospitácie a kontrolné činnosti 

- Rodičovské združenia a konzultačné hodiny s rodičmi 

- Zapájanie sa do rôznych projektov 

- Rôzne akcie s rodičmi 

- Udržiavanie tradície (vynášanie svetlonosov do parku, Mikuláš v MŠ, 

zdobenie medovníčkov, zdobenie vianočného stromčeka v parku, 

fašiangový karneval, pálenie Moreny na školskom dvore, zdobenie 

vetvičky v parku veľkonočnými vajíčkami) 

- Dentálna hygienička v MŠ 

- Zbierka pre deti do detského domova v Jelke ( knihy, výtvarné pomôcky 

hygienické potreby, spoločenské hry......).  

- Vystúpenie pre seniorov s vianočným programom v Senci (Domus bene –

Dom dobra, o.z). 

- Besiedky v dome kultúry: Mesiac úcty k starším, Vianočná, Deň matiek, 

Rozlúčka s predškolákmi 



- Návšteva knižnice 

- Zápis do MŠ 

- Fotografovanie detí 

- Návšteva dopravného ihriska 

- Medzinárodný deň detí 

- Koncoročný školský výlet 

- Oslava narodenín detí 

- Časté pracovné porady a komunikácia s personálom z kuchyne 

- Zabezpečenie a realizácia návrhov a nápadov 

 

Materská škola bola naďalej zapojená do projektu Recyklohry, kde na základe 

vyzbieraných batérií (128,70 kg) materská škola dostala  rôzne školské potreby. 

V materskej škole bol organizovaný „Zber papiera“, ktorý sa uskutočnil dva krát 

do roka. V októbri sa vyzbieralo 540kg a v apríli 761 kg papiera. Za vyzbierané 

papiere materská škola dostala toaletný papier.   

Naša materská škola sa zapojila po druhý raz  do projektu názvom: „Pohyb 

Hrou“, ktorý sa konal v mesiaci november a máj. Deti si osvojili základné 

zručnosti s náčiním a vytvorili pozitívny vzťah k pohybu, pomocou dvoch 

trénerov. 

Po druhý  raz deti materskej školy pripravili krátky kultúrny program a hostinu  

pre svojich starých rodičov k „Mesiacu úcty k starším“, ktorí boli zo svojich 

vnúčat dojatý. Tentokrát bol usporiadaný v Dome kultúry v Boldogu. 

V  decembri Obecný úrad organizoval „Vianočný trh“, kde boli predané ručne 

práce, pečené koláčiky, ktoré vytvoril kolektív materskej školy a rodičia detí MŠ.  

Vyzbieraná suma bola  321, 50 euro, za ktoré boli kúpené detské paplóny 

a výtvarné pomôcky pre deti materskej školy. 

Deti po prvý krát si vyskúšali požiarny poplach v materskej škole na Deň deti. 

Dosiahli krásny výsledok.  

Od januára MŠ spolupracuje s firmou MELIORATIO, ktorá poskytne materskej 

škole, deťom a ich zákonným zástupcom: konzultácie s pedagógom, deťom a ich 

zákonným zástupcom pomoc pri riešení odborných problémov psychologického 

a špeciálnopedagogického charakteru, terapeutického charakteru podľa okruhu 

svojej činnosti.  Poskytovateľom je pani PaedDr. Kása Ildikó z Bratislavy. 



V mesiaci november rodičia mali možnosť priamo v materskej škole využiť 

službu vyšetrenia plochých nôh , spolu s konzultáciou.  

Po prvý raz, počas školského roka materská škola  poskytla pomoc s odbornou 

praxou budúcich učiteliek MŠ s dvojtýždňovým pozorovaním denných aktivít.  

V mesiaci máj Obecný úrad organizoval podujatie „Deň rodiny“, kde sa podarilo 

vyzbierať sumu 156,62 € pre materskú školu.  

Naša materská škola dostala ponuku od organizácie Csemadok z Hrubého Šúra 

vystupovať s deťmi na podujatí „ Malodunajský piknik“,  ktorá nám pomohla 

zviditeľniť škôlku. 

Materská škola získala dotáciu od Úradu vlády SR na výstavbu detského ihriska 

v sume 8000,- euro. Realizácia sa začne v školskom roku 2019/2020. 

 

Naša materská škola tiež pomáhala deťom v detskom domove vyzbierať 

školské potreby, hygienické potreby, hračky, knihy, ktorými sme im vyčarovali 

radosť na tvári. Prekvapili taktiež seniorov  vystúpením v seniorskom domove 

v Senci. Tešili sa z našich škôlkarov.  

