
 

1 

 

MATERSKÁ ŠKOLA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, BUDOVATEĽSKÁ 428/4, 094 31  

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

 za školský rok 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:  
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

a) 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. 

b) Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

c) Koncepcie  materskej školy na roky 2012-2017. 

d) Plánu práce MŠ  Hanušovce nad Topľou, Budovateľská na školský rok 2016/2017 

e) Informácií o činnosti Rady školy pri MŠ Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou 

f) Ďalších podkladov (hodnotenia tried, štatistika).  
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Predkladá: 

PaedDr. Silvia Hrehová 

Riaditeľka MŠ Budovateľská 428/4, 

Hanušovce nad Topľou, 094 31 Prerokované v pedagogickej rade školy

 dňa: 28. 08. 2017   

 

 Vyjadrenie rady školy zo dňa: 02.10.2017 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

 Mestu Hanušovce n.T.  

   

 schváliť – neschváliť 

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2016/2017 

 Bc. Danka Čurliková 

 Predseda RŠ pri MŠ 

                                                                                         Budovateľská 428/4, 

                                                                                         Hanušovce nad Topľou 

 

 ............................................................................ 

 

 

 

 Stanovisko zriaďovateľa: 26.10.2017 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Mesto Hanušovce nad Topľou 

 Schvaľuje - neschvaľuje  

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2016/2017 

 

 ............................................................................ 

       Štefan Straka 

 za zriaďovateľa 
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1. a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods.1 písm.a) 

 
 

1. Názov školy:   

 
MATERSKÁ ŠKOLA 

2. Adresa školy: 

 
Budovateľská 428/4, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

3. Telefón : 

    
0901/778 770 

4. Webové sídlo:     

   E-mailová adresa: 

 

hanusovskams.edupage.org 

mshanusovce@gmail.com 

5. Zriaďovateľ školy: 

 
Mesto Hanušovce nad Topľou,  

Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy :  

                       PaedDr. Silvia Hrehová, riaditeľka školy (ďalej len RŠ) 

                       Ľudmila Hrušková, zástupkyňa riaditeľky školy  

                       Mgr. Beáta Dundová, vedúca školskej jedálne 

 

7.  Údaje o rade školy:  
 

P.č. Meno a priezvisko : Funkcia: Zvolení za: 

1. Danka Čurliková, Bc. predseda pedagogických zamestnancov 

2. Beáta Dundová, Mgr. člen nepedagogických zamestnancov 

3. Kvetoslava Kolesárová člen rodičov 

4. Miroslava Kostelníková člen rodičov  

5. Danka Schubertová podpredseda rodičov  

6. Agáta Krupová, Mgr. člen za zriaďovateľa  

7. Anna Geratová člen za zriaďovateľa   

 

Rada školy zasadala v školskom roku 2016/2017 4 krát. Členovia boli aktívni a zasadnutia 

boli prínosom aj pre vedenie školy. Na zasadnutia bola pravidelne pozývaná riaditeľka MŠ, 

ktorá informovala o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce v šk. roku 2016/2017, pláne 

práce školy 2016/2017, koncepcii školy, čerpaní rozpočtu, aktivitách MŠ, návrhu počtu 

prijatých detí na školský rok 2017/2018, podmienkach zápisu detí do MŠ, počtoch prijatých 

a neprijatých detí, počtoch odchádzajúcich detí do ZŠ, o voľbe do rady školy z dôvodu 

ukončenia dochádzky dieťaťa člena z rady školy za rodičov, finančnej situácii školy, 

prevádzkových záležitostiach školy. 



 

4 

 

 

Poradné orgány riaditeľky: 

Pedagogická rada (PR) – má 13 členov (všetci pedagogickí zamestnanci). Počas školského 

roka zasadala 4 krát. Zapisovateľku určuje pred zasadnutím riaditeľka školy. 

Pedagogická rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala: 

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

- realizáciou a hodnotením aktivít z plánu práce školy, 

- pedagogickou diagnostikou detí, 

- kontinuálnym vzdelávaním, 

- hodnotením hospitácií a vnútornej kontroly školy, 

- hodnotením plánu environmentálnej výchovy, 

- vypracovaním ŠkVP, 

- spracovaním projektu NP ŠOV a jeho začatím. 

 

Metodické  zdruţenie (MZ) – vedúcou metodického združenia školy bola Mgr. Katarína 

Bindasová. MZ zasadalo 4 krát.  

