KONTAKTY:

RIADITEĽKA MŠ : Jana Uhliarová tel.č. : 0910 858 808
Tel.č. do MŠ : 02/65968228 0948 059 580
Email : ms.lozorno@zoznam.sk
Konzultačné hodiny : pondelok a streda od 11.00-12.00 hod alebo podľa dohody
so zákonnými zástupcami detí
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY:

1. trieda

3 – 4 ročné deti:

2. trieda

3- 4 ročné deti :

3.trieda

4- 5 ročné deti:

4. trieda

5– 6 ročné deti:

Dagmar Holičová
Silvia Morávková
Jana Uhliarová
Silvia Polášová
Soňa Ščepánová
Alexandra Bertovičová
Katarína Hoferová
Daniela Jašicová Požgayová

5. trieda/s poldennou prevádzkou/ Mgr.Dagmar Štefeková
Riaditeľka školy:

Uhliarová Jana

Prevádzkové zamestnankyne: Ondriášová Elena, Horvátová Jana
p.Horvátovú zastupuje Ružena Kováčová
Organizácia školy v školskom roku 2018/19
V školskom roku 2018/19 je od septembra materská škola organizovaná ako
päťtriedna, v štyroch triedach s celodennou starostlivosťou a piata trieda s
poldennou starostlivosťou. Vyučovací jazyk školy je slovenský. Celkový počet
všetkých detí je 90.

Počty detí v jednotlivých triedach.
TRIEDA

POČET DETÍ

TRIEDA 3-4 roční

Kuriatka

19

TRIEDA 3-4 roční

Lienky

19

TRIEDA 3-4 roční

Včielky

TRIEDA 4-5 roční

Motýliky

21

TRIEDA 5-6 roční

Sovičky

23

8

MŠ sa nachádza v tichom prostredí, je štátnou materskou školou s právnou
subjektivitou od 01.07.2003, ktorej zriaďovateľom je Obec Lozorno. Škola bola zriadená
ako 2 triedna v roku 1978. Prestavbou pôvodnej kuchyne a vytvorením tretej triedy v máji
1991 ubudli priestorové možnosti, ktoré mohli byť využívané ako telocvičňa, miestnosť pre
rodičov, tanečná sála a pod. Prístavbou nového pavilónu od septembra 2013 bola MŠ
rozšírená na štvortriednu. Pribudol nám nový, účelný, estetický interiér, zariadený
moderným nábytkom. Od septembra 2016 sa kapacita úpravou skladových priestorov opäť
rozšírila o jednu triedu pre 10 detí. MŠ je pavilónového typu, každá trieda má samostatný
vstup, šatňu, spálňu a sociálne zariadenie. Okrem toho sa v budove nachádza jedáleň, ktorej
kapacita sa zväčšila prístavbou v lete 2016, výdajňa stravy, izolačka, kancelária, kabinety
a práčovňa s kotolňou. MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov
a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa
realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu Vánok, rešpektujúc individuálne danosti,
schopnosti a potreby každého dieťaťa. Vychádzame z tvorivo-humanistickej koncepcie
vzdelávania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu realizuje aktivity vyplývajúce z
projektov, okrem toho realizuje výučbu anglického jazyka. Výchovno-vzdelávaciu činnosť
zabezpečuje deväť kvalifikovaných učiteliek so stredoškolským vzdelaním. Snažíme sa byť
školou reagujúcou na potreby detí, rodičov i spoločnosti, aby každé dieťa malo podmienky
pre zmysluplnú činnosť, hru a aktívne získavanie poznatkov a skúseností. Celková poloha
školy v krásnom prírodnom prostredí, obklopená zeleňou nás navádza na orientáciu školy k
environmentálnej výchove. Deťom umožňujeme každodennú realizáciu aktivít zameraných

na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov
k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody. Vysvetľujeme im význam
zdravého životného prostredia pre existenciu človeka a nevyhnutnosť spojenia prírody s
ľuďmi.
Okrem vnútorného a vonkajšieho prostredia v materskej škole na dieťa pôsobí aj
psychosociálne prostredie, ktoré musí deťom okrem iného zabezpečiť ústretovosť k
primeraným požiadavkám na dieťa a starostlivosť o sebaúctu dieťaťa. Naším cieľom je mať
deti šťastné, hrajúce sa pod vedením učiteliek.