Veľmi si ceníme spoluprácu so zriaďovateľom, ktorý  v každom školskom 

roku preukazuje pomoc materskej škole napr. zúčastnením sa rôznych akcií, 

staranie sa o bezproblémovú prevádzku materskej školy, poskytnutie finančných 

prostriedkov, zveľadenie školského dvora, komunikácia medzi zriaďovateľom 

a personálom materskej školy. Niektorí poslanci obecného zastupiteľstva 

venovali svoj zárobok našej materskej škole.  

Tešíme sa, že ešte pod vedením bývalého starostu Alojza Časného sa 

podarilo obecnému úradu zabezpečiť deťom MŠ altánok,  ukladací priestor na 

rôzne školské potreby a vyrovnať betónovú plochu. 

Pod vedením súčasného starostu Bc. Petra Múčku začala rekonštrukcia 

materskej školy – napr: výmena elektroinštalácie, podlahy, zväčšenie priestoru 

kúpeľne, jedálne, vynovenie kuchyne, maľba všetkých priestorov...... 

 

Spolupráca s rodičmi bola tiež dobrá. Rodičia sa zapojili do akcií, ktoré boli 

naplánované a organizované. Snažili sa vyhovieť očakávaniam materskej školy, 

preukázali pochopenie. Martin Žilka  zabezpečil fotografovanie detí v MŠ 



zdarma. Tomáš Kögler vykonal elektrikárske práce v MŠ, Erika Jankuraová  

prispela počas celého roka väčším množstvom nefunkčných bateriek do zberu. 

Szabolcs Klenovics  poskytol nový  piesok do pieskoviska.  Peňažný dar poskytla 

Katarína Köglerová s manželom 50,- euro. 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

V školskom roku 2018/2019 sa riaditeľka a triedna učiteľka priebežne 

vzdelávali. Počas roka absolvovali aj samoštúdium. Študovali odbornú  literatúru, 

časopisy, zborníky z konferencií a získavali informácie prostredníctvom 

internetu. 

 Riaditeľka sa zúčastnila dvojdňovej odbornej konferencie v Partizánskom, 

po ktorom sa snažila odovzdať  získané  informácie triednej učiteľke. Zúčastnila 

sa dvoch akreditovaných vzdelávaní, kde získala 30 kreditov. Snažila sa odovzdať 

vedomosti triednej učiteľke, sledovala aktualizáciu zákonov a zmien v súvislosti 

s riadením MŠ.   

Riaditeľka skončila 1. ročník dvojročného externého štúdia v Senci, 

študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 2.ročník začne 

už v mesiaci september. 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

 

 

Zdroje financovania MŠ boli: 

 

- Dotácie zo štátneho rozpočtu cez podielové dane obce pre deti na Vianoce 

– darčeky pod stromček 

- Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov MŠ od zákonných zástupcov detí 



- Nadácia:  Bethlen Gábor Alapítvány  (1.190 eur): hojdačky na školský 

dvor – 2ks., zakrývacia plachta na pieskovisko, šmykľavka na školský 

dvor      

- z 2% poukázanej dane (2018/19) – (1183,26 eur): zatiaľ nevyčerpaná 

- 10% z výučby anglického jazyka (50,20 eur): pošta, učebný materiál, 

časopis: Predškolská výchova  

 

Sponzorské dary : 

- Farebné papiere, kancelárske papiere, kartóny, občerstvenie na 

podujatiach  od rodičov, knihy, hračky na  pieskovisko  

- peňažný dar: 50,- euro ( Katarína Köglerová s manželom ) 

-  So získaných  peňažných darov sú financované zakúpené športové 

potreby pre deti, edukačné pomôcky, knihy... 

 

 

 

Podujatia, ktorých sa zúčastnila naša materská škola: 

 

September: 

- Zoznamovacia opekačka v MŠ 

- Rozprávkové predstavenie - Dunajská Vlnka - Bratislava 

- Vystúpenie pre starých rodičov 

 

 

 

Október: 

 

-  Šarkaniáda  

-  Zber papiera v MŠ 

-  Tekvicová oslava v MŠ 

-  Rozprávkové predstavenie – Bándy Katalin, Šamorín 

 

 

 

 



November: 

 

-   Projekt: Pohyb Hrou 

-   Zdravé zúbky – návšteva v MŠ: dentálna hygienička 

-   Vianočné fotografovanie v MŠ 

-   Rozprávkové predstavenie v Senci 

 

 

 

December: 

 

- Mikuláš v našej škôlke (zabezpečila obec Boldog) 

- Zdobenie medovníčkov v MŠ  

- Vianočná besiedka v obci Boldog (vystúpenie v dome kultúry) 

- Vianočný trh (zabezpečila obec Boldog) 