Na zasadnutiach MZ bolo prerokovávané: 

Komparácia  iŠVP 2015 s ŠVP 2016 – zmeny v úvodných kapitolách, pribudnuté, vypadnuté 

a zlúčené štandardy v jednotlivých VO, 

Pripomienky a podávanie návrhov k učebným osnovám, témam pre jednotlivé   mesiace, 

týždne a ich spracovanie, 

Plánovanie v materskej škole - plány výchovno-vzdelávacej činnosti a jeho súčasti, 

Diagnostika v materskej škole - návrhy a pripomienky k obsahu pedagogickej diagnostiky 

detí, 

Plán kontinuálneho vzdelávania v materskej škole – návrh a schválenie, 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – informácie a poznatky zo školení, 

zatriedenie jednotlivých vzdelávacích štandardov do tém, pochopenie podstaty každého 

výkonového štandardu, analýza a hodnotenie priebehu,  výsledkov zápisu detí v základnej 

škole, pripomienky a návrhy k rozvoju nedostatkov pripravenosti detí. 
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b)   Údaje o počte detí materskej školy (§ 2 odst.1, písmeno b) 

 

 

 

Trieda 

 

Mesiac 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

 

Motýliky 3-4ročné 
           

Zaradených: 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 24 

Dochádzajúcich: 15 14 15 13 17 17 16 17 17 17 22 

Denný priemer: 11 8 11 10 12 11 11 12 14 13 13 

% 72% 54% 74% 80% 69% 65% 66% 70% 85% 78% 61% 

Rybky 4-5 ročné            

Zaradených: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  

Dochádzajúcich: 21 20 20 19 19 20 20 20 20 20  

Denný priemer: 16 11 14 13 11 15 13 14 14 13  

% 78% 54% 72% 68% 60% 76% 63% 68% 68% 67%  

Ţabky 4 - 5 ročné            

Zaradených: 22 22 22 20 21 21 21 21 21 21  

Dochádzajúcich: 22 20 21 20 21 21 21 21 21 20  

Denný priemer: 17 16 16 14 15 16 16 15 15 14  

% 77% 79% 78% 70% 71% 74% 76% 71% 73% 71%  

Včielky 5 -6  ročné            

Zaradených: 23 23 23 22 21 22 22 22 22 22  

Dochádzajúcich: 23 23 23 21 20 22 21 20 21 21  

Priemer: 17 17 17 18 13 15 15 17 18 15  

% 77% 74% 73% 84% 65% 67% 71% 87% 83% 70%  

Lienky 5- 6 ročné            

Zaradených: 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23  

Dochádzajúcich: 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22  

Denný priemer: 19 17 18 17 17 15 18 18 18 16  

% 81% 75% 81% 79% 76% 66% 80% 81% 84% 72%  

Celoročný sumár:            

Zaradených: 104 104 104 101 102 104 104 104 104 104 24 

Dochádzajúcich: 104 100 101 95 99 102 100 100 101 99 22 

Denný priemer: 82 69 76 72 68 72 73 76 79 71 13 

% 78% 

 

67% 

 

76% 76% 68% 70% 71% 75% 79% 72% 61% 
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Triedy 

Priemerná denná 

dochádzka za školský rok 

2016/2017 

% za celý školský rok 

2016/2017 

Motýliky 3 - 4ročné 11 70 % 

Rybky 4 - 5 ročné 13 67 % 

Ţabky 4 - 5 ročné 15 74 % 

Včielky 5 - 6  ročné 16 75 % 

Lienky 5 - 6 ročné 17 78% 

Za celú materskú školu: 72 73% 

 

Tunajšiu materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí: spolu 19 detí 

Ďurďoš / Grodzin – 2, Ďurďoš – 5, Vlača – 2, Matiaška – 1,  Prosačov – 1, Čierne N/T – 2, 

Remeniny - 1,  Pavlovce - 1,  Radvanovce - 1,  Tuhrina Prešov - 1,  Hermanovce - 1, Petrovce 

- 1. 

 

c)   Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ (§ 2 odst.1, písmeno c) 

 

Počet detí 

 

Chlapci 

 

 

Dievčatá 

 

Odklad školskej dochádzky 

 

41 22 19 0 

 

d) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy  

- netýka sa nás 

 

e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 

40 detí získalo  osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

f)  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

MŠ zabezpečuje výchovu  a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Pod 

bocianím hniezdom“, ktorý bol vypracovaný, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

pre predprimárne vzdelávanie.  

Akceptuje dieťa ako aktívny subjekt svojho rozvoja a tomu prispôsobuje proces edukácie a 

výučby so svojimi metódami, prístupmi, stratégiami. Materská škola, je jediná inštitúcia 

zámerne stimulujúca učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do ZŠ, podnecujúca 

nadšenie a oživenie detstva, dáva príležitosť zmysluplne prežiť detstvo. 
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Výsledky výchovno-vzdelávacej práce všetkých učiteliek boli zisťované hospitáciami a 

kontrolnou činnosťou riaditeľky MŠ. Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné 

nedostatky. Učiteľky v jednotlivých triedach dbali na dodržiavanie psychohygieny, postupné 

plnenie úloh predprimárneho vzdelávania a dodržiavali rôznorodosť výchovno-vzdelávacích 

metód pri plnení cieľov v danej triede so zreteľom na individuálne osobitosti detí. 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov (§ 2 odst.1, písmeno g) 

 

Počet zamestnancov k 30.6.2017 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie kvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie 