ÚLOHY ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19
• podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na
čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu,
• utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
• poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne
chápať zákonitosti prírody,
• chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových
vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu,
• pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu
na vstup do ZŠ,
• využívať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa,
• umožniť napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho
bádania,
• zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického
materiálu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti,

Denný poriadok
Veková kategória

3 – 4 ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

6.30 – 8.30

hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.30 – 8.50

osobná hygiena, desiata

8.50 – 11.15

vzdelávacia aktivita, pobyt vonku

11.15 – 14.10

osobná hygiena, obed, odpočinok

14.10 – 14.40

pohybové a relačné cvičenia, hygiena, olovrant

15.00 – 17.00

hry a činnosti podľa výberu detí (individuálne,
skupinové, frontálne)

Veková kategória

4- 5 – 6 ročné deti

ČAS

ČINNOSTI

7.00 – 8.50

hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.50 – 9.15

osobná hygiena, desiata

9.15 – 11.50

vzdelávacia aktivita, , pobyt vonku

11.50 – 14.10

osobná hygiena, obed, odpočinok, relaxačné cvičenia

14.30 – 15.00

osobná hygiena, olovrant

14.30 - 15.15
15.15 - 16.00

kurz anglického jazyka -pondelok 4-6roční

15.00 – 17.00

hry a činnosti podľa výberu detí (individuálne,
skupinové, frontálne)

štvrtok

5-6roční

Plán aktivít 2018/19

SEPTEMBER
• Stražanové bábkové divadlo: „Červená Čiapočka“

17.09. o 9:15

• Malí ochranári – separovanie odpadu na triedach, zahájenie projektu: Recyklohry
• pokračovanie v projekte „Školské ovocie“
• projekt – Bezpečná škôlka - používanie reflexných vestičiek
• zahájenie výučby anglického jazyka
OKTÓBER
• týždeň zdravia- propagácia zdravej výživy v spolupráci so ŠJ
• tekvičkáreň – prehliadka tvorivosti detí a rodičov,

Z: Holičová

• divadelné predstavenie: „ O zvedavom ježkovi“

4.10. o 9:30

• divadelné predstavenie: „Danka a Janka“

23.10. o 9:00

• posedenie starých rodičov s vnúčatami,

Z: Uhliarová, Polášová,

• vystúpenie detí v CK starým rodičom – predškoláci

Z:Požgayová,

Bertovičová
NOVEMBER
• turistická vychádzka do lesa – čaro a krásy jesennej prírody
• fotografovanie detí

Z: Morávková
6.11. o 9:00

• pokračovanie v projekte „S myškou za poznaním“ /IKT/
• Varieté: „Čarujeme s kúzelníkom“
• exkurzia do ZŠ, ŠJ,
• divadelné predstavenie: “ Sofia z predmestia“

13.11. o 9: 15
Z: Uhliarová, Hoferová
29.11 o 10:15

DECEMBER
• divadelné predstavenie: „ O zakliatom Mikulášovi“
• Mikulášska besiedka

10.12. o 9:00
Z:

Uhliarová,

Požgayová

10.12.
• vystúpenie detí k Mikulášu v CK Lozorno

Z: Uhliarová, Hoferová

• Od Lucie do Vianoc – realizácia starodávneho zvyku/ ľudové tradície/, Morávková
• pečenie medovníkov

