
Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky - 

Organizačná zložka: Materská škola Štvorlístok 
 

CELOROČNÝ PLÁN PRÁCE na  školský rok 2017/2018 
 

Počet tried                  4 

Počet zapísaných detí  

v šk. roku 2017/2018 

   88 

Riaditeľ školy PaedDr. Erika Repková 

ZRŠ pre MŠ Bc. Svetlana Stahlová 

  

Pre svoju prevádzku má materská škola nasledujúce 

priestory 

 

- hospodárska časť 

- sklad učebných pomôcok 

- 4 triedy 

- 4 spálne 

- sociálne zariadenia 

- izolačka 

- riaditeľňa 

- zborovňa 

 

 

Prevádzka materskej školy 

 

od 6,00 hod. do 16,30 hod. 

 

 

ROZDELENIE TRIED 

 

Prízemie 

Strana Pedagogický zamestnanec Trieda Veková skupina detí 

 

Severná 

 

 

Miroslava Kišová       /TU/ 

Bc. Svetlana Stahlová       

        

 

        D 

 

 3 ročné deti 

 

Južná 

 

 

Iveta Ločajová  /TU/          

Andrea Vojčická 

 

 

        C 

 

5 – 6 ročné deti 

 

Poschodie 

Strana Pedagogický zamestnanec Trieda Veková skupina detí 

 

Severná 

 

Mgr. Lívia Čechová  /TU/       

Janka Kapustová  

 

 

        A 

 

3 - 4 ročné deti 

    



Južná Romana Kubičková   /TU/ 

Martina Šuvadová 

 

        B 4 - 6 ročné deti 

     

Pracovná doba pedagogických  zamestnancov, ako aj zástupkyne MŠ je 

rozpísaná  v Pracovnom poriadku zamestnancov  Spojenej školy. 

 

Konzultačné hodiny ZRŠ pre MŠ 

Týždeň Deň Hodina 

 

Párny 

 

Streda 

 

13,30 - 15,00 hod. 

 

 

Nepárny 

 

Utorok 

Štvrtok 

 

10,30 -11,30 hod. 

10,30 -11,30 hod 

         

 

   BEZPEČNOSTNÉ     POKYNY   OTVÁRANIA  A UZAMYKANIA BUDOVY 

   POČAS  PREVÁDZKY 

 

Budova sa odomyká o 6.00  hod. – vchod  severný  a južný.  

Deti sa schádzajú  od  6.00  hod.  do  7.00  hod.  v triede   D –  prízemie severná strana. 

Budova sa uzamyká o 8.05  hod. -  vstup do budovy umožnený po zazvonení pri vchodových 

                                                         dverách  pri vstupe zo strany severnej alebo južnej. 

Budova sa odomyká o 14.00 hod. – vchod severný a južný. 

Deti sa schádzajú od 15.30 hod. – do odchodu s rodičmi najneskôr do 16.30  v triede  D. 

Budova sa uzamyká o 16.30 hodine.  

/Za odomykanie  a zamykanie zodpovedajú nepedagogické zamestnankyne./ 

 

   

 SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI: 

 

SPOLUPRÁCA  S ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU: ZŠ  

 

- v rámci  telesnej výchovy v MŠ navštevovať telocvičňu v ZŠ vo  vopred 

určenom termíne 1x týždenne  

                                                                                                   T: počas šk. roka 

                                                                                                   Z: p. uč. triedy C a B                                                                                                     

- spolupracovať s p. uč. Mgr. Holečkovou zo ZŠ, ktorá bude v MŠ uskutočňovať osvojenie 

anglického jazyka                                                        

                                                                                                   T:  od 1.10. 2017 do 30.06.2017 

                                                                                                           Z: p. uč. triedy B,C 

 

- využívať knižnicu  Štoplík pri plnení niektorých úloh zo ŠtVP v oblasti Jazyk a komunikácia 

                                                                                                               T: 1x do mesiaca 

                                                                                                                 Z: uč. tr. B a C 

                                                                                                  