13 0 2 9 0 

 

Zaradenie pedagogických zamestnancov do podkategórií, kariérových stupňov, kariérových 

pozícií: 
 

P.č. Priezvisko a meno, titul podkategória 

kariérový 

stupeň kariérová pozícia 

1. Hrehová Silvia, PaedDr. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 2.atestáciou VPZ -  riaditeľka 

2. Bindasová Katarína, Mgr. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1.atestáciou 

PZ  

 vedúca MZ 

3. Jakubová Jana 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou PZ - triedny učiteľ 

4. Čebrová Ľuboslava , Mgr. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ – triedny učiteľ 

5. Velebírová Miroslava, Bc. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ - triedny učiteľ 

6. Čurliková Danka, Bc. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou PZ - triedny učiteľ 

7. Kmecová Viera ,Mgr. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou 

PZ 

koordinátor ENV 

8. Bublavá Mária 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ - triedny učiteľ 

9. Hrušková Ľudmila 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou 

VPZ  

 zástupkyňa 

10. Mihaľovová Lenka 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ  

11. Košudová Mária, Mgr. 
Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ   

12. Muravská Mariana, Bc. Pedagogický asistent 

samostatný 

pedagogický 

asistent 

PZ 

13. Skriňaková Martina, Bc. Pedagogický asistent 

samostatný 

pedagogický 

asistent 

PZ 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

Učiteľky sa v tomto školskom roku nezúčastnili akreditovaného vzdelávania. 

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia, účasť: 

 

- Školenia v oblasti legislatívy a registratúry – riaditeľka MŠ 

- Školenie k NP ŠOV - Hrehová, Bindasová, Velebírová, asist. Muravská, asist. Skriňáková.  

- Červený kríž – Jakubová, Čurliková  

- školenie RAABE - práca v oblasti: matematika a informácie 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Škola pripravovala spoločné aj samostatné aktivity pre deti a rodičov.  

 Názov aktivity: Poznámka: 

1. 
,,Vitaj pani Jeseň“ - poznávanie znakov jesene spojené s ovocno-zeleninovou 

oslavou  
 

2. 
,,Zimní spáči“ beseda s environmentalistikou o zvieratkách, ktoré sa ukladajú 

na zimný spánok. 

 

3. ,,Medvedík Nivea“ - práca s pracovnými listami podľa projektu  Nivea   

4. 
,,Zdravie na tanieri“ Svetový deň výživy. Ochutnávka pomazánok, ovocia 

a zeleniny, spolupráca s rodičmi a ich deťmi . 

 

5. ,,Deň knižníc" návšteva knižnice v ZŠ - predškolské triedy  

6. ,,Deň materských škôl" - tekvicové svetielka, tvorivé dielne s rodičmi v 

popoludňajších hodinách 

 

7. 

,,Poznávať a chrániť“ - ukážka policajného auta, aktívna spolupráca s 

Policajným zborom pri nácviku správneho prechodu cez cestu a na dopravnom 

ihrisku v MŠ. 

 

8. ,,Cvičný poplach s hasičmi“- nácvik evakuácie.  

9. ,,Týždeň boja proti drogám“ - prevencia pred drogovou závislosťou, podľa 

knihy Filipove dobrodružstvá a príbehy z rozprávkového lesa.  

 

10. ,,Mikuláš v našej MŠ“ - ranné vítanie detí Mikulášom a jeho pomocníkmi  

11. 

,,Punčová Lucia“ - poznávanie tradícií Vianoc, pečenia a zdobenia perníkov, 

pečenia oplátok a vianočných cukroviniek. Výzdoba perníkov deťmi 

a rodičmi. 

 

12. 
,,Čarovné Vianoce“ - prezentácia detských kultúrnych vystúpení s posedením 

pri vianočnom stromčeku. 
 

13. ,,Vitaj pani Zima“ - poznávanie znakov zimy formou zážitkového učenia.   

14. ,,Čaro nôt“ - poznávanie hudobných nástrojov - návšteva ZUŠ.  

15. ,,Fašiangový detský bál, hurá je tu karneval“  - karneval s rodičmi  

16. ,,Vitaj pani Jar“ - poznávanie znakov jari zážitkovým učením   

17. ,,Deň knihy“ - návšteva mestskej knižnice+ beseda v mestskej knižnici.  
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18. 
,,Čarovné rozprávky“ - Čítanie príbehov o zvieratkách žiakmi ZŠ 

predškolákom 

 

19. ,,Deň Mlieka“ - v spolupráci so ŠJ  

20. 
,,Bambulienka“ - školská prehliadka v prednese poézie a prózy - Mám 

básničku na jazýčku  - účasť na obvodnej prehliadke 

 

21. 
,,Deň Zeme“ – akcia s deťmi na environmentálnu tému metódou zážitkového 

učenia. 

