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Vypracovala:  Mgr. Zuzana Grivalská, metodik školy 

  Triedne učiteľky 

  Koordinátorky školských projektov 

PaedDr. Ivona Uličná, riaditeľka školy 

 

Východiská a podklady:  

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Školský vzdelávací program –„ Šikovné lienky“ 

4. Koncepcia školy na roky 2014 - 2019 

5. Plán práce školy na školský rok 2016/2017. 

6. Plán práce - Škola podporujúca zdravie. 

7. Plán práce Dopravný projekt. 

8. Ročný plán Kontinuálneho vzdelávania. 

9. Vyhodnotenia plnenia plánov práce a metodických zdruţení. 

10. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Čsl.armády 20, 080 01 Prešov. 

11. Hodnotenia VVČ pedagogických zamestnancov. 

12.Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý školský rok, jej opatrenia a závery. 

13. Analýza a závery vnútroškolskej kontroly. 
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I. Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:  MATERSKÁ ŠKOLA 

Adresa školy : Československej armády 20, 080 01 Prešov 

Telefón školy : tel. - 051/7713000, 0917 720 622 

Internetová adresa školy: www.mscslarmady.edupage.org 

Elektronická adresa školy:  mscsl.armady@gmail.com 

Zriaďovateľ školy: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov  

Materská škola má právnu subjektivitu od 1.1.2009 

Vedúci zamestnanci školy : PaedDr. Ivona ULIČNÁ , riaditeľka školy (ďalej len RŠ)  

p. Karabinošová, vedúca školskej jedálne 

Údaje o rade školy:  Rada školy je 9 členná. Počet zasadnutí : 3.  

Predsedom je p. Jarmila Albertoni, 

členovia- PZ – p.Bc. Soňa Karaffová, NPZ –Mária Sasaráková 

RZ - p. Mgr.LukášMaťufka, Mgr.NatáliaBalaníková, Ing. Jana  

Nemethová 

za zriaďovateľa – p. Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Jaroslava 

Kutajová, JUDr. René Pucher, 

Poradné orgány RŠ:  Rodičovská rada (RR)– má 14 členov,  

Predsedom je p. Mgr.NatáliaBalaniková. Počas roka sa 

uskutočnili 4 zasadnutia RR k zmene v RR počas roka nedošlo.  

Pedagogická rada(PR) – má 17 členov (všetci pedagogickí 

zamestnanci).  

Predsedom PR je riaditeľka školy. Zapisovateľkou je Alena 

Mydlarčíková. Počas školského roka bolo 4 rokovaní PR (zápisnice sú 

u RŠ)  

Vedenie školy – má dvoch členov, pravidelné pracovné stretnutia 1x za týţdeň. 

Operatívne porady triednych  učiteľov 1x týţdenne.  

Metodické zdruţenie školy pod vedením Mgr.ZuzanyGrivalskej. Počet zasadnutí za 

rok 4. Počet metodických zdruţení 4. Ich hodnotenia tvoria prílohu tejto správy. 

mailto:mscsl.armady@gmail.com
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II. Údaje o počte detí materskej školy 

Trieda 
Skutočný počet detí 

k 30.9.2016 K 30.6.2017 

1 23 22 

2 24 24 

3 22 22 

4 23 22 

5 23 20 

6 23 18 

7 21 20 

Spolu 159 148 

 

III.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

1. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v Materských školách 

2. Školský vzdelávací program – „Šikovné lienky“. 

3. Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 

zo dňa 28.5.1999 ako základný pedagogický dokument pre MŠ. 

4. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloţenou povinnou školskou 

dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091 

 

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov 

 

Počet zamestnancov k 30.6.2017 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

Kvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie 

17 0 0 9 0 
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V. Prehľad absolvovaných vzdelávaní a samoštúdium pedagogických 

zamestnancov 

 

MENO ÚLOHA SPLNENÉ 
FORMA 

PREZENTÁCIE 

Tatiana Boháčová Účasťou na edukačnom procese v 

zahraničnim predškolskom 

zariadení oboznámiť sa a 

inšpirovať tamojšími postupmi, 

námetmi a celkovo prácou 

zahraničných pedagógov. 

Máj 2017 Písomné spracovanie 

Iveta Gibová Praktická ukáţka výtvarných 

činností s dôrazom na 

subjektívno- osobnostné 

preţívanie  

Interpretácia výtvarného diela v 

MŠ 

Máj 2017 

 

November 

2016 

Praktická ukáţka 

 

Teoretická prednáška 

Jarmila Albertoni Publikácia M.L.Lacey 365 

výskumných úloh 

Február 2017 Prezentácia 

experimentov na MZ 

Darina 

Zuščáková 

Štúdium publikácie 365 

výskumných úloh 

Február 2017 Prezentácia 

experimentov na MZ 

Zuzana Grivalská Vybrané aspekty komunikačnej 

dimenzie e - learingu 

J Burgerová, M Adamkovičová 

  