- Vystúpenie pre seniorov v Senci (Domus bene –Dom dobra, o.z)  

- Zbierka do detského domova v Jelke 

 

Január: 

- Fašiangový karneval v MŠ 

- Žonglér v MŠ 

 

   Február: 

- Simsalala – hudobno-zábavné predstavenie v MŠ 

- Zhudobnené básne – Szúnyog Zsuzsanna - Bratislava 

 

  Marec: 

 

     - Pálenie „Moreny“ s deťmi na šk. dvore 

     -    Bábkové divadlo – Divadlo Slniečko - Piešťany 

     -    Návšteva mestskej knižnice v Senci 

     -    Zdobenie vetvičky v parku veľkonočnými vajíčkami  

 

 

 

 



Apríl: 

 

-  Zber papiera v MŠ 

-  Ukážka historických hudobných nástrojov – Banská Bystrica 

-  Návšteva dopravného ihriska v Galante 

 

Máj: 

 

- Deň matiek- vystúpenie v DK v Boldogu 

- Projekt: Pohyb Hrou 

- Zápis do MŠ 

- Divadelné predstavenie – Dunajská Vlnka-Bratislava 

 

 

Jún: 

 

-  MDD v škôlke (policajti, hasiči, záchranári v MŠ) 

-  Fotografovanie detí v MŠ 

-  Rozprávkové predstavenie – Bándy Katalin - Šamorín  

-  Rozlúčka predškolákov s materskou školou  

-  Školský výlet: Kostolná pri Dunaji- Oáza sibírskeho tigra, Pusté Úľany     

Gazdovský Dvor Náš Sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT analýza: 

 

Silné stránky:                                                     Slabé stránky: 

 

Prostredie MŠ                                                       Spolupráca so št. orgánmi 

Výsledky vých. vzdelávacej práce školy              Vekový rozdiel medzi deťmi                             

Spolupráca so zriaďovateľom                               Nefunkčnosť  Rady školy v MŠ 

Spolupráca s rodičmi                                             

Aktivity rôzneho druhu 

Materiálne zabezpečenie 

  

 

Vízia na ďalší školský rok 2019/2020: 

 

V najbližšom roku chceme  naďalej zachovať rodinné prostredie, 

rešpektovanie pravidiel a príkladnú starostlivosť deti. Spolupracovať so 

zriaďovateľom a rodičmi, zviditeľniť materskú školu a budovať jej dobré meno.  

 Chceli by sme dokončiť do konca školského roka 2020 na školskom dvore 

fasádu na postavenom  ukladacom priestore na rôzne školské potreby, na 

školskom dvore zrealizovať výstavbu detského ihriska.     

Spolupracovať so štátnymi orgánmi – policajný zbor, hasičský zbor, 

záchranári – poskytnutie cenných informácií a ukážka ich práce. Chceli by sme 

využiť služby aj zo  Centra pedagogického psychologického poradenstva 

a prevencie. Chceli by sme naďalej sa zúčastniť kontinuálnych vzdelávaní. 

 Chceli by sme zlepšiť klímu v materskej škole medzi personálom a zvýšiť 

počet vzdelávacích aktivít pedagógov.  Chceli by sme obnoviť Radu školy. 

 

 

 

Vypracovala:            Bc. Eva Mičová, poverená riaditeľka MŠ 

 

 

 

V Boldogu, dňa 31.08.  2019                                   ................................    

                                                                                           podpis  

 



Zamestnávateľ:                     Obecný úrad v Boldogu 

Organizačný útvar:               Materská škola – Óvoda, Boldog 76 

Adresa zamestnávateľa:       Obecný úrad  

                                                 Boldog 89 

                                        Boldog  925 26 

 

Písomný záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca: 

  

 V súlade s §č. zákona č. 317/2010 Z. z o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia 

Vám Obecný úrad, týmto oznamujem výsledok hodnotenia za obdobie od 

03.09.2018 do 30.06. 2019.  

 

Pedagogický zamestnanec Margita Szabová, zaradená do kariérnej 

pozície: učiteľka materskej školy u zamestnávateľa Obecný úrad 

v Boldogu na základe celkového výsledku hodnotenia: 

   

„vynikajúce výsledky pri vykonaní pracovnej činnosti“ 

 

Meno a priezvisko hodnotiteľa:      Bc. Eva Mičová 

Funkcia hodnotiteľa:                        poverená riaditeľka materskej školy 

Rozdeľovník:                                   1x zamestnanec 

                                                         1x osobný spis 

                                                         1x hodnotiteľ 

 

.......................................                                               ....................................... 

  Podpis zamestnanca                                                         Podpis hodnotiteľa 


