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Dodatok č.1 ku kapitole: 
4. Vlastné zameranie materskej školy a jej elokovaných pracovísk 
 

MŠ Ul. SNP 27, Handlová 

Charakteristika materskej  

Exteriér: 

- vybavený tabuľami na kreslenie a záhradným nábytkom pre hry detí 

- doplní pieskoviská pieskom 

Interiér: 

- zakúpené detské posteľné plachty, obliečky, vozíky pre manipuláciu s ležadlami z finančných 

prostriedkov n. o. Dúha 

 

Učebné zdroje: 

- didaktické pomôcky zamerané na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti v celoročnom 

projekte „Malý bádateľ“z príspevku pre predškolákov 

Odborná literatúra: Evaluácia v materskej škole (Raabe 2020) z finančných prostriedkov n. o. 

Dúha 

Projekty:  

- zrealizuje celoročný projekt: „Nivea medvedík“ 

- vypúšťa projekt Maľovanie na tvár 

Doplnkové aktivity: 

- vypúšťa predplavecký výcvik 

- z dôvodu pandémie koronavírusom Covid 19 sa nezrealizuje vlastná krúžková činnosť 

- zrealizuje celoročný spevácky krúžok LIENKA (predpokladaný začiatok – január 2021) 

Nadštandardné aktivity: 

- vypúšťa celoročnú nadštandardnú aktivitu VOLCANO 

 

EP MC 1793/6, Handlová 

Charakteristika elokovaného pracoviska 

Exteriér: 

- doplní vybavenie školského dvora stabilnými futbalovými bránkami, basketbalovým košom, 

relaxačným chodníkom, odrážadlami pre deti 

- doplní pieskoviská pieskom 

Učebné zdroje: 



- digitálne pomôcky Bee-Bot na USB nabíjanie  

Doplnkové aktivity: 

- zrealizuje celoročný spevácky krúžok LIENKA (predpokladaný začiatok – január 2021) 

Nadštandardné aktivity: 

- zrealizuje celoročnú nadštandardnú aktivitu VOLCANO 

 

EP Ul. CINTORÍNSKA 474/6, Handlová 

Charakteristika elokovaného pracoviska 

Exteriér: 

- revitalizácia dvoch pieskovísk, doplnenie pieskom, prekrytie plachtami 

Interiér: 

- zakúpená interaktívna tabuľa z príspevku pre predškolákov, 3 ks gramofónov z finančných 

prostriedkov n. o. Slniečko 

- zakúpené detské posteľné plachty 

Projekty: 

- zrealizuje celoročný projekt: „Nivea medvedík“ 

Doplnkové aktivity: 

- z dôvodu pandémie koronavírusom Covid 19 sa nezrealizuje vlastná krúžková činnosť 

- zrealizuje celoročný spevácky krúžok LIENKA (predpokladaný začiatok – január 2021) 

Nadštandardné aktivity: 

- vypúšťa celoročnú nadštandardnú aktivitu VOLCANO 

 

EP Ul. DIMITROVOVA 374/24, Handlová 

Charakteristika elokovaného pracoviska 

Exteriér: 

- vykoná montáž oplotenia areálu, vrátane osadenia dvojkrídlovej brány 

Učebné zdroje: 

- zakúpená interaktívna tabuľa  

Projekty: 

- vypúšťa projekty Nivea medvedík a Dental Alarm – Curaprox 

- zrealizuje celoročný projekt Jazýček šikovníček 

- v rámci projektu „Malí ochrancovia prírody“ zrealizuje krátkodobé subprojekty - Moje mesto, 

a Deň stromov 

Doplnkové aktivity: 



- zrealizuje celoročný spevácky krúžok LIENKA (predpokladaný začiatok – január 2021) 

- Nadštandardné aktivity: 

- vypúšťa celoročnú nadštandardnú aktivitu VOLCANO a Hudobnú prípravku 

 

 

