MATERSKÁ ŠKOLA V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Ul.Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Školský rok: 2014/2015

Vypracovala: Mgr. Alena Laginová
riaditeľ školy

Východiská pri vypracovaní správy


zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5;



vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení;



metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z.



koncepcie materskej školy;



školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov;



plánu práce materskej školy na školský rok 2014/2015;



informácií o činnosti rady školy

1. a) základné identifikačné údaje
Názov školy Materská škola, Bánovce nad Bebravou
Adresa školy Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421387602184
Telefón
msholleho@banovce.sk
E-mail
Zriaďovateľ Mesto Bánovce nad Bebravou

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľka Mgr. Alena Laginová
Vedúca ŠJ Anna Margolienová

Rada školy
Rada školy pri Materskej škole Ul. Hollého 1246/1, Bánovciach nad Bebravou bola
ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
Titl., priezvisko, meno
Helena Lenárdová
Predseda
Janka Pauleová
Tajomník
Mgr. Naďa Ondrejková
Poslankyňa MsZ
Anna Margolienová
Nepedagogický prac.
Delegovaní za zriaďovateľa Ing. Ingrid Mozolová

Iné organizácie
Členovia z radov rodičov

MUDr. Anna Urbančoková
Mgr. Daniela Balažovičová
p. Zuzana Smatanová
p. Ľubomíra Dúbravická
Mgr. Monika Varhaniková
p. Lenka Gieciová

Poradné orgány školy
V zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
MŠ SR č. 308/2009 Z. z. k poradným orgánom riaditeľa školy patrí pedagogická rada
a metodické združenie.
Pedagogická rada (PR):
Členmi boli všetky pedagogické zamestnankyne. Rokovanie pedagogickej rady sa
uskutočnilo 5 krát počas roka. Stretnutia boli zamerané na riešenie pedagogických problémov,
čím sa prispievalo k riešeniu zásadných otázok smerovania predprimárneho vzdelávania.

Pedagogická rada
Metodické združenie

Predseda MZ

Titl., priezvisko, meno
Helena Lenárdová
Janka Pauleová
Janka Radičová
Jana Kovačiková
PaeDr. Marieta Matejková
Jana Jamrichová
Emília Oriešková
Miriam Pomothyová
Miriam Valachová
Mgr. Zuzana Žitňanová
Anna Škorcová
Anna Bitarovská
Ľubica Masaryková
Bc. Kristína Lobotková
Mgr. Jana Orlíčková

Metodické združenie (MZ):
Prezentácie záverečných prác kontinuálneho
v praxi

vzdelávania, diskusia a ich následné využitie

Kováčiková Jana:
Názov vzdelávacieho programu: Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava
na písanie v ZŠ
Názov záverečnej práce: Čo ukrýva jazierko
Cieľ: Graficky znázorňovať motivovaný pohyb dlane a prstov pri nácviku horného
oblúku.
Valachová Miriam:
Názov vzdelávacieho programu: Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava
na písanie v ZŠ
Názov záverečnej práce: Príbeh o margarétke
Cieľ: Pri písaní realizovať kombinované pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej
línie s využitím rôznorodosti smeru pohybu.
Jamrichová Jana:
Názov vzdelávacieho programu: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti u detí
v materskej škole
Názov záverečnej práce: Uplatňovanie metódy diskusná sieť v projekte „zvieratá.“
Cieľ: Uplatnenie niektorých metód (diskusná sieť, práca s prediktabilným textom)
rozvoja predčitateľskej gramotnosti v praxi.
PaedDr. Marieta Matejková prezentovala svoju záverečnú prácu z kontinuálneho
vzdelávania Interaktívna tabuľa v procese výučby v materskej škole, pod názvom:
„Spoznávajme spolu prírodu.“
P. riaditeľka Mgr. Laginová prezentovala záverečnú prácu z kontinuálneho vzdelávania
Interaktívna tabuľa v procese výučby v materskej škole pod názvom: „Príroda okolo
nás.“
Po diskusii a vzájomnej dohode členiek MZ sme dohodli rozdelenie vypracovania
metodických materiálov potrebných k realizácii projektu „Digiškola“, ktorý sme tematicky
zamerali taktiež na oblasť spoznávania prírody aj prostredníctvom digitálnych technológií.
Príklady a názorné ukážky aktivít edukačnej praxe – výtvarné, pracovné a iné osvedčené
edukačné aktivity priniesli a prezentovali navzájom pani učiteľky zo všetkých tried.
Napríklad: zhotovenie kostry pomocou laminovacej fólie a fixky, zhotovenie vianočného
stromčeka kombinovanou technikou, využitie voskových pastelov vo výtvarných aktivitách,
aktivity s využitím lega, prezentácie na interaktívnu tabuľu a mnohé iné.
Taktiež sme si vymieňali Informácie z odborných seminárov, konferencií, diskutovali,
prezentovali námety na doplnenie učiteľskej knižnice a ponuky ďalšieho vzdelávania.
P. Matejková priebežne oboznamovala členky MZ s informáciami o pripravovanej
inovovanej verzii ŠVP, informácie z konferencie SPV poskytla p. riaditeľka Laginová.
Pani učiteľky úspešne obhájili atestačnú prácu a získali prvú atestáciu. Atestačné práce
vypracovali na nasledovné témy:

