
Školský projekt:  

Strieška, valec, kváder, kocka  precvičme si telo troška 

 

1. Hlavné ciele a zámery projektu : 

Hlavným zameraním Školského vzdelávacieho programu MŠ Trnavská 2993/21, Ţilina  

„ Zdravkove dobrodruţstvá„ je utvárať zdravý ţivotný štýl posilňovaním a rozvíjaním 

individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia a  obohacovať edukačný proces o prvky 

výchovy ku zdravému ţivotnému štýlu  tak, aby kaţdé dieťa disponovalo schopnosťami 

upevňovať a chrániť svoje zdravie.  

 Venujeme pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému 

a pohybovému rozvoju detí. 

 Rozvíjame základné a jednoduché športovo - pohybové zručnosti,  podporujeme návyk 

správneho drţania tela. 

Hľadáme moţnosti rozširovania organizačných foriem pohybových, relaxačných 

a rehabilitačných činností, ktoré nevyţadujú náročné priestory a materiálne podmienky 

s cieľom zapojenia  čo najširšieho počtu detí a rodičovskej verejnosti.  

Výchovno-vzdelávací proces by sme chceli obohatiť o nové učebné pomôcky na spestrenie 

a obohatenie pohybových aktivít detí. 

Práve takou pomôckou je i rehabilitačná molitanová zostava, ktorá má mnohostranné 

vyuţitie. Výrobok je certifikovaný, vyrobený z nezávadného materiálu s dôrazom na 

bezpečnosť detí.  

2. Cieľová skupina : deti predškolského veku 3-6 ročné 

 

3. Cieľom projektu je rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti. 

 

4. Prostriedky a aktivity na dosiahnutie cieľov  

 

Rehabilitačná detská molitanová zostava bude 

-  pomáhať ovládať pohybový aparát a telesné funkcie 

- dieťa bude na nej vyuţívať globálnu motoriku prekonávaním prekáţok 

- zostava motivuje dieťa k aktívnemu pohybu a ochote pohybovať sa 



- prostredníctvom zostavy budú rozvíjané sociálne kompetencie detí napr. hra vo 

dvojici, skupine, kolektíve 

- bude rozvíjané tvorivé, logické myslenie a fantázia dieťaťa pri stavbe „domov“, 

„hradu“, lietadla“, „trolejbusu“, „lode“ 

- moţnosť súčinnosti PC a rehabilitačnej zostavy podľa výukovej  hry „ Cirkus šaša 

Tomáša“ – poznávanie geometrických tvarov 

5.  Termíny a miesta uskutočnenia aktivity/aktivít 

 pravidelné pohybové a relaxačné cvičenia počas dňa T: stály 

Miesto : prostredie triedy, školského dvora,  

 pravidelné vyuţívanie rehabilitačnej zostavy vo všetkých činnostiach detí počas celého 

dňa v MŠ      T: stály 

Miesto : prostredie triedy, školského dvora,  

  rozvoj priestorovej orientácie pri zdolávaní  umelých prekáţok   

        T: stály 

Miesto : prostredie triedy, školského dvora,  

 športové dopoludnie pri príleţitosti MDD       

        T: 1.jún  

Miesto : školská záhrada 

 letná olympiáda so susednou materskou školou - beh na krátku vzdialenosť, 

prekračovanie a preskakovanie nízkych prekáţok, chôdza po kladine, podliezanie 

prekáţok, preliezanie preliezok 

T: jún 2013 

 Miesto: školská záhrada 

 

6.  Počet osôb, ktoré aktivitu/aktivity zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa 

aktivita/aktivity uskutočňuje/ú 

Všetky vyššie spomenuté aktivity budú organizované pre 96 detí materskej školy. Aktivity 

budú zabezpečovať pedagogické pracovníčky v spolupráci s rodičovskou verejnosťou.  