 

22. 
,,Stavanie mája“ - stavanie mája v areáli MŠ s folklórnym súborom 

Vargovčan 

 

23. 
,,V zdravom tele, zdravý duch“ - turistické vychádzky do blízkeho okolia 

mesta 

 

24. ,,Poznávame vtáčatá“ - beseda s environmentalistkou  

25. ,,Zápis do ZŠ" - zápis do základnej školy 
 

 

26. 
,,Deň a noc múzeí“ “ - budenie princeznej, poznávanie histórie a remesiel 

v hanušovskom múzeu. 

 

27. ,,Mamulienka moja zlatá“ program pre mamky - triedne besiedky  

28. ,,Deň a noc múzeí“ - návšteva archeoparku v Hanušovciach n. T.  

29. ,,Vitaj pani Leto“ - poznávanie znakov leta zážitkovým učením  

30. ,,Kinderiáda 2016“ – všestranný trojboj detí predškolského veku   

31. 
,,Hudobná rozprávka“ - návšteva hudobného divadelného predstavenia 

v kultúrnom dome 

 

32. ,, Deň a noc predškolákov" - skúška odvahy detí predškolského veku  

33. ,,Dovidenia škôlka milá“ - rozlúčka s predškolákmi za účasti rodičov  

 

j) Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila (§ 2 odst.1, písmeno j) 

 

Názov projektu: Získaná hodnota: 

Zdravý úsmev 

Školské asistentky zubnej 

starostlivosti (ŠAZS) vykonáva 

výchovu k ústnemu zdraviu u detí 

v predškolských triedach formou 

opakovaných cvičení,  6 krát 

v jednom školskom roku v jednej 

triede. Cieľom cvičení je viesť deti 

k  správnej starostlivosti o zuby a 

ďasná a tak postupne prispieť 

k zníženiu kazivosti na Slovensku.  

Projekt  - Recyklo hry 
Za zber elektro odpadu, 

použitých tonerov, batérií 

získavame body na nákup 

výtvarných pomôcok pre deti 

ŠOV od marca 2017 
Získame: 

hračky, výtvarné pomôcky, 

čistiace prostriedky. 

Nivea medvedík 
2x do roka pracovné zošity pre 

všetkých predškolákov v škol. 

roku 2015/2016 

Olympijské hry - ,,Kinderiáda 2017“ Ocenenie (diplom) a medaily za 

športový deň s predškolákmi 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole  

- 26.10.2016 bola vykonaná ŠŠI. 

Neboli žiadne opatrenia, iba nasledovné odporúčania: 

- diferencovať činnosti a učebné problémy s ohľadom na rozdielne výchovno - vzdelávacie 

potreby detí 

- oboznamovať deti s očakávanými výsledkami učenia sa v závislosti od využívaných 

adaptácií výkonových štandardov 

- podporovať rozvoj informačných kompetencií detí špecifikovaním činností vyžadujúcich od 

detí získavanie informácií z rôznych zdrojov 

- nastoľovať deťom problémové úlohy a vytvárať im priestor na tvorivé riešenie a 

experimentovanie 

- rozvíjať komunikatívne kompetencie detí a vytvárať im dostatočný priestor na 

komunikovanie v spisovnej slovenčine i v materinskom jazyku 

- podporovať rozvoj grafomotoriky aj v spontánnych činnostiach detí 

- uplatnovať záverečné hodnotenie a podnecovať deti k sebahodnoteniu vo vzťahu k 

očakávaným výsledkom 

 

Tieto odporúčania boli zahrnuté do hospitačnej a kontrolnej činnosti. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Materská škola je pavilónová účelová budova so 6 triedami. V piatich triedach prebieha VVČ 

a v jednej triede má ZUŠ elokované pracovisko pre tanečný odbor a výtvarný odbor, 

v popoludňajších hodinách krúžok evanjelického náboženstva.  Prvý pavilón tvorí prízemie so 

vstupnou chodbou a dvoma triedami s príslušnými priestormi (umyváreň, šatňa, spálňa), sklad 

učebných pomôcok, sklad čistiacich prostriedkov. Na poschodí sú dve triedy a kuchynka na 

výdaj stravy. Hospodársku časť tvorí kuchyňa s príslušnými priestormi, jedáleň, kancelária 

vedúcej ŠJ, riaditeľňa, práčovňa, kotolňa. Druhý pavilón má osobitný vchod a s prvým 

pavilónom ho spája spojovacia chodba. Na prízemí v druhom pavilóne sa nachádza elokované 

pracovisko ZUŠ, ktoré má samostatný vchod a trieda pre neformálne vzdelávanie v rámci 

projektu NP ŠOV. Na poschodí je umiestnená jedna trieda s príslušnými priestormi 

a kuchynka na výdaj stravy.  