EP UL.ŠKOLSKÁ 526/24, Handlová  

- vzhľadom na počet prijatých detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 bude 

v elokovanom pracovisku Školská ul. prevádzka prerušená. Otvorená prevádzka je na: 

 

 
 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO  
MOROVNIANSKA CESTA 1866/55 Handlová  
 
 
„Čo chceš, aby deti vedeli, ukáž im to, čo chceš aby robili, urob to sám pred 

ich očami, čo chceš aby  hovorili, hovor sám v ich prítomnosti.“  

                                                                                                                                            J. A. Komenský 

 

Zameranie:    DIEŤA A POHYB, POHYB A PRÍRODA 

V predškolskom veku sa v podstatnej miere utvárajú návyky zdravého životného štýlu, 

fyziologické a motorické funkcie, základy spoločenského správania, morálne a vôľové 

vlastnosti. Preto sa zameriavame na podporu a pozitívny vzťah k prírode, ku samým sebe, 

k priateľom a k pohybovým aktivitám už od útleho veku. 

Pohyb podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa. Napomáha rozvoju pohybového 

a podporného aparátu, správnemu držaniu tela, rozvoju vnútorných orgánov. Osvojovaním si 

rôznych pohybových zručností si dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Citlivo 

organizované cvičenie a iné pohybové aktivity pozitívne ovplyvňujú rozvoj kolektívneho 

správania, pocit spolupatričnosti, iniciatívy a aktivity. 

Cieľ pohybových zručností:  

 Napomáhať zdravému telesnému vývoju detí. 

 Zlepšovať celkovú zdatnosť organizmu. 

 Rozvíjať pohybové schopnosti – rýchlosť, silu, vytrvalosť, koordinačné schopnosti -

obratnosť, šikovnosť, pohyblivosť. 



 Formovať správne držanie tela pri všetkých činnostiach. 

 Rozvíjať kladné osobnostné, vôľové a morálne vlastnosti. 

Cieľ budeme napĺňať prostredníctvom: 

 Každodenného pravidelného, systematického  cvičenia. 

 1-krát do týždňa cvičenie ako výchovno-vzdelávacia aktivita 

 Organizovaním pobytu vonku s využitím vybavenia školského dvoru a okolitej prírody. 

 Organizovaním sezónnych činností a aktivít na spoznávanie okolitého sveta a prírody. 

 Budeme reagovať na ponuky iných organizácií, klubov, centier, ktoré prídu s ponukou 

športových aktivít, krúžkov, projektov. 

 

Rozvoj osobnosti dieťaťa z environmentálneho hľadiska je zameraný na vytváranie správnych 

postojov a správania sa detí k životnému prostrediu. 

Cieľ: 

 Rozvíjať poznatky o ochrane prírody, budovať emocionálny vzťah k prírode, ochrane 

života, vnímať krásu prírody. 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, 

sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia. 

Realizácia cieľov v environmentálnej oblasti: 

 Poskytovať základné poznatky o správnom a nesprávnom vzťahu a správaní sa človeka 

k životnému prostrediu. 

 Využívať všetky formy komunikácie na vyjadrenie skúseností s ochranou prírody. 

 Realizovať aktivity zamerané na rozvoj environmentálneho povedomia. 

 Využívať školský dvor, blízke okolie ako edukačné prostredie materskej školy na 

poznávanie okolitého sveta, prírody, realizáciu environmentálnych, pohybových 

a zdravotných aktivít. 

 Do výchovno-vzdelávacej práce začleňovať úlohy a prvky environmentálnej výchovy, 

oblasti: čistá voda, separovanie odpadu a pod. 

 

Charakteristika elokovaného pracoviska: 

Elokované pracovisko bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

od 1.septembra 2019, ako súčasť Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová. Navštevujú ho deti 

vo veku 3-5 rokov. Prevádzka v EP je celodenná. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 

dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. Kapacita EP je 20 detí. 