Dagmar 

Sedláková 

Pedagogické diagnostikovanie 

v materskejškole M. Miňová 

Február 2017 Vypracovanie 

diagnostických 

hárkov 

Ľubica Lenártová Jazyk a komunikácia-metodika 

O. Zápotočná, Z. Petrová  

Pozornosť detí v materskej škole - 

námety a aktivity 

Mgr. B. VodičkováPhD 

Marec 

 

Máj 

 

Agáta Zimová Eva Kulhánková Cvičíme pre 

radosť 

Február 2017 Prezentácia na MZ 
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Prezentácia MŠ 

Valéria 

Eštočinová 

Tiger robí ua, ua – manţelia 

Kopsoví 

Máj 2017 MZ 

Mária Kvietková Zhotoviť pomôcku do 

ped.kabinetu na rozvoj logiky 

Apríl 2017 Prezentácia na MZ 

Adriana Oboňová Prispievať počas škol. roka 

zaujímavými eduk. článkami do 

sekcie Okienko pre rodičov na 

webovej stránke školy 

 Priebeţne počas roka 

informovať na MZ 

Alena 

Mydlarčíková 

Záţitkové učenie v hudobnej 

výchove v predprimárnom 

vzdelávaní, primárnom 

vzdelávaní a na základnej 

umeleckej škole. Eva Jenčová, 

Slávka Gécová 

Farebný svet v škole.Muličaková 

Andrea, Ustohalová Teťana 

Zdravie a pohyb v predprimárnom 

vzdelávaní. Dana Masárová 

November 

2016 

 

 

Apríl 2017 

 

Máj 2017 

Recenzia na MZ 

 

 

 

Recenzia na MZ 

 

Recenzia na MZ 

Marcela Ţecová Záţitkové učenie v hudobnej 

výchove v predprimárnom 

vzdelávaní, primárnom 

vzdelávaní a na základnej 

umeleckej škole. Eva Jenčková, 

Slávka Gécová 

Farebný svet v škole. Muličaková 

Andrea, UstohalováTeťana 

November 

2016 

 

 

 

Apríl 2017 

Recenzia na MZ 

 

 

 

Recenzia na MZ 

Viera Grušková Farebný svet v škole 

E. Jenčková, S. Gécová 

 

Záţitkové učenie v H.v 

T. Ustaholová, A. Muličaková 

November 

2016 

Apríl 2017 

Výmena poznatkov 

na MZ 

Písomná prezentácia 

Soňa Karaffová Farebný svet v škole 

E. Jenčková, S. Gécova 

November 

2016 

Výmena poznatkov 

na MZ 

Veronika 

Luteránová 

Samoštúdium odbornej literatúry  

pedagogiky a psychológie 

PF-PU Predšk a elem. pedagogika 

November 

2016 

Písomná 
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VI. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Dátum Názov aktivity Forma 

21.9.2016 

29.9.2016 

September 

2016 

Október 2016 

Október 2016 

18.10.2016 

24.10.2016 

 

27.10.2016 

31.10.-

11.11.2016 

28.11.2016 

7.12.2016 

 

20.12.2016 

1.2.2017 

9.2.2017 

28.2.2017 

2.3.2017 

14.3.2017 

16.3.2017 

22.3.2017 

Poznaj svoje mesto 

Eko Fest – Holá hora 

Návšteva ZŠ 

 

Jesenné kreácie – MŠ – Mirka Nešpora 

Ľubotice stacionár – Úcta k starším 

Gašparko 

 

Výlet – Cemjata 

Návšteva dop. ihriska 

Starý rodičia v MŠ 

Predplavecký výcvik 

 

Martinko Klingáč 

Mikuláš 

Vianočná besiedka 

Návšteva Eko parku 

Karneval 

Sindibád 

Návšteva kniţnice 

Návšteva planetárium 

Návšteva ZŠ 

Exkurzia 

Návšteva spojená s rôznymi 

aktivitami  

Prehliadka areálu 

Prezentácia 

Vystúpenie 

Divadlo 

 

Enviromentálna vychádzka 

Praktické overenie vedomostí  

Vystúpenie 

 

Divadlo 

Divadlo 

Vystúpenie 

Enviromentálna vychádzka 

MŠ 

Div. predstavenie v DJZ 

Beseda – Exkurzia 

Vzdelávací program 

Sledovanie vyuč. Procesu 
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22.3.2017 

 

31.3.2017 

Marec 2017 

5.4.2017 

25.4.2017 

 

7.9,21.4,12.11 

Apríl 2017 

5.5.2017 

17.5.2017 

18.5.2017 

18.5.2017 

19.5.2017 

23.5.2017 

25.5.2017 

31.5.2017 

7.6.2017 

Jún 2017 

9.6.2017  

8.6.2017 

10.6.2017 

22.6.2017 

20.6.2017 

23.6.2017 

26.6.2017 

27.6.2017 

28.6.2017 

Návšteva DJZ 

Prehliadka Prešova 

 