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, 

telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza  

trávnatá plocha a pieskoviská, pred triedami sú terasy. Súčasťou areálu sú preliezačky, 

kĺzačky, dopravné ihrisko. 
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Počet pouţívaných miestností a ich stav k 30.6.2017 

Názov Počet Kapacita Technický stav 

Triedy 

5 110 

- Pretekajú detské záchodíky a nie sú 

použiteľné,  

- Stropné svietidlá, kryty padajú dolu, 

nespĺňajú bezpečnostnú normu a ani účelovosť 

(svietivosť) 

Telocvične 0   

Bazén 0   

Ihriská 

dvor  

- Veľký školský dvor, ihrisko vo výstavbe, 

- Detské preliezačky nespĺňajú bezpečnostnú 

normu  

- Chodníky a terasy na hry detí sú v 

dezolátnom stave 

 

Materiálne podmienky školy sú dobré. Niektoré didaktické pomôcky je nutné obnoviť,  

učebných pomôcok máme dostatok, no je potrebné zakúpiť nové hračky, knihy. 

Zakúpili sa nové ležadlá do triedy Rybiek, zabezpečila sa skriňa na detské kostýmy, dokúpili 

sa kostýmy pre deti na vystúpenia. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

a to: 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi pre predškolákov činila 265,60 €, za 

ktoré boli zakúpené školské potreby a výtvarný materiál a stravné v sume 1 317 €  pre deti v 

hmotnej núdzi spolu 1 582,60 €. 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

Príspevky od rodičov za školský rok 2016/2017 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy boli 4.074 €.  

Príspevok v MŠ sa neuhrádzal za dieťa 

a) ktoré malo  jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predložil riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
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c) ktoré malo prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou 

v nasledujúcom mesiaci). 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy 

- netýka sa nás 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Od rodičov sme získali finančné prostriedky v sume 968 €. Čerpali sme ich na nákup 

výtvarného materiálu, výzdobu tried, triedne aktivity a podľa potreby. Doklady sú 

k nahliadnutiu v jednotlivých triedach u triednych učiteliek. 

Príspevky ZRŠ činili 1720 €. Tieto financie boli použité na poistenie detí, darčeky 

k Vianociam, Mikuláš, karneval, recitačnú súťaž „Mám básničku na jazýčku“, Kinderiáda, 

rozlúčka s predškolákmi a iné školské aktivity. Doklady sú k nahliadnutiu u predsedníčky 

ZRŠ. 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- netýka sa nás 

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

V  edukačnej činnosti  sme nemalú pozornosť venovali nadaným a talentovaným deťom ale aj 

deťom, ktoré mali diagnostikované rôzne poruchy – snažili sme sa pre ne vytvoriť optimálne 

podmienky prostredníctvom individuálneho prístupu a podchytili sme deti z málo podnetného 

prostredia a deti s OŠD. 

Obohacovali sme výchovno-vzdelávací proces o princíp aktivity dieťaťa so zreteľom na 

získanie základných kľúčových kompetencií s dôrazom na slobodu prejavu dieťaťa. 

Snažili sme sa napĺňať projektové aktivity, ktoré škola dlhodobo realizuje v oblasti zdravého 

životného štýlu, správnej dentálnej starostlivosti a hygieny a bezpečnosti detí v doprave, aj 

v rámci environmentálnej výchovy  

Zameriavali sme sa na vytváranie vhodného tvorivého prostredia a priaznivú sociálno-

emocionálnu klímu a celkovú kultúru školy. 
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V edukačnom procese sme sa zameriavali na rozvoj emocionality detí, nové netradičné formy 

výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom zážitkového učenia. 

Uplatňovali sme regionálne tradície, sviatky a zvyky regiónu. 

Snažili sme sa poskytovať rodičom potrebné informácie v oblasti logopedickej, poradenskej, 

zapájať rodinu do rôznych školských aj mimoškolských aktivít. 

Pri plnení cieľov sme sa snažili využívať  nové  progresívne  formy a metódy, akými sú 

zážitkové  učenie, aktívne vnímanie, skúmanie, bádanie a riešenie problémových situácií. 

Pozornosť sme venovali aj rozvoju predčitateľskej, počítačovej gramotnosti detí, rozvoju 

logicko-matematických a grafomotorických zručností. 

Osobnostný rozvoj detí a podpora talentu sa prenášala do krúžkovej činnosti a  

voľnočasových  aktivít. 

V každodenných aktivitách sme rozvíjali komplexnú osobnosť rozvoja detí a formovali sme 

ich vlastnú jedinečnosť. Vytvárali sme vhodné priestorové a materiálne podmienky na 

zaškolenie detí. Intenzívnu pozornosť sme venovali problematike diskriminácie s 

prihliadaním na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa. Pozornosť bola 

venovaná aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvárali sme vhodné podmienky 

pre ich integráciu a elimináciu problémov segregovania týchto detí v zmysle Dohovoru o 

ľudských právach a právach dieťaťa. 

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo Školského vzdelávacieho programu ,,Pod 

bocianím hniezdom“, ktorý bol spracovávaný v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie. 

Vo všetkých organizačných formách denných činností sme plánovali aktivity a činnosti zo 

všetkých vzdelávacích  oblastí.  