Interiér: 



Elokované pracovisko Morovnianska cesta je zriadené v priestoroch Základnej školy 

Morovnianska cesta. Jeho súčasťou je novozriadená trieda s novým funkčným nábytkom, 

interaktívnou tabuľou, didaktickým materiálom a hračkami pre deti. Vedľa triedy je zriadená  

stabilná spálňa, slúžiaca na oddych a spánok detí. Súčasťou triedy je miestnosťna relaxačné 

a pohybové aktivity detí.  

Sociálne zariadenia na osobnú hygienu detí sú vybavené 4  umývadlami, 4 WC misami. Šatňa 

na odkladanie vrchného odevu detí je vybavená šatňovými skrinkami a lavičkami. Do interiéru 

patrí sklad pre učebné pomôcky, hračky a miestnosť pre učiteľky. Stravovanie pre deti 

priestorovo poskytuje školská jedáleň základnej školy 

Exteriér: 

Elokované pracovisko má vlastnú školskú záhradu vybavenú záhradným nábytkom 

a k dispozícii má tiež školské ihriská ZŠ. Areál školy obklopuje množstvo ihličnatých 

a listnatých stromov a kríkov. Vstup do areálu školy je zabezpečený hlavnou bránou, ktorá  sa 

po ukončení prevádzky školy zamyká. 

Učebné zdroje:  

Interaktívna tabuľa, notebook, didaktické učebné pomôcky zamerané na rozvoj základných 

kľúčových kompetencií. Súbor edukačných aktivít zameraných na ENV, digitálne edukačné 

programy, ŠVP, piesne a cvičenia: Spievankovo, Fíha-Tralala, telovýchovné náčinie a náradie. 

Súbor pohybových aktivít a cvičení. 

Projekty: 

Počas školského roku je elokované pracovisko zapojené do viacerých projektov zameraných na 

podporu a udržanie zdravia, zdravého životného štýlu, ochranárskych postojov k prírodnému 

prostrediu. 

-„Voda, prameň života“ 

-„Objavujeme svet s interaktívnou tabuľou“ 

-„Logiko PRIMO“ 

-„Logiko PICCOLO“ 

-„Poslúchaj ma ceruzka“ 

- „Preventívny program“  - spolupráca s PaedDr. Katarínou Klinkovou CPPPaP 

Doplnkové aktivity: 

Imatrikulácia prvákov ZŠ, spoločné stretnutie detí so žiakmi ZŠ pri stromčeku Mikuláš 

a Vianoce, slávnostná vianočná besiedka s rodičmi detí, karneval, Deň matiek, 

rozlúčka  predškolákov s materskou školou. 

 



Dodatok č.2 ku kapitole 

8. Personálne zabezpečenie 

V materskej škole pracuje celkom 58 zamestnancov. Z toho 31 pedagogických 

zamestnancov (z toho 1x materská dovolenka a 1x rodičovská dovolenka), ktorí zabezpečujú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. Osem pedagogických zamestnancov (ďalej PZ) zabezpečuje 

krúžkovú činnosť (viď. Doplnkové aktivity - spevácky krúžok LIENKA s predpokladaným 

začiatkom – január 2021) v priestoroch Základnej umeleckej školy Handlová. Všetci 

pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom Zákon č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V školskom roku 2020/2021 budú v MŠ pracovať cez projekt Metodicko-pedagogického centra 

dvaja pedagogickí asistenti a jeden špeciálny pedagóg. Na dohodu budú zamestnaní traja 

zamestnanci, z toho 2-ja od októbra 2020.  

  Nepedagogických zamestnancov je 26 (+1x rodičovská dovolenka). V školských 

jedálňach a výdajných školských jedálňach pracuje 13 zamestnancov, z toho 2  vedúce 

školských jedální. Prevádzkových zamestnancov je spolu 9 (upratovačky, školník, zamestnanci 

na dohodu). 