- spolupracovať v triedach predškolákov so špec. pedagogičkou 

                                                                  T: od októbra do mája poslednú stredu v mesiaci 

                                                                                                          Z: Mgr. Habdáková  



- pred zápisom detí do 1.ročníka uskutočniť diagnostiku školskej zrelosti  

v spolupráci so ŠŠP  ( depistáž)        

                                                                                                                                        T: marec   

                                                                                             Z: p. uč. tr. B a C, Mgr. Habdáková                                                                                        

 

 

- zúčastniť sa zápisu v ZŠ               

                                                                                                   T: apríl 

                                                                                                   Z: uč. tried B, C 

- konzultovať  s učiteľkami 1. triedy a nultého ročníka  ZŠ adaptáciu detí, ktoré 

navštevujú ZŠ, na nové prostredie  

                                                                                                  T: priebežne 

                                                                                                  Z: p. uč. predšk. detí 

                                                                                                   

- zúčastniť sa Dňa otvorených dverí v ZŠ s triedami predškolákov  

a informovať rodičov o tejto možnosti 

                                                                                                  T:podľa ponuky 

                                                                                                  Z: p. uč. Tr. B a C 

 

- aktualizovať fotodokumentáciu a články na webovej stránke školy 

                                                                                             T: priebežne 

                                                                                             Z: Šuvadová 

 

SPOLUPRÁCA  S MsÚ oddelením kultúry vo Vrútkach 

 

- zúčastňovať sa na kultúrnych podujatiach organizovaných  KC Vrútky 

                                                                                                   T:  podľa pozvania 

                                                                                                   Z:  všetky p. uč. 

- spolupracovať s knižnicou Hany Zelinovej,                                    T: marec 

                                                                                                   Z: uč. triedy C,D 

- navštíviť Izbu Hany Zelinovej                                                T: podľa výberu tr. uč. 

                                                                                                   Z: triedy  B, C 

 

- prispievať článkami do časopisu  Vrútočan                            T: priebežne 

                                                                                                   Z: všetky p. uč. 

- zúčastniť sa s programom na Dni MŠ                                     T: november 

                                                                                                    Z: p. uč. predškolákov 

                                                                                                        

 

SPOLUPRÁCA  SO ZUŠ  F.KAFENDU  VO VRÚTKACH 

 

- zúčastniť sa na výchovných koncertoch v ZUŠ s deťmi predškolského veku    

                                                                                                    T:  podľa ponuky 

                                                                                                    Z:  uč. triedy B, C  

 

- príprava  a výber detí na talentové skúšky, účasť na otvorenej hodine  

vo výtvarnom odbore, prehliadka výtvarných prác  

                                                                                                    Z: uč. tr. B, C                               

 



- prípravný ročník vo výtvarnom odbore realizovaný v priestoroch zborovne MŠ / 2 skupiny 

predškolákov/ 

Z:  Mgr.   Rábeková  

T: 1x týždenne september 2017 – jún 2018 

 

 

SPOLUPRÁCA   S ORGANIZÁCIOU  SNP   VEĽKÁ   FATRA 

 

- v spolupráci s lektorkou  NP Veľká Fatra zorganizovať  besedy o voľne 

žijúcich zvieratách  a starostlivosti  o ne pre deti predškolského veku.  

                                                                                                T:  podľa ponuky              

                                                                                                Z: Ločajová, tr. B, C    

   

                                                                                                       

SPOLUPRÁCA S MESTSKOU POLÍCIOU 

 

- spolupracovať s príslušníkmi polície v oblastiach: 

1. Bezpečná škôlka 

2. Doprava 

3. Bezpečné správania 

4. Polícia 

5. Škodlivý alkohol a cigarety   

 

Návšteva kamerového systému MP                                                       

                                                                                                         T: podľa ponuky 

                                                                                                         Z: Stahlová  

 

 

 

SPOLUPRÁCA S CVČ DOMINO 

 

- v spolupráci s CVČ DOMINO sa aktívne zapájať do  ponúkaných súťaží, aktivít 

                                                                                                     T: priebežne 

                                                                                                     Z: všetci p. z. 