 

Jazyk a komunikácia:  

Ciele: Posilniť tie stránky jazyka, ktoré sú základom pre budúci rozvoj gramotnosti (v 

predprimárnom vzdelávaní + celoživotné vzdelávanie). Brať do úvahy aktuálnu úroveň 

vedomostí, schopností a poznatkov a zároveň ich vedieť čo najprirodzenejšie rozvíjať. Byť 

jazykovým vzorom ( vyjadrovať sa spisovne, kultivovane...). Plánovať a realizovať aktivity 

zamerané na rozvoj hovorenej a písanej reči + grafomotorika. Zachovávať prirodzenosť a 

autentickosť realizovaných aktivít. Rešpektovať vývinovú a individuálnu osobnosť dieťaťa v 

komunikačnej oblasti. Vytvárať komunikačné a literárne podnetné prostredie. 
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Implementovať hru ako konkrétny prostriedok učenia, v ktorej dieťa rozvíja svoju 

predstavivosť, fantáziu, rozvoj slovnej zásoby, preberá na seba rôzne roly...ap. Zapájať sa 

spoločne do predčitateľskej gramotnosti ( pracovné listy, maľované čítanie, tvorba knihy, 

tvorba ilustrácií, dramatizácia... ) Navštíviť mestskú a školskú knižnicu.  

Zhodnotenie cieľov: Vynaložili sme maximálne úsilie na splnenie daných cieľov a myslím 

si, že sa nám to aj podarilo. Predškoláci zaznamenali značné pokroky, u malých detí je ešte čo 

vylepšovať. Celkovo sa dá zhodnotiť, že viac ako polovica detí má zlú výslovnosť – rodičom 

doporučujeme návštevu logopedickej poradne. V MŠ bola Mgr. Lancíkovou prevedená 

logopedická depistáž.   

 

 Matematika a práca s informáciami:  

Ciele: Rozvíjať u detí matematickú gramotnosť: Podnecovať a rozvíjať logické a tvorivé 

myslenie. Rozvíjať u detí priestorovú predstavivosť. Viesť ich k získavaniu skúsenosti a 

objavovať vzťahy medzi objektmi okolitého sveta. Rozvíjať samostatnosť pri riešení 

problémových úloh. Formovať a chápať základné matematické operácie. Prepájať matematiku 

s komunikáciou ako takou. Implementovať hru ako konkrétny prostriedok učenia, v ktorej 

dieťa rozvíja svoju predstavivosť, fantáziu, rozvoj slovnej zásoby, preberá na seba rôzne 

roly...napr. námetová hra na obchod finančná gramotnosť + počty...ap. Využívať interaktívnu 

tabuľu (ABC Materská škola), kde sa nachádza nespočetné množstvo hier, videí, úloh, puzzle, 

pexeso...prostredníctvom ktorých sa dajú realizovať jednotlivé ciele a štandardy. 

Zhodnotenie cieľov: Deti si matematiku obľúbili aj vďaka dôslednej príprave a tvorivosti 

učiteliek. Niektoré štandardy boli realizované aj viackrát (vstupná a výstupná diagnostika ap.) 

Stanovené ciele boli splnené u predškolákov.  

 

Človek a príroda:  

Ciele: Rozvíjať prírodovednú gramotnosť: Voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere 

získavali skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami. Byť vzorom zvedavej a 

bádajúcej osoby. Podporovať deti vo výskumných a objaviteľských činnostiach (pobyt 

vonku). Viesť deti k tomu, aby sa zamýšľali, aby svoje objavy a skúsenosti vedeli 

odkomunikovať s ostatnými. Úprimne sa zaujímať o názor dieťaťa. Spoločne sa podieľať na 

enviroaktivitách.  

Zabezpečiť pomôcky potrebné k bádateľskej činnosti detí (mikroskop, lupy atď....) 

Nakoľko sme tzv. enviroškola - znalosti, vedomosti a poznatky u detí sú nadpriemerné. 
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Človek a spoločnosť:  

Ciele: Viesť deti a pomôcť im zorientovať sa v blízkom spoločenskom prostredí (v časových, 

priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch). Spoločenské prostredie: Oboznámiť, 

poznať a viesť deti k orientácii v blízkom aj vzdialenejšom prostredí. Vytvoriť pomôcky a 

podnety na poznanie a chápanie časových vzťahov (kalendár týždňa, kalendár počasia, 

narodeninový kalendár..) Poznať kultúru a prvky spoločenského diania nášho regiónu. 

(stavanie mája). Poznať pravidlá cestnej premávky (vychádzky – reflexná vesta, priechod pre 

chodcov, november – téma mesiaca o doprave, polícia ap.). Prosociálna výchova: Rozvíjať 

identitu dieťaťa. Rozvíjať elementárne sociálne zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú dôležité pre 

sociálnu komunikáciu a existenciu v kolektíve.  