Pedagogickí zamestnanci podľa kariérového stupňa: 

 
Kariérový 
stupeň 
 

 
začínajúci 

 
samostatní 

 
s  1. 
atestáciou 

 
s  2. 
atestáciou 

 
VŠ 1. 
stupňa 

 
VŠ 2. 
stupňa 

 
Pedagogickí 
zamestnaneci  
(PZ) 
 

2 33 11 1 4 12 

Pedagogickí zamestnanci podľa kariérovej pozície: 

 
Kariérová 
pozícia 
 

 
Pedagogický 
zamestnanec 
špecialista – 
triedny učiteľ 

 
Pedagogický 
zamestnanec 
špecialista – 
vedúci 
metodického 
združenia 

 
Pedagogický 
zamestnanec 
špecialista – 
uvádzajúci 
pedagogický 
zamestnanec 
 

 
Vedúci 
pedagogický 
zamestnanec 

 
Pedagogickí 
zamestnaneci  
(PZ) 
 

16 1 2 6 



 

Všetci vedúci pedagogickí zamestnanci (riaditeľka a zástupkyne riaditeľky) absolvovali 

prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov a ukončili 1.atestáciu, spĺňajú podmienky na 

výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. 

 

 

Dodatok č. 3 ku kapitole:  

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy  

Celá kapitola sa nahrádza: 

 Materská škola, Ul. SNP  27, Handlová ako rozpočtová organizácia, je právnickou osobou 

zriadenou Mestom Handlová, od 1. septembra 2008. Vznikla zlúčením materských škôl v meste 

Handlová. Jej súčasťou je 5 elokovaných pracovísk (ďalej EP), dve školské jedálne a dve 

výdajné školské jedálne.  

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania v 16-tich triedach 

deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky. Mimo prevádzky sú 2 triedy (EP MC a EP Školská ul.). V dvoch  triedach poskytuje 

poldennú formu výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku.  

Súčasťou interiéru pracovísk s celodennou formou výchovy a vzdelávania sú triedy 

(herne), spálne alebo priestory vyčlenené na rozkladanie ležadiel, šatne pre deti, vybavené 

šatňovými skrinkami a lavičkami, sociálne zariadenia a umyvárne, jedálne alebo priestory 

vyčlenené na kultúrne stolovanie, miestnosti pre vedúcich zamestnancov a pre učiteľky. 

 Súčasťou tried s poldennou formou výchovy a vzdelávania sú sociálne zariadenia 

a umyvárne, šatne pre deti so šatňovými skrinkami a lavičkami. Priestorové usporiadanie 

a členenie tried je funkčné vzhľadom k vekovým skupinám, nábytok a zariadenie spĺňajú 

bezpečnostné a hygienické normy. Prostredie tried je podnetné, estetické, vytvára podmienky 

pre celkovú pohodu detí. Materiálno-technické zabezpečenie všetkých tried je na veľmi dobrej 

úrovni, zohľadňuje potreby detí. 

Bližšie informácie o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy a jej 

elokovaných pracoviskách sú uvedené v článku 4 Školského vzdelávacieho programu Dúha  

(časť „Vlastné zameranie materskej školy a jej elokovaných pracovísk“). 

Materská škola a jej elokované pracoviská: 

1. Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová – 4 triedy s celodennou formou výchovy a 

vzdelávania 



2. Elokované pracovisko Morovnianska cesta 1793/6, Handlová – 5 tried s celodennou 

formou výchovy a vzdelávania  

3. Elokované pracovisko Ul. Cintorínska 474/6, Handlová – 2 triedy s celodennou formou 

výchovy a vzdelávania a 1 trieda s poldennou formou výchovy a vzdelávania 

4. Elokované pracovisko Ul. Dimitrovova 374/24, Handlová – 2 triedy s celodennou 

formou výchovy a vzdelávania a 1 trieda s poldennou formou výchovy a vzdelávania 

5. Elokované pracovisko Ul. Školská 526/53, Handlová – 1 trieda – poldenná forma 

výchovy a vzdelávania - prevádzka prerušená 

6. Elokované pracovisko Základná škola Morovnianska cesta 1866/55, Handlová – 1 

trieda s celodennou formou výchovy a vzdelávania 

 
 
 
 

 


