
Záver 

 

 

Exteriér a interiér materskej školy postupne udržiavame a obnovujeme formou zvýšenia pracovného 

nasadenia kmeňových zamestnancov (p. Augustín Antoška vyrobil kolotoč, osadil hojdačky a opra-    

ví  doslova  všetko) a tiež brigádnickou činnosťou rodičov a  priateľov materskej školy. Interiér 

obnovujeme tak, aby spĺňal a zabezpečoval tvorivé prostredie pre hrové a pracovné aktivity detí.  

Udržiavame ho v rámci finančných možností a hygienických požiadaviek RÚVZ.  V detských WC sme 

vymaľovali stenu  obľúbenými rozprávkovými postavičkami krtka a jeho priateľov. Ostatné steny 

v umyvárni, telocvični a triedach sme obnovili bielym umývateľným náterom. Zabezpečili sme 

výmenu svietidiel vo všetkých miestnostiach, revíziu a opravu nefunkčných elektrických sietí. 

Sponzorsky sme vymenili v oboch triedach staré stoličky za nové, ktoré spĺňali predpísané rozmery 

pre deti mladšej i staršej vekovej skupiny. V kuchynke potrebujeme vymeniť drez na umývanie riadu 

za antikorový a doplniť  2 antikorové termonádoby s obsahom  5 litrov. Ak sa nepresťahujeme do 

školy alebo iných priestorov, potrebujeme vymeniť okná a hlavné vchodové dvere za plastové, príp. 

zamurovať niekoľko okien v šatni, kde ich je na malom priestore spolu 11 ks.  Taktiež potrebujeme 

stále dopĺňať hračky, učebné pomôcky a  didaktickú techniku.  

 

Predprimárne  vzdelávanie pomáha dieťaťu  naučiť sa rozvíjať svoju osobnosť   v  kolektíve 

vrstovníkov,  čo rodina nemôže nahradiť.  Pomáha pripravovať sa na celoživotné vzdelávanie , chrániť 

svoje zdravie a zdravie iných, chrániť životné prostredie, rešpektovať etické hodnoty, pripravovať sa 

na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a tolerancie, rozvíja schopnosť hodnotiť 

vlastný pokrok a hodnotiť kompetencie detí v skupine, posilňovať úctu k ľudským právam, úctu 

k rodičom, k materinskému jazyku, ku kultúrnym hodnotám a národným tradíciám.  Nezanedbateľné 

sú aj kompetencie detí pochopiť, že na svete nie sme sami a sú tu ľudia, ktorí sa dorozumievajú iným 

jazykom, týka sa to aj komunikácie nepočujúcich a nevidiacich. Do škôlky prijímame deti s ľahším 

telesným i mentálnym postihom, ktoré nás učia vážiť si zdravie a ktorým zas my pomáhame 

v integrácii do detského kolektívu, pretože dieťaťom sme len raz a zážitky v mysli a srdciach rezonujú 

po celý život. 

 

Pre toto všetko je dôležitá spolupráca s rodičmi, miestnymi organizáciami v oblasti osvety, utváranie 

dobrých vzťahov, poskytovanie odbornej metodickej pomoci, účasť na kultúrnych vystúpeniach, 

aktívna príprava detí na vstup do primárneho vzdelávania, rozvíjanie angažovanosti rodičov  

v materiálnej a inej pomoci. 

 

Budeme sa i naďalej snažiť vytvárať kvalitné prostredie nielen pre deti, rodičov, ale aj pre 

zamestnancov materskej školy. V záujme plnenia hlavných úloh školy a v zmysle pedagogicko-

organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budeme rozvíjať spoluprácu 

so základnými školami, materskými školami, Školským inšpekčným centrom, s Obecným 



zastupiteľstvom pri OcÚ Smolenice, s Okresným úradom odborom školstva, s KC SAV Smolenickým 

zámkom, miestnym Farským úradom, všetkými organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré 

prejavia záujem, s DHZ Smolenice, Políciou SR, Záchranárskou kynologickou brigádou, lektormi CO, 

MPC, PPP, DIC, detskými lekármi , s  našimi milými dôchodcami a inými relevantnými subjektami  pre 

zlepšenie  života detí a dospelých. 

 

Na zvládnutie úloh budeme potrebovať veľa síl, entuziazmu, ale aj finančných prostriedkov. V tom 

nám môže pomôcť najmä Obecné zastupiteľstvo pri OcÚ Smolenice, keď bude pri tvorbe VZN 

rozhodovať  o výške dotácie na dieťa,  tiež rodičia a priatelia našich detí.   

 

Naša materská škola informovala rodičov i verejnosť o svojej činnosti na webovej stránke:    

www.smolenickalienka.sk 