                                                                                                 

SPOLUPRÁCA SO ZÁCHRANNÝM SYSTÉMOM FALCK 

 

- navštíviť pracovisko záchranného systému a oboznámiť deti s prácou záchranárov 

 

                                                                                                     T: máj, jún 

                                                                                                     Z: Ločajová, tr. C a B 

    

 

 SPOLUPRÁCA  S OZ Štvorlístok 

 

- v spolupráci s výborom RZ uskutočniť Plenárnu schôdzu RZ 

                                                                                                   T:  september  

                                                                                                   Z:  VRZ, ZRŠ pre MŠ 

 

- uskutočniť pre rodičov ochutnávku nátierok a nápojov pre deti                                                                                       



                                                                                                   T:  plen. schôdza 

                                                                                                   Z: zást. MŠ, 

                                                                                                        zást. ŠJ 

- uskutočňovať v priebehu školského roka spoločné akcie: 

 

1. Besiedka pre starých rodičov                                                     T: október  

2. Mikuláš                                                                                       T: december 

3. Besiedka k Vianociam                                                                T: december 

4. Karneval                                                                                      T: február 

5. Besiedka ku Dňu matiek                                                             T: máj 

                         Dňu otcov               T: jún 

 

6. Tvorivé dielne                                                              T: podľa ročného obdobia 

                                                                                                       Z: všetky p. uč. 

7. Pripraviť rozlúčku s predškolákmi 

                                                                                                   T: jún 

                                                                                                   Z: p. uč tr. C a B     

                                                                                                

- spoločne s rodičmi uskutočniť brigády na školskom dvore 

                                                                                     T: podľa potreby 

                                                                                     Z: zást.  MŠ a všetky uč., pani školníčka 

 

- priebežne primerane umožniť rodičom vstup do triedy počas celého dňa, 

umožniť im zapojiť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu 

                                                                                                        T:  september 

                                                                                                        Z:  všetky uč. 

 

- spolupracovať s rodičmi pri adaptácii dieťaťa na nové prostredie, dohodnúť sa 

na postupe adaptácie tak, aby boli zachované psychologické aspekty začlenenia 

dieťaťa do kolektívu 

                                                                                                        T: prvý štvrťrok 

                                                                                                        Z: všetky uč. 

 

- v šatniach zhotovovať aktuálne nástenky pre rodičov, oboznamovať rodičov s  

výchovno-vzdelávacím procesom, vystavovať práce detí a aktualizovať ich                                   

                                                                                                         T :  trvalý  

                                                                                                         Z: všetky uč. 

- pozývať rodičov na akcie organizované MŠ 

                                                                                                          T: podľa ponuky akcií 

                                                                                                          Z: všetky uč. 

 

- zúčastniť sa na výlete organizovanom v spolupráci s rodičmi na jednotl. triedach, alebo 

v rámci celej MŠ                                                                                      T: dohodou 

                                                                                                                 Z: ZRŠ pre MŠ 

 

- využívať ponuky fotografov na fotenie jednotlivcov aj kolektívov, vytvoriť tablo s 

predškolákmi 

                                                                                           T: podľa ponuky 

                                                                                           Z: ZRŠ pre MŠ, p. uč. tr. C a B 

 



-   materská škola zorganizuje plavecký výcvik v mestskej plavárni Sunny Martin 

                                                                                                                    T: apríl, máj                                                           

                                                                              Z: uč. tr. C a B, nepedagog. zamestnanci       

   

-   materská škola zorganizuje lyžiarsky výcvik -  v spolupráci s Yetiland academy 

(podľa ponuky) aj iná org. 