 

 

 



7.  Očakávané výsledky projektu: 

 psychická pohoda dieťaťa 

 menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy 

 zlepšená srdcovo-cievna činnosť 

 zlepšená činnosť dýchacieho aparátu 

 nezvýšený tlak, primeraný veku dieťaťa predškolského veku 

 zdravý ţivotný štýl dieťaťa 

 posilnená imunita 

 spokojnosť a dobrý duševný vývoj 

 nezvýšený tlak, primeraný veku dieťaťa predškolského veku 

 zdravý ţivotný štýl dieťaťa 

 utvárať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, viesť deti k radosti z pohybu 

 prejaviť túţbu dosiahnuť cieľ v činnosti 

 upevňovať psychomotorické, osobnostné a sociálne kompetencie 

 

 

 

     Mgr. Elena Kubalová 

    Pečiatka, meno a podpis ţiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z POHOTOVOSTNÉHO FONDU – FORMULÁR 2012 

 

Názov projektu: 

Strieška, valec, kváder, kocka precvičme si telo troška 

 

Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť: 

Nedostatok vhodných telovýchovných a rehabilitačných pomôcok pre zabezpečovanie 

pohybových a relaxačných činností pre zlepšenie telesnej a psychickej pohody detí 

v materskej škole. 

 

Názov, adresa organizácie / fyzickej osoby, ktorá podáva projekt: 

MŠ – Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina 

IČO 37904876 
+) v prípade PO aj IČO a bankové spojenie 

 

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón / mobil, e-mail): 

Iva Blašková   Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina 

041/5253103, mobil 0903844186    e-mail: trnavskams@gmail.com 

 

Stručný popis projektu: 

Pohybové aktivity sa v materskej škole realizujú každý deň. Molitanová rehabilitačná zostava 

bude ako učebná pomôcka využívaná pre 3 – 6 ročné deti. Slúži na pohybové aktivity. Celá 

zostava sa dá rozložiť podľa potrieb učiteľky na cvičenie s deťmi alebo podľa predstáv detí. 

Nájde uplatnenie pri pohybových, relaxačných cvičeniach a pri rozvíjaní psychomotorických, 

osobnostných, sociálnych a kognitívnych kompetenciách detí predškolského veku. Je 

pestrofarebná, spľňa podmienky pre bezpečnú hru a cvičenie, ľahko umývateľná. 

 

Začiatok a koniec projektu, príp. časový plán aktivít projektu: 

Vzhľadom na variabilitu používania  v priestoroch materskej školy, ale aj na školskom dvore, 

môžeme túto pomôcku využívať počas celého školského roku pri ranných a relaxačných 

cvičeniach, ale aj pri aktivitách a akciách športového zamerania v spolupráci s rodičmi, i pri 

pobyte vonku. 

Začiatok projektu: 1.12.2012 

 

Spolupráca s inými inštitúciami a jednotlivcami počas projektu: 

ZRŠ – pri MŠ Trnavská 2993/21, Žilina 

 



 

 

Rozpočet projektu: 

POLOŢKA 

VÝDAJE ( €,-) 

 

ţiadateľ PF výdaje spolu 

Detská rehabilitačná molitanová zostava              350,-   

           

    

    

    

    

    

    

    

RZ pri MŠ    

SPOLU 350,-€         

 

 

Dátum:    V Žiline 23.10.2012 

 

 

 

 

 

 

       Iva Blašková, učiteľka MŠ  

                                                                              Podpis osoby zodpovednej za realizáciu projektu        

 



                     Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08  Ţilina      

JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                         poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

                                                                                         v Žiline 

                                                                                         Volebný obvod č. 4 ( Vlčince ) 

 

                                                                                       V Žiline dňa 23.10.2012 

 Žiadosť o finančný príspevok  

Názov organizácie, ktorá žiada o príspevok :       Materská  škola  

 Adresa organizácie :              ulica :                     Trnavská 2993/21 

                                                PSČ                        010 08   

                                                mesto :                    Žilina 

                                                tel.číslo :                 041 / 5253103  

Právna forma žiadateľa :        samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Dátum registrácie         :            1.1. 2004 

IČO                              :                37904876     

  

Meno štatutárneho zástupcu :   Mgr. Elena Kubalová, riaditeľka MŠ 

Meno osoby zodpovednej za projekt :  Iva Blašková, učiteľka MŠ 

Výška požadovaného príspevku :  350 ,- €  

Bankové spojenie , číslo účtu :   0355295004/5600......... 

Banka :      Prima  Banka Slovensko a.s.  Žilina 

Prílohy :    1. Projekt „ Strieška, valec, kváder, kocka precvičme si telo troška „ 

                  2.  Žiadosť o finančný príspevok 

                  3.  Ponukové listy, obrazová príloha  

                  4.  Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu – formulár 2012 

        Mgr. Elena Kubalová, riaditeľka MŠ 