Masaryková Ľubica:
Rozvíjanie správneho úchopu grafického materiálu počas organizačných foriem dňa
v MŠ.
Pauleová Janka:
Tvorba kníh ako prostriedok rozvíjania komunikačnej gramotnosti detí v MŠ.
Kováčiková Jana:
Zaradenie pohybových aktivít detí do všetkých organizačných foriem dňa.
Lenárdová Helena:
Pohybové aktivity detí predškolského veku v organizačných formách dňa.
Valachová Miriam:
Škola v prírode ako jedna z foriem posilňovania kooperácie detí predškolského veku.
Mgr. Zuzana Laušová:
Edukačný proces u detí s poruchou binokulárneho videnia.

b) údaje o počte detí
Počet detí školy: 135
Počet tried: 7
Počet detí odchádzajúcich do ZŠ : 48
Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 2
Počet detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:7

Prehľad o triedach

Trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
spolu

Veková Počet
kategória detí
2-3
špeciálna
2-4
5-6
4 roč.
4-6 roč.
3 roč.

z
toho
integr

Vekové zloženie detí
2

3

19
7
16
24
20
24
25

17

2
2
10

135

23

6

4

5

6

5

Počet predškolákov
7

spolu

z toho
5-6 ročný

5

5

18
25
48

18
25
48

z toho
OPŠD

24
20
6
34

30

17
24
46

1
1
2

1
1
2

e) údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovil, že výchova vzdelávanie v školách
poskytujúcich stupeň vzdelania sa uskutočňovala v školskom roku 2014/2015 podľa
vzdelávacích programov: Štátneho - ISCED 0 a Školského - „V Primulke sa spolu
hráme, spoznávame, zabávame“.
Deťom sme vytvorili podnetné prostredie. Tým sme zabezpečili plynulú adaptáciu
a možnosť pre spontánne a aktívne učenie. Deti rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť
v centrách aktivít, v ktorých plnili špecifické ciele. Tie sme modifikovali podľa vývinových
osobností detí .Dosiahnutie špecifických cieľov sa prelínalo a striedalo v troch vzdelávacích
oblastiach, ktoré boli rozpracované v jednotlivých projektoch.
V špeciálnej triede boli zaradené deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením.
V školskom roku 2014/2015 sme i naďalej spolupracovali s SCŠP v Topoľčanoch i
ŠPP v Bánovciach nad Bebravou a CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou. Tri deti so
špeciálnej triedy mali zabezpečenú individuálnu logopedickú starostlivosť a ostatné deti mali
vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Úroveň kompetencií detí zo
špeciálnej triedy bola primeraná ich špecifickým individuálnym zvláštnostiam.
V tomto školskom roku v našej materskej škole pracovali tieto krúžku:
Názov krúžku

Počet detí

Anglický jazyk

30

Futbalový krúžok

10

Výtvarný krúžok

15

Krúžok Domino

25

g) údaje o počte zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaných – 16
nekvalifikovaných – 0
Nepedagogickí zamestnanci
upratovačky – 3
práčka – 1
pracovníčky školskej jedálne – 6

h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
-

vysokoškolské štúdium 1 pracovníčka – prebieha

-

tvorivé dielne pre všetkých pedagogických zamestnancov

-

tyflopedický seminár

-

odborné semináre

Kontinuálne vzdelávanie :
P. č.

1.

Meno a priezvisko

Miriam Pomothyová

2.

Janka Pauleová

3.

Mgr. Alena Laginová

4.

Termín

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

ukončené

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

Helena Lenárdová

Interaktívna tabuľa vo výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

ukončené

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

ukončené

Aktivizujúce metódy vo výchove

ukončené

Prípravné vzdelávanie k 1.
Atestácii

ukončené

Ľubica Masaryková

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii
Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

7.

