CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe ZRIAĎOVACEJ LISTINY MESTA HLOHOVEC zo dňa 01.4. 2007 bola s účinnosťou
od 01.4. 2007 zriadená rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s názvom
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec
Od 1.1. 2018 nastala zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej
zmena spočíva v zaradení elokovaného pracoviska Fraštacká 4, Hlohovec, ako súčasti
Materskej školy Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec.
Nadobudnutím školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je materská škola
súčasťou školskej sústavy.
Materská škola utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život
v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami a na bezproblémový vstup
do ZŠ.
Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. Materská škola poskytuje celodennú
výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Výchova a vzdelávanie
v MŠ je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v materskej škole jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky.
Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách, Školského vzdelávacieho programu,
vnútorných a vonkajších podmienok MŠ.
Materská škola poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelania v materskej škole. Po absolvovaní predprimárneho vzdelania
dieťa získa osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Ktoré sa vydáva na žiadosť rodiča.
Dieťa, u ktorého sa predpokladá odklad povinnej školskej dochádzky, môže získať
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania až po absolvovaní odloženej povinnej
školskej dochádzky.

Charakteristika Materskej školy Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec
je v prevádzke od roku 1973, je pavilónového typu ( štyri pavilóny ), je prízemná.
V každom pavilóne sa nachádza spálňa a herňa, ktorá slúži zároveň ako jedáleň, sociálne
zariadenie, šatňa. Hospodársky pavilón je spojený s učebňami spojovacou chodbou.
Na spojovacej chodbe máme vytvorenú počítačovú zónu pre deti s pracovnými stolíkmi,
desktopmi vybavenými výukovými softwermi, elektronickými perami, farebnou laserovou
tlačiarňou. Škola disponuje dvoma interaktívnymi tabuľami. V hospodárskom pavilóne sa
nachádza kuchyňa, sklady, kancelária riaditeľky a vedúcej ŠJ,

miestnosť s dláždenou

podlahou určená na prezliekanie zamestnancov a pranie bielizne.
Budova

je obklopená uzavretým školským dvorom, udržiavaným, s dostatočným množstvom

zelene. Exteriér MŠ dopĺňame v súlade s našim zameraním o drevené

komponenty-

zmenšeninu šindľovej dreveničky, rezbársky spracované zvieratká typické pre slovenský
vidiek, drevený salaš, drevené informačné tabuľky, exteriérová drevená tabuľa na kreslenie,
kryté cykloparkoviská, vyvýšené záhony pre záhradnú terapiu... Plánujeme vybaviť školský
dvor o dopravné ihrisko v rámci niektorého z grantov. Školský dvor sme obohatili o skalku na
umelom kopci s dreveným veterným mlynom, bylinkovým záhonom a edukačnou záhradkou.

Charakteristika elokovaného pracoviska Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
je umiestnené v účelovej budove. Prízemie budovy tvorí šatňa pre deti, riaditeľňa,
kancelária referentky a vedúcej ŠJ, šatňa pre zamestnancov školy, skladové priestory
a kabinety učebných pomôcok. Na 1. poschodí sa nachádzajú štyri triedy s príslušenstvom,
jedálne pre deti, prevádzkové priestory školskej kuchyne a sociálne zariadenie pre
zamestnancov.
Ako

náhradu

za

telocvičnuvyužívamespojovaciu

chodbu,

kde

dokážeme

deťomvytvoriťrozsiahluprekážkovú dráhu z rôznorodéhotelocvičnéhonáradia.
K budoveprislúcha aj rozsiahly školský dvor, ktorý je vybavený 2 pieskoviskami so
šmykľavkou, šplhacouvežou, kolotočom a strunovými hojdačkami.
Obidva objekty sú účelovozariadené a prispôsobené na výchovu a vzdelávaniedetí.
K

štandardnémuvybaveniupatria

hračky,

detská

a

odborná

literatúra,

různorodé

učebnépomôcky, telovýchovnénáradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna
technika, výpočtová technika. Materské školy disponujúinteraktívnymitabuľami, počítačmi,
ktoréslúžiapredeti na výučbu. Akoďalšiedigitálnetechnológievyužívamerobotickú včelu BeeBot, MP3 prehrávače, CD prehrávače, fotoaparát, multifunkčnézariadenie.

Vybaveniematerskej školy spotrebnýmmateriálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné
činnosti je dostatočné. Materiálnevybaveniematerskej školy sa v rámci finančných možností
pravidelnedopĺňa.
Nábytokrešpektuje

antropometrické

požiadavkydetí,

je

funkčnerozmiestnený,

farebneatraktívny . Koberce sú čisté, v niektorýchtriedach novo zakúpené. Priestory sú vždy
originálne a nádherne vyzdobené.