                                                                                                                 T: január 2018 

                                                                Z: ZRŠ pre MŠ, všetky p. uč., nepedag. zamestnanci 

 

 

 

    VZDELÁVANIE PZ: 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania PZ – vypracovaný ZRŠ – viď príloha č.1 

 

 

 

Plán porád: 

 

Pedagogické rady sa budú konať 6 krát v šk. roku  

 mesiace: september 

                november 

                január 

                marec 

                máj 

                jún 

 

 

 Pracovné porady  sa budú konať 4 krát do roka pred pedagogickou radou 

mesiace: september 

               november 

               február 

               jún 

                

 Metodické združenia 4 krát do roka 

 

 Operatívne porady podľa potreby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   KONKRÉTNE ÚLOHY  ZAMESTNANCOV MŠ  

   NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

Za plynulú prevádzku materskej školy zodpovedá zástupca riaditeľky 

Spojenej školy (ZRŠ pre MŠ) 

                                                

                                                   Bc. Svetlana Stahlová 

 

 

 

POVINNOSTI  JEDNOTLIVÝCH  ZAMESTNANCOV  : 

 

 

Romana Kubičková               -  vedúca MZ, zodpovedá za zápisnice MZ 

                             -  spolupracuje podľa potreby s inštitúciami 

                             -  spolupracuje s rodičmi pri adaptácii dieťaťa 

                             -  rodičom poskytuje odbornú pomoc 

                             -  zapisuje zmeny do AsC agendy 

                             -  zbiera a dopĺňa materiály k edukačnej činnosti  

                             -  stará sa o výzdobu interiéru triedy a južnej chodby MŠ 

                                                 -  organizuje tvorivé dielne v MŠ 

                                                 -  prispieva článkami a fotografiami na webovú  stránku MŠ   

                                                 -  vedie v MŠ  pohybový krúžok      

 

 

Iveta Ločajová                        -  vedie kabinet pomôcok na dramatizáciu 

                                                  -  spolupracuje s kultúrnym centrom vo Vrútkach 

                                                  -  stará sa o výzdobu interiéru triedy a MŠ  

                                                  -  vedie archív dokumentácie MŠ 

                                                  -  rodičom poskytuje odbornú pomoc 

                                                  -  zbiera a dopĺňa materiály k edukačnej činnosti 

                                                  -  spolupracuje podľa potreby s inštitúciami  

                                                  -  prispieva článkami a fotografiami na webovú  stránku       

                                                  -  stará sa o výzdobu interiéru- južná strana 

 

 

Miroslava Kišová                   -  vedie školskú knižnicu, stará sa o evidenciu kníh 

                              -  stará sa o aktuálnu výzdobu interiéru MŠ 

                              -  rodičom poskytuje odbornú pomoc 

                              -  spolupracuje s rodičmi 

                              -  spolupracuje s rodičmi pri adaptácii dieťaťa 

                              -  zbiera a dopĺňa edukačný materiál 

                                                  -  organizuje tvorivé dielne v MŠ 

                                                  -  spolupracuje podľa potreby s inštitúciami  

                                                  -  prispieva článkami a fotografiami na webovú  stránku MŠ       

 

 



Mgr. Lívia Čechová               -  zastupuje ZRŠ pre MŠ v prípade jej neprítomnosti     

                                                 -  spolupracuje podľa potreby s inštitúciami 

                                                 -  vedie kabinet telovýchovných pomôcok   

                                                 -  stará sa o výzdobu triedy a interiéru severnej strany 

                             -  zbiera a dopĺňa materiály k výchovným činnostiam 

                             -  spolupracuje s rodičmi  a poskytuje odbornú pomoc 

                                                 -  podieľa sa na článkoch a fotodokumentáciou na webovej 

                                                     stránke MŠ a v časopisoch 

                                                 -  spolupracuje s kultúrnym centrom vo Vrútkach 

                                                 -  vedie knižnicu metodického materiálu pre ped. zamestnancov 

                                                 -  mesačne spracúva informačný materiál o plánovaných 

                                                   aktivitách MŠ pre zákonných zástupcov  

 

Martina Šuvadová                 -   vedie kabinet  kognitívnych pomôcok                                     

                             -   stará sa o výzdobu interiéru triedy a južnej chodby 

                             -   zbiera a dopĺňa materiály k vých. činnostiam   

                             -   spolupracuje s rodičmi  

                             -   rodičom poskytuje odbornú pomoc  

                                                 -  zodpovedá za aktualizáciu webovej stránky MŠ, prispieva  

                                      článkami a fotodokumentáciou do časopisov a webovú stránku školy 

                                                 -   spolupracuje podľa potreby s inštitúciami 

                                                 -   zapisuje zápisnice z pracovných porád 

 