Miriam Valachová
Aktivizujúce metódy vo výchove

8.

9.

ukončené

Janka Jamrichová

5.

6.

Názov vzdelávacieho programu

ukončené
ukončené
ukončené

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

ukončené

Aktivizujúce metódy vo výchove

ukončené

Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

ukončené

Janka Kováčiková

Bc. Kristína Lobotková

Aktivizujúce metódy vo výchove

ukončené

10.

PaedDr. Marieta Matejková

11.

Mgr. Zuzana Laušová

Interaktívna tabuľa vo výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
Prípravné vzdelávanie k 1.
atestácii

ukončené
ukončené

- odborné semináre:
Mgr. Zuzana Žitňanová, Anna Škorcová, Mgr. Alena Laginová, Helena Lenárdová,
Bc. Kristína Lobotková – tyflopedický seminár

i) aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
 Celoslovenská

prehliadka

výtvarných

prác

zrakovo

postihnutých

detí

predškolského veku ,,Otvor oči a snívaj svoj sen ."
 Pozdrav detí na stretnutí dôchodcov
 „Jesenné hry v prírode.“ Organizované 4.ZŠ Bánovce nad Bebravou
 Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí predškolského veku v oblasti tvorivej
dramatiky
,,BÁBKULIENKA“
Do tohto ročníka sa zapojilo 12 materských škôl z celého Slovenska a celkovo bolo
odprezentovaných 13 súťažných ukážok.
Cenu „Laureát“ prehliadky si odniesli deti zo siedmej triedy z Materskej školy Primulka
na Hollého ulici z Bánoviec nad Bebravou za ukážku pod názvom : „ Súťaž krásy v
ZOO.“ pod vedením pani učiteliek Ľubice Masarykovej a Janky Pauleovej.
Ďalej boli udelené ceny poroty:
- 6.triede z Materskej školy na Hollého ulici v Bánovciach nad Bebravou „ za
rešpektovanie detského aspektu a stimuláciu tvorivosti v

ukážke : „ Korienkové deti.“

- Materskej škole Včielky z Lovinobane „ za precíznu prácu s detským interpretom
v jazykovej a pohybovej oblasti“ v ukážke: „ Ako sa mravec Slabúšik stal siláčikom.“
- Základnej umeleckej

škole Slovenská Ľupča

predstavenia “ v ukážke :„ Žabiatka“.

„ za výtvarnú a hudobnú zložku

Materskej škole z Mestečka „ za vystihnutie charakteru postáv “ v ukážke: „ Šípková
Ruženka.“
 Športová olympiáda - celomestská športová súťaž
 Cesta rozprávkovým lesom- celomestská akcia

j) projekty školy:
Názov projektu

Krátka charakteristika projektu

Časová
realizácia

Otvor oči a snívaj svoj sen !

Celoslovenská výstava výtvarných prác
detí so zdravotným znevýhodnením –
zrakové postihnutie

dvadsiaty
prvý rok

Bábkulienka

Celoslovenská prehliadka dramatickej
tvorivosti detí predškolského veku

dvadsiaty
druhý rok

V Primulke sa zdravo žije

Zahrajme sa v Primulke

Pri príležitosti zápisu detí do materskej
školy chceme všetkých rodičov oboznámiť
so životom v materskej škole a so
spôsobom zdravého stravovania..
Celomestská súťažná prehliadka
dramatickej tvorby detí

Cieľová skupina
Deti špeciálnych
tried zo Slovenska,
zamestnanci MŠ
Deti zo Slovenska,
deti školy,
zamestnanci MŠ

piaty rok

Deti a rodičia

štvrtý rok

MŠ v Bánovciach
nad Bebravou

k) výsledky inšpekčnej činnosti vykonané Štátnou školskou inšpekciou:
V školskom roku 2012/2013 bola pracovníčkami Štátnej školskej inšpekcie –
Mgr. Jana Králiková
Mgr. Emília Adamatová
Mgr. Mária Turazová
Mgr. Viera Firitová
vykonaná komplexná inšpekcia:
Predmet inšpekcie – stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy
a vzdelávania v materskej .
Školská inšpekcia hodnotí:
na veľmi dobrej úrovni
- riadenie školy
- podmienky výchovy a vzdelávania
- stav a úroveň vyučovania a učenia v bežnej triede