Zhodnotenie cieľov: V oboch podoblastiach sme sa snažili o naplnenie cieľov. Tak, ako to 

bolo v predošlej oblasti, tak aj v tejto za nás hovorí trieda (škola ako taká). Je to jeden 

kolektív, deti si veľmi dobre rozumejú, pomáhajú si, spolupracujú, vychádzajú spolu bez 

problémov. Deti sú pomerne samostatné a mali dobre rozvinutú schopnosť riešiť rôzne veku 

primerané úlohy a problémy.  

Zaznamenali sme v priebehu školského roka enormné zlepšenie, hlavne u malých detí (časové 

vzťahy...dni v týždni, doprava, spolupráca v skupine /triede...) v norme. Deti majú rozvinutú 

schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa, schopnosť zapamätať si primerane veku. 

Spontánne prejavovali záujem o hľadanie, skúmanie a oboznamovanie sa s novými javmi. 

Poskytoval sa dostatok priestoru v rečovej oblasti. Zaraďované boli hry na rozvoj sluchového 

vnímania, sluchovej diferenciácie, na rozvíjanie slovnej zásoby, súvislého a jazykovo 

správneho vyjadrovania sa. Pomocou obrázkového materiálu sa stimulovala tvorivosť, 

aktivita a samostatnosť rečového prejavu. Deti majú dostatočnú slovnú zásobu, neboja sa 

pýtať, rozprávajú čo robia. Individuálnymi rozhovormi sme sa venovali deťom s nesprávnym 

vyslovovaním hlások. V oblasti myslenia a vnímania upevňovali predstavy o veľkosti, tvare, 

množstve, počte. Každé dieťa dokázalo vytvárať skupiny s počtom 1-6, väčšia časť aj do 

desať a viac, deti vedia aj slovne vyjadriť počet. Deti správne používajú pojmy vpravo a 

vľavo. Prostredníctvom hier a aktivít sa u detí rozvíjalo logické myslenie, experimentovanie, 

konštruktívne myslenie, samostatnosť a tvorivosť.   

 

Človek a svet práce:  

Ciele: Rozvíjať elementárne technické premýšľanie, zručnosti a sebaobslužné činnosti = 

technická gramotnosť. Byť vzorom premýšľania pri riešení technologických a konštrukčných 
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úloh = premýšľanie nahlas (konštruovať podľa predlohy). Rozvíjať u detí bezpečnosť a 

ekonomické správanie (bezpečnosť pri manipulácii s nožnicami, klinčekmi (hra zatĺkačka). 

Viesť deti k trpezlivosti a dokončeniu zadanej úlohy. 

Zhodnotenie cieľov: Technická gramotnosť je u detí v norme. Ciele boli realizované 

priebežne. Deti s nadšením vyhľadávajú možnosť konštruovať...či podľa fantázie alebo podľa 

predlohy o čom svedčia aj výstavky ich prác v triede. Predškoláci aj malé deti sebaobslužné 

činnosti posun k lepšiemu...pracujeme však na viazaní šnúrok na topánkach. Ostané v norme.   

 

Umenia a kultúra: Hudobná výchova  

Ciele: Rozvíjať u detí elementárne hudobné schopnosti: ...orientácia v tónovom priestore = 

tonálne cítenie, správne intonovať, prežívať spev a hudbu ako takú, rozvíjať hudobnú 

predstavivosť, rozvíjať hudobno – tvorivé schopnosti, hudobnú pamäť, rytmické cítenie, hrať 

na detské hudobné nástroje, rozvíjať hudobnosť a prebúdzať trvalý pozitívny vzťah k hudbe. 

Implementovať do VVP hudobno – pohybové a hudobno-dramatické činnosti.  

 

Umenia a kultúra: Výtvarná výchova  

Ciele: Viesť a podporiť deti k tomu, aby prostredníctvom hravých výtvarných činností 

dokázali použiť rôznorodý výtvarný materiál (štetec, farby, ceruzy, uhlík, farbičky, nožnice, 

pečiatky, voskovky, tuš, špajlu, slamku ap.) na ploche. Poskytnúť deťom priestor výtvarne 

tvoriť, experimentovať, objavovať... Oboznámiť deti s netradičnými výtvarnými aj 

pracovnými technikami (hlina, alobal, noviny, odpadový materiál, prírodný materiál...). Dbať 

na správnosť úchopu výtvarného materiálu, využiť celý priestor plochy, nebáť sa...  

Zhodnotenie cieľov: Oblasti sú implementované do edukačného procesu viackrát týždenne, 

nakoľko sa preferujú medzipredmetové vzťahy. Zlý úchop prevláda stále u viacerých detí v 

predškolských triedach. Zlepšenie zaznamenávame u malých detí (úchop štetca, farbičky, 

práca s plochou, potlačiť strach z neúspechu)...škola je spevavá...o čom svedčia aj vystúpenia.  