Z: Holičová

• pečenie vianočných oblátok

Z: Ščepánová

• vianočná besiedka v kresťanskom duchu

Z: Ščepánová, Šteffeková

• divadelné predstavenie: „Mrázik“

18.12 o 9:15

JANUÁR
• posedenie s pesničkou: „Spieva celá škôlka“

Z: Polášová, Bertovičová

• vychádzka do lesa – čaro zimnej prírody

Z: Morávková

• beseda s lesníkom

Z: Holičová

• poznávanie ľudových zvykov - pletenie košíkov

FEBRUÁR
• bábkové divadlo: „Veľký rytiersky turnaj“
• fašiangová kapela – ľudové zvyky

Z: Polášová

• fašiangový karneval

Z: Holičová, Šteffeková

• návšteva detí v ZŠ

Z: Hoferová, Požgayová

MAREC
• Mesiac knihy – exkurzia do miestnej knižnice

Z: Uhliarová, Bertovičová,

• Moja najmilšia kniha – výstava detskej literatúry, predaj kníh
• prednes básní: „Mám básničku na jazýčku“

Z: Ščepánová, Polášová

• Vynášanie Moreny – ľudový zvyk /tradícia MŠ/

Z: Holičová, Morávková

• Veľká Noc – ľudové zvyky a tradície
• Bábkové divadlo: „Medovníkový domček“

5.3. o 9:15

APRÍL
• Les náš kamarát- turistická vychádzka do lesa
• zápis detí do I. ročníka ZŠ
• Deň Zeme – úprava a čistenie dvora

Z: Požgayová
Z: Uhliarová
Z: Šteffeková

• profesionálne divadelné predstavenie
• fotografovanie detí
MÁJ
• Deň matiek v MŠ – besiedky v jednotlivých triedach
• Deň matiek – vystúpenie detí v CK Lozorno

Z: Bertovičová, Hoferová

• ľudový koncert – Fidlikanti
• čistenie okolia potoka, separovanie nazbieraného odpadu
• návšteva PZ – poznať prácu požiarnikov
• plavecký výcvik

Z: Ščepánová, Holičová
Z: Morávková
Z: Uhliarová

JÚN
• MDD – športové dopoludnie pre deti

Z: Polášová, Morávková

• divadelné predstavenie
• poldenný výlet na farmu v Stupave

Z: Uhliarová, Požgayová

• Policajná akadémia – prezentácia práce miestnej polície

Z: Holičová

• rozlúčka s predškolákmi
Učebné osnovy našej MŠ sú rozpracované v obsahových celkoch

Tešíme sa na leto

Bežkám si
do
školičky

Babičkina
Záhradka

Farebná jeseň
Voňavý máj

Vianočné
zvončeky

Jar k nám prišla

Svet okolo nás

Čarovná zima
Zimné
radovánky

PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ:

Hurá , prázdniny

Obsahový celok :
Témy:

Vitaj, leto premilé
Hráme sa so slniečkom
TÉMY OBSAHOVÝCH CELKOV

IX.

- Škôlka volá
- Kuk do sveta vecí
- Moja dedina
- Bezpečne do škôlky

X.

- Čaro a krásy jesene
- Jesenný košík zeleniny
- Jesenný košík ovocia
- Naši starkí

XI.

- Ideme do lesa
- Kamaráti z lesa
- Fúka, fúka do klobúka
- Škôlkárov deň
- Ja a svet práce

XII. - Dedko Mikuláš
- Šťastné a veselé Vianoce
- Vianočné želania
I.

- Na nový rok o slepačí krok
- V kráľovstve snehu
- Aj v zime sa hráme
- Zimní spáči a zobkáči

II.

- Naše múdre telo
- Žijeme zdravo
- Fašiangový čas - karneval
- Tajomstvá neživej prírody

III.
- Cesta do vesmíru
- Naše Slovensko
- Kniha je náš kamarát
- Už ide Veľká Noc
IV. - Od semienka k rastlinke
- Poďte kvietky sem
- Poďte púčky na konár
-Kamaráti z dvora
V.

VI.

-Pozor deti,červená
- Mamičke z lásky
- Strieborný potôčik
- Morský svet
- Kvitne radosť-MDD
- Na návšteve v ZOO
- Keď pôjdeš lúkami
- Keď pôjdeš lesom
- Dovidenia, škôlka milá