- stav a úroveň vyučovania a učenia v špeciálnej triede, v ktorej sa vzdelávali deti so
zrakovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou pozornosti
a aktivity a telesných postihnutím.
Kľúčové pozitívne stránky školy:
-

koncepčnosť, zameranie a stanovenie cieľov výchovy a vzdelávania

-

vytváranie podmienok na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií materskej školy

-

pozornosť venovaná kvalite a výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu

-

dobrá spolupráca s odborníkmi a s poradenskými zariadeniami

-

mimoškolské aktivity

Celkové hodnotenie školy – veľmi dobré
Popis použitých hodnotiacich výrazov:
veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné nedostatky, mimoriadna úroveň

l) priestorové a materiálno-technické podmienky:
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie školy tvorí vstupná
pergola, štyri triedy, spálne, sociálne zariadenie, miestnosť pre prevádzkových pracovníkov,
miestnosť pre údržbára a kuchynky na triedach. Na poschodí sú umiestnené tri triedy, spálne,
sociálne zariadenia a kuchynky na triedach. Hospodárska časť materskej školy je prízemná
a samostatná budova, prepojená s materskou školu spojovacou pergolou.
Celý komplex materskej školy je potrebné rekonštruovať - výmena plastových okien /
v troch triedach/, zatepľovanie, rekonštrukcia osvetlenia v jednotlivých triedach, výmena
lehátok i nábytku, oprava schodísk. Oprava a zateplenie spojovacej chodby. Výmena
podlahových krytín v jednotlivých triedach, spálňach. Oprava terás a priľahlých chodníkov.
Potrebná je i oprava preliezačiek nachádzajúcich sa na školskom dvore. Nutná je i výmena
okien a dverí, ako i zateplenie bočnej steny hospodárskej budovy.
V tomto školskom roku sme so sponzorských darov sme v priestoroch predsiene
zriadili samostatnú výučbovú miestnosť, zrenovovali záhradný kabinet hračiek a záhradné
detské toalety vďaka sponzorským darom firmy BITO s.r.o./regále a úložne boxy/,
rodičia/zakúpenie dvoch detských toaliet, obklad a dlažba/, farbu na vymaľovanie zakúpil
zriaďovateľ a zabezpečil pracovníkov, ktorí vymaľovali, uložili dlažbu a obklad.

m) finančné a hmotné zabezpečenie školy:
- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov odvedené na účet zriaďovateľa v školskom roku 2014/2015 vo výške 13.670 €
Neinvestičný fond: „Deti, naša budúcnosť.“
Pri materskej škole je zriadení i Neinvestičný fond: „Deti, naša budúcnosť !“ Prostriedky,
ktoré získava fond od rôznych darcov z radov rodičov, z príspevkov ZRPŠ a 2% z daní sme
využili :
Príjem za rok 2014:

Dar rodičov škole
1 800,00 €
Bábkulienka Ministerstvo školstva SR
2 000,00 €
MsÚ projekty
400,00 €
2% z daní
1 508,53 €
Základné úroky kreditné
0,09 €
Projekt- Nadácia Pontis
1 000,00 €
________________________________________________________
Spolu:
8 143,74 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výdavky za rok 2014:
Akcie školy
995,64 €
Bábkulienka celoslovenská akcia
2 000 €
Otvor oči.... celoslovenská akcia
200,04 €
Knihy detské
55,30 €
Knihy učiteľská knižnica
151,15 €
Hračky, učebné pomôcky
1230,60 €
Kancelársky a spotrebný materiál
71,40 €
Administratívne poplatky
58,70 €
Knihy pre predškolákov
135,30 €
Poplatky v banke
89,80 €
Cvičebné náčinie
1491,41 €
Výzdoba školy
124,73 €
Mikulášske balíčky
297,87 €
________________________________________________________
Spolu:
6 901,94 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.

n) cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere:
- z hľadiska dlhodobého to bola orientácia vo výchovno-vzdelávacej práci na osobnostnú
pedagogiku s dôrazom na individualizáciu
Tento prístup bol realizovaný v dvoch dimenziách:
1. dieťa – východisko a cieľ výchovy
2. výchova sa dotýkala a bola orientovaná na všetky štrukturálne komponenty osobnosti kognitívnu, socioemočnú a vôľovú so zameraním na utváranie sebadôvery, sebaúcty
a vedomia si vlastnej hodnoty
Pri napĺňaní cieľa

sa orientujeme na individuálnu osobnosť, ako na ústredný princíp.

Uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa jedinca, ktorý si postupne
uvedomuje a rozvíja sám seba a svoje možnosti. Dieťa považujeme za hodnotnú osobnosť, za
autonómneho, slobodného a nezávislého aktéra výchovy, spoluautora seba rozvoja, ktorý je
spoluzodpovedný za vlastnú výchovu.
SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoký záujem rodičov o umiestnenie
 odmeňovanie pedagogických
detí do materskej školy
zamestnancov
 pozitívna socio-emocionálna klíma v
 nedostatok finančných prostriedkov pre
škole,
školu
 kvalitné medziľudské vzťahy,
 nedostatočné vybavenie školského

100% kvalifikovanosť pedagogických
dvora
zamestnancov,
 potreba rekonštrukcie celej
 záujem pedagogických zamestnancov
budovy/oprava strechy, výmena okien,
o ďalšie vzdelávanie,
zateplenie, výmena podlahových krytín,
 kreativita a iniciatívna pedagogických
maľovanie,/
zamestnancov,
 výmena detských lehátok a nábytku
 záujem pedagogických zamestnancov
 absencia telocvične
podieľať sa na aktivitách školy,
 absencia samostatnej kotolne
projektoch, aj mimo pracovného času
 nevyhovujúci stav terás
 ŠVP pripravený na mieru
podmienkam MŠ
 rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti
 pripravenosť detí na vstup do ZŠ,
 dobra spolupráca so zriaďovateľom,
Radou školy, základnými školami,
CVČ, mestskou knižnicou, s CPPPaP
 využívanie alternatívnych prvkov vo
výchovno-vzdelávacom procese
 imidž MŠ
 tvorba projektov

PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 záujem rodičov o kvalitnú výchovu
 zmena legislatívy
a vzdelávanie ich detí založené na
 demografické zmeny
princípoch dobrého partnerstva,
 informovanosť prostredníctvom médií,
 využívanie možností prípravy
a realizácie nových projektov z
prostriedkov EÚ,

2. b) voľno časové aktivity školy:
September:
Vitajte v našej škole – aktivita triednych učiteliek
Október:
Výstava ovocia a zeleniny - aktivita s rodičmi
Tekvičková slávnosť – aktivita s rodičmi
Ochutnávka jedál z plodov jesene – aktivita s rodičmi, v spolupráci so ŠJ
Divadlo: „Hugo a jeho sladkosti.“

November:
Otvor oči a snívaj svoj sen! – aktivita očnej triedy -celoslovenská prehliadka
Jesenné hry predškolákov- aktivita IV.ZŠ
Šarkaniáda- veselé šantenie so šarkanmi, spojené s vystúpením jednotlivých tried, aktivita
učiteliek a detí
Divadlo: „La Musica- vitajte v hudobnej škole.“

December:
Mikuláš – celoškolská aktivita učiteliek a detí
Vianočné besiedky – triedne aktivity učiteliek a detí
Vianočný koncert- pozvanie zo SZUŠ
Január:
Primulkovská guľovačka – celoškolská aktivita učiteliek a detí
Depistáž predškolákov - predškoláci

Február:
Karneval– celoškolská aktivita učiteliek a detí
Minihviezdička – celoškolská aktivita
Divadlo: „Žabí kráľ.“

Marec:
Morena, Morena – celoškolská aktivita
Návšteva knižnice Ľ. Štúra- 6.,2.trieda
Poviem ti básničku- prehliadka v recitácii poézie a prózy v MŠ Radlinského
Vystúpenie pre dôchodcov organizácie“ Združenie za život.“
Divadlo: „Príbeh- Ján Šulek.“
Apríl:
Zlatý slávik – účasť na aktivite v MŠ Komenského v Bánovciach nad Bebravou
Zahrajme sa v Primulke – celomestská aktivita
Bábkulienka – celoslovenská súťažná prehliadka
Máj:
Moja mama – triedne besiedky
Dopravné ihrisko- akcia v MŠ 5.apríla
Olympiáda –sekcia učiteliek MŠ v Bánovciach nad Bebravou
Domino deň- v spolupráci s CVČ v Bánovciach nad Bebravou
Planetárium v MSKS- 2.,6.,7.
Divadlo: „ Strašiak Tomáš.“
Jún:
Deň detí – školská aktivita
Cesta rozprávkovým lesom – aktivita sekcie
Škola v prírode „ Hlboké “- školská aktivita
Deň zdravia- mestská akcia
Rozlúčková slávnosť predškolákov Bojná - školská aktivita

Záver:
Vypracovala: Mgr. Alena Laginová
Správa prerokovaná v pedagogickej rade, dňa: 14 .10.2015
V rade školy, dňa: 08.10.2015