 

Janka Kapustová                     -  vedie kabinet kognitívnych pomôcok 

                               -  prispieva článkami do časopisov 

                -  stará sa o výzdobu interiéru triedy, severnej strany MŠ 

                               -  spolupracuje s rodičmi pri adaptácii dieťaťa 

                               -  rodičom poskytuje odbornú pomoc 

                                                   -  organizuje tvorivé dielne 

                                                   -  zbiera a dopĺňa materiály k edukačným činnostiam 

                               -  vedie krúžok Lego 

                                                   -  prispieva článkami a fotodokumentáciou do časopisov a  

                                                      na webovú stránku školy 

                                                   -  spolupracuje podľa potreby s inštitúciami 

                                                   -  zapisuje zápisnice z Pedagogických rád  

                                                      v elektronickej podobe 

 

                                           

Andrea Vojčická                        -  vedie školskú kroniku 

                                                     -  poskytuje poradenskú pomoc učiteľkám 

                                                         vo výtvarnej oblasti 

                                                     -  stará sa o výzdobu interiéru aj exteriéru MŠ 

                                                     -  zbiera a dopĺňa edukačný materiál 

                                                     -  rodičom poskytuje odbornú pomoc 

                                                     -  spolupracuje s inštitúciami     

                                                     -  prispieva článkami a fotodokumentáciou do časopisov a  

                                                         na webovú stránku školy 

                                                     -  vedie v MŠ  pohybový krúžok      

 



Ľubica Koladová    

                

- vedie sklad čistiacich prostriedkov pre MŠ 

- odpisuje mesačne stav odberu vody a elektriny 

- vyzdvihuje čistiace prostriedky v ZŠ 

- zabezpečuje odvoz a dovoz prádla z práčovne 

- dbá na čistotu, dezinfekciu tried , chodieb a priestorov MŠ 

- dbá na čistotu na školskom dvore, čistotu pieskoviska a dezinfekciu 

- v zimnom období odstraňuje sneh a ľad z prístupových ciest 

- pomáha  pri prezliekaní detí, stolovaní, v prípade potreby sprevádza učiteľku s deťmi 

- upozorňuje na vzniknuté nedostatky ZRŠ 

- organizuje brigády na šk. dvore 

- zabezpečuje drobné opravy 

- zabezpečuje nákupy 

- zodpovedá za odomykanie a zamykanie budovy MŠ 

 

 

Marta Figurová    

           

 - dbá na čistotu tried, chodieb a priestorov MŠ 

 - dbá na čistotu na škol. dvore, čistotu pieskoviska a  dezinfekciu 

 - pomáha školníčke s odnášaním a donášaním  prádla, vyzdvihovaním čistiacich      

      prostriedkov v ZŠ 

 - v zimnom období pomáha pri údržbe prístupových ciest 

 - zodpovedá za odomykanie a zamykanie budovy MŠ 

 - pomáha pri prezliekaní detí, pri stolovaní, v prípade potreby sprevádza učiteľku s deťmi 

                                                                

                                                      

Monika Tribulíková       

                

-  dbá na čistotu, dezinfekciu  tried, chodieb a priestorov MŠ 

-  dbá na čistotu na školskom dvore, čistotu pieskoviska 

-  pomáha pri prezliekaní detí , pri stolovaní 

-  pomáha v triede 3 ročných detí 

-  v prípade potreby sprevádza učiteľku s deťmi        

                                                                                                                    

 

Tabuľka s mesačnými aktivitami - viď príloha č. 2 

 

 

 

Celoročný plán MŠ prerokovaný a schválený na Pedagogickej rade dňa 31.08.2017. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Svetlana Stahlová                             Schvaľuje: PaedDr. Erika Repková 

                             ZRŠ pre MŠ                                                   riaditeľka školy                      