 

Zdravie a pohyb:  

Ciele: Rozvíjať pohybovú gramotnosť u detí (schopnosť efektívne sa pohybovať, potrebu 

hýbať sa, istotu a vieru v zvládnutie športových výziev, schopnosť efektívne spolupracovať 

vo dvojici, skupine, kolektíve). Aplikovali sa do zdravotných cvičení dýchacie cvičenia, 

relaxačné cvičenia, naťahovacie a kompenzačné cvičenia (strečing), posilňovacie cvičenia, 

cviky na podporu správneho držania tela a zdravotné cviky. Oživiť ZC hudobnými 

rozcvičkami + dieťa a pohyb (cvičenie podľa hudby – dramatizácia) + rôznorodé náčinie, 
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pomôcky... Zapojenie sa do športového podujatia kinderiáda 2017 a turistické vychádzky do 

okolia..  

Zhodnotenie cieľov: Pohyb je pre deti prirodzený. Vďaka atraktívnym, inovatívnym 

cvičeniam sa deti zakaždým na zdravotným cvičením tešili. Hravou formou si osvojovali nové 

prvky cvičenia, čo sa pozitívne odzrkadľuje na ich zdravotnom stave.   

 Deti boli otužované pravidelným cvičením a pobytom vonku. Jemná motorika - deti počas 

celého roka spontánne prejavovali záujem o kreslenie, strihanie, obkresľovanie makiet, 

lepenie, skladanie, konštruovanie, prevliekanie šnúrok, modelovanie, vyfarbovanie a 

dotváranie obrázkov. Vedia si napísať svoje meno tlačeným písmom. Deti sú primerane 

zručné a vytrvalé. Deti sú samostatné v sebaobsluhe, úprave zovňajšku, pri stolovaní, v 

udržiavaní poriadku a uplatňovaní hygienických návykov. Menšie problémy robilo deťom 

viazanie šnúrok.  
 

Silné stránky školy: 

 100% kvalifikovanosť, 

 rozdelenie kompetencií – riaditeľka, zástupkyňa, vedúca MZ, 

 široká škála aktivít a podujatí pre deti, 

 tvorba triednych a školských projektov realizovaných prostredníctvom zážitkového 

učenia, 

 dobrá spolupráca s rodičmi, ZŠ, ZUŠ a vedením mesta 

 získanie grantu Volswagen na vybudovanie dopravného ihriska 

 

Slabé stránky školy: 

 nedostatočné motivačné činitele zamestnancov, 

 stagnuje modernizácia interiéru materskej školy: elektrina (stropné svetlá) sú zastaralé, 

detské umývarky sú nehygienické, pretekajú je zvýšená spotreba vody. 

 

Návrhy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu (úlohy k novému šk. roku) 

 naďalej vykonávať kontrolnú a hospitačnú činnosť riaditeľky za účelom zefektívnenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 postupne realizovať  nielen najnutnejšie opravy, ale investovať aj do modernizácie  

umyvárok, stropných svietidiel v spolupráci so zriaďovateľom, 

 úprava prostredia na školskom dvore, aby sa počas pobytu vonku mohli realizovať 

aktivity s deťmi (kompletná renovácia preliezačiek), chodníkov a terás. 



 

18 

 

 

2. Ďalšie informácie 

 

a) informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole 

 

Hygiena pedagogického procesu je zabezpečená správnym normovaním fyzickej a psychickej 

záťaže detí a vhodným denným režimom. Zrýchlenie obnovy výkonnosti počas práce 

zabezpečujú pedagógovia striedaním činností, aby zaťažovali rôzne orgány, systémy a oblasti 

centrálnej nervovej sústavy. Učiteľky prihliadajú na vývinové a rozvojové možnosti detí, aby 

nedochádzalo k preťažovaniu. Uplatňujú individuálny prístup, využívajú skupinovú formu 

práce.  

 

b) voľnočasové aktivity školy, 

-  krúžok  evanjelického náboženstva pod vedením Mgr. Viery Kmecovej a pani farárky Mgr. 

Evy Škarupovej, 

- tanečný odbor ZUŠ pod vedením učiteľa ZUŠ Juraja Velebíra. S ľudovými hrami a tancami 

vystúpili v hudobnej rozprávke, 

- výtvarný odbor ZUŠ z predškolských tried pod vedením uč. - Jany Mikitovej. 
 

 

c) spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom 

- pomoc rodičov v iných aktivitách – sponzorstvo, pomoc pri šití kostýmov na vystúpenia 

detí, poskytnutie materiálu na výzdobu a na skrášlenie interiéru tried a chodby, 

- poradenská a konzultačná činnosť pre rodičov, 

- pravidelné informácie a fotodokumentácia o prebiehajúcich aktivitách na webovom sídle 

materskej školy. 

 

d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými  

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

- vzťahy medzi MŠ, ZŠ a ZUŠ sú na veľmi dobrej úrovni ako aj spolupráca so 

zriaďovateľom. 

 

 

 

............................................... 

 

                                                                                                           Hrehová Silvia, PaedDr., 

V Hanušovciach nad Topľou  dňa 24.08.2017                                          riaditeľka MŠ                                                                      


