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Plán práce školy na šk. rok 2019/2020 
 
 
Termíny školských prázdnin 
 
30. október – 31. október 2019 – jesenné prázdniny – prevádzka mš bude prispôsobená potrebám zákonných 
zástupcov a ich detí, podľa predbežného záujmu. 
 
23. december 2019 - 7. január 2020 - vianočné prázdniny – mš mimo prevádzky 
 
31. január 2020 – polročné prázdniny - prevádzka mš bude prispôsobená potrebám zákonných zástupcov a 
ich detí, podľa predbežného záujmu. 
 
17. február – 21. február 2020 – jarné prázdniny - mš mimo prevádzky 
 
9. apríl – 14. apríl 2019 – veľkonočné prázdniny - mš mimo prevádzky 
 
1. júl – 31. august 2019 – letné prázdniny 
- mš v prevádzke 1. júla – 19. júla 2019 – v prevádzke bude 1 trieda mš 
  
 
Termíny porád pedagogickej rady    Termíny pedagogických porád 
25. august 2019 o 10h     Podľa aktuálnej potreby 
14. novembra 2019 o 17h 
12. marec 2019 o 17h 
18. júna 2019 o 17h 
 
Termíny rodičovských združení 
 
September 

• celoškolské rodičovské združenie – 11. september 2019 
 
Február 

• tiriedne rodičovské združenie  (podľa potrieb jednotlivých tried) 
 
Jednorázové aktivity mš 
 
September 

• guľášpartia pre rodiny detí mš (na detskom ihrisku) 

• Divadielko v mš 

• S Olom do ZOO 

• Triedne brigády orientované najmä na exteriér Rodinného centra 
 
Október  

• Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke 

• Hody v triede Zvončeky pri príležitosti sviatku sv. Františka (aktivita pre celú mš) 

• Predstavenie v Bábkovom divadle 
 
November 

• Sokoliari v mš 

• MiniZoo (zamerané na zvieratká žijúce na poliach/v lese) 
 
December 

• Mikuláš v mš 
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• Ozdobme si stromček, tvorivé dielne v mš 

• Rozdávanie vianočných pozdravov v saleziánskom diele na Trnávke a okolí mš 

• Vianočná kapustnica pre Rodinné centrum a Vianočné mestské trhy pre zamestnancov mš 
 
Január 

• Trojkráľové svätenie tried a priestorov mš 

• Miro Jilo – interaktívny koncert 
 
Február 

• Divadlo nacvičené k hodom vo farnosti (nacvičené dobrovoľníkmi)  

• Fašiangový karneval 

• Pôstna aktivita v jednotlivých triedach orientovaná na sociálne správanie detí 

•  
 
Marec 

• Deň počatého dieťaťa 

• Návšteva knižnice 
 
Apríl 

• Dopravné ihrisko 

• Divadlo (pri príležitosti 100. výročia SND by deti mš navštívili predstavenie v SND) 

,Máj 

• Triedne besiedky ku Dňu matiek 

• Nanebovstúpenie Pána – mama omša 

• Výlet detí mš 
 
Jún 

• Týždeň detskej radosti - MDD v mš 

• Sviatok Božieho Tela a Krvi – mama omša 

• Dni sv. Antona 

• Sv. Petra a Pavla – mama omša 

• Rozlúčka s predškolákmi 
 

ďalšie možné aktivity - návšteva SNG, návšteva predstavenia v Bábkovom divadle, planetárium, 

Bibiana, Dopravné múzeum, Mestské múzeum, výlet do lesa... 

 
Pravidelné aktivity v mš 
 
September- jún 

• Pravidelné mama omše vo farskom kostole pre mamičky a deti v predškolskom veku – každý druhý 
štvrtok (2 x v mesiaci)  

• Pravidelné aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na vychádzajúce z potrieb 
pedagogických zamestnancov – lektor z interných zamestnancov mš alebo externý lektor (odborník) 

• Výcvik Montessori pedagogiky zameraný na prácu s deťmi vo veku 3 – 8 rokov 
 
 
Vypracovala: Mgr. Anna Šátková 
Plán bol schválený Pedagogickou radou Materskej školy Mamy Margity dňa 23. 8. 2019 
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