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DUNASKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY 

Materská škola – Óvoda Komenského je jednou z deviatich MŠ v našom meste, ktorá sa nachádza v 
srdci mesta Dunajská Streda. V troch triedach prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v maďarskom 
jazyku a v jednej v slovenskom jazyku.  V štyroch triedach s vekovo zmiešanou skupinou detí prebieha 
kvalitná výchovno-vzdelávacia práca podľa  vlastného  školského vzdelávacieho  programu pod 
názvom „Detský ostrov“. Deti pripravujeme počas dochádzky do MŠ na zvládnutie rôznych životných 
situácií a požiadaviek ZŠ.Vo všetkých štyroch triedach, ktoré sme pomenovali hravým spôsobom, ako 
je trieda „Slniečko, Obláčik, Včielky a trieda Lienky“ je prítomný rodinný prístup k deťom počas celého 
dňa. V popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky pre deti od 5-6 rokov a to: výtvarný, 
športový a modelársky. Naši škôlkari od štyroch rokov môžu navštevovať plavecký výcvik pod vedením 
školených plaveckých inštruktorov. Neustále dbáme na ochranu životného prostredia, o úpravu  
školského dvora  a v neposlednom rade o pestovanie zdravého  životného  štýlu detí a dospelých. Na 
nasledujúci školský rok 2022/23  naša materská škola prijme približne  20 detí. /18 detí do 
maďarských tried a 2 deti do slovenskej triedy/ 
Zápis do MŠ sa uskutoční od 02.mája 2022 do 31.mája 2022. 

Óvodánk a város szívében található, a Komenský utcán, a Kodály Zoltán Alapiskola közvetlen 
közelében. Három osztályban magyar nyelven, egy osztályban pedig szlovák nyelven folyik a nevelő-
oktató tevékenység. Az óvodáskorú gyermekeket nem csak az iskolára készítjük fel, hanem elsősorban 
az életre. A családias légkör kialakítása érdekében osztatlan korú csoportokat hoztunk létre. 
Óvodánkban megtalálható Felhőcske, Méhecske, Napocska és Katica csoport. Az óvodai nevelési 
programunknak a „Gyermeksziget“ nevet adtuk. Az egészséges és kellemes légkör kialakítása 
érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda környezetére, udvarunk ápolására és felszereltségére, 
és a környezettudatos nevelésre.  A nevelő-oktató munkát a délutáni órákban rajz, agyagozás, 
sportkör körével bővítjük az 5-6 éves korosztály számára. Óvodásaink négyéves kortól 
úszótanfolyamon vehetnek részt, ahol szakképzett oktatók várják az úszni vágyó gyermekeket. Az 
elkövetkező 2022/23-as tanévben körülbelül 20 új gyermeket tudunk fogadni óvodánkba. /18 
gyereket a magyar csoportokba, 2 gyereket a szlovák csoportba/ 
Az óvodai beiratkozás 2022. május 2-tól május 31-ig tart. 