Ujo Ľubo 

Výstava detských prác 

Básnička v šarišskom jazyku 

Hoki-poki 

Kráľovstvo „Čoječo“ 

Zdravý úsmev 

Brigáda 

DJZ – Príbeh malého Buratina 

Divadlo Gašparko - Šípková Ruţenka 

Hlavná pošta 

Deň mlieka 

EKO park Holá Hora 

Tancuj, tancuj 

Jazda zručnosti 

Kriedová rozprávka 

Deň deti Juniáles 

Galéria detských prác 

Letecká základňa Prešov 

Lanové centrum 

Športový deň s rodičmi 

Rozprávkové popoludnie 

Exkurzia – múzeum Hanušovce nad Topľou 

Rozlúčka s predškolákmi 

Safari park - návšteva 

Odovzdávanie osvedčenia predškolákom 

ZŠ- Čsl. armády 

Exkurzia v zákulisí divadla 

Pozorovať hist. budovy 

Hudobné pásmo 

Prezentácia prác 

Prezentácia v MŠ 

Divadlo 

Návšteva dopr. ihriska 

Prednášky 

Upratovanie šk.dvora 

Predstavenie 

Predstavenie 

Exkurzia 

Ochutnávka mlieka 

Návšteva  s prehliadkou 

Prezentácia 

Cyklo - súťaţ 

Výtvarná súťaţ v MŠ 

Ujo Ľubo 

Prezentácia 

DOD 

Cykloturistika 

Súťaţe na šk.dvore 

Program pre rodičov 

exkurzia 

 

hry 

Ukončenie dochádzky 

Ukončenie spolupráce 

 

 

 



  Materská škola  

  Československej armády 20 

  080 01  Prešov 

10 
 

 

VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila  

 

Názov projektu Forma 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Hliníkový skarabeus 

Kráľovstvo ,,Čoječo“- dopravný projekt 

Košík plný dobrôt 

Zdravý úsmev 

Zdravá škola 

Zelená pre Prešov 

Kriedová rozprávka  

Ţabka ,,Bupi“ 

ProAmericana 

Eboníček 

ABC CVČ 

Červený kríţ 

Polícia 

 

Zber hliníka 

Cyklistická súťaţ, vychádzka ( spolupráca s ABC) 

Spolupráca s Eko parkom 

Spolupráca FZ PU Prešov 

Školský mliečny program 

Vytvorenie pocitového chodníka – 300 € 

Spolupráca s Mestom Prešov – 100 € 

Zapojenie sa do projektu 

Spolupráca s jazykovou školou 

Spolupráca s tanečnou školu 

Spolupráca v rámci dopravného projektu 

Spolupráca v rámci osvety prvej pomoci 

Spolupráca v rámci bezpečnosti 

 

Vzájomná spolupráca medzi deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými a právnickými osobami. 

 Eko park 

 Fakulta zdravotníctva PU Prešov 

 Mesto Prešov 

 Jazyková škola ProAmericana 

 Tanečná škola Eboníček 

 ABC – voľného času 

 Polícia KR PZ 

 Červený kríţ 

 Divadlo Gašparko 

 Ujo Ľubo 

 DJZ -  Prešov 

 Kniţnica Prešov 
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 CPPP – Mgr.Gladičová 

 Logopedka Mgr. Kobulská 

 

VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti v šk. roku 2016/2017 

V tomto školskom roku nebola u nás vykonaná ţiadna inšpekcia. 

 

IX.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

a) Priestorové podmienky školy 

Počet pouţívaných miestností a ich stav 30.6.2017 

Názov Počet Kapacita Technický stav 

Triedy 7 140 Budova je opotrebovaná z r.1968 

Vymaľované 

triedy 

 

7 

  

Nové 

Plávajúca 

podlaha 

v triede 

 

7 

  

Nová 

Podlahová 

krytina 

v šatniach 

detí 

 

7 

  

Nová 

Ihriská 1  Vytvorenie pocitového chodníka z projektu 

Zelená pre Prešov 

Hracie 

prvky  

11  Certifikácia, revízia 

Pieskoviská  7  Jedno pieskovisko je certifikované 

Školský 

dvor 

  

2 

 

Nový asfaltový koberec na chodníkoch  
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Počet detí v triedach a ich veľkosť  zamedzuje dostatočný priestor učiteľkám k 

edukačným a pohybovým aktivitám. Preto učiteľky musia venovať zvýšenú pozornosť pri 

predchádzaní úrazovosti detí a samozrejme aj pri  výchovno – vzdelávacej činnosti. 

b) Materiálne podmienky školy 

Stav učebných pomôcok v šk. roku 2016/ 2017 sa priebeţne dopĺňal podľa finančných 

moţností – rozpočtu školy, ale aj Rodičovského zdruţenia pri našej škole, ktoré nám 

výraznou mierou pomáha. Finančné prostriedky z rozpočtu školy a príjmov a RZ boli vyuţité 

na : 

 2 ks Interaktívne tabule s detským edukačným programom  Alfík,vizualizér, 

 Dotykový PC , multifunkčné kopírovacie zariadene, 

 Nový nábytok do tried ( stoly, skrinky,police), 

 Čističky ( Ionizátor) vzduchu do všetkých tried, 

 CD – prehrávače do tried, 

 Hračky, učebné pomôcky, výtvarný materiál do tried 

 Edukačné pomôcky ( set rekvizít na dramatizáciu – Musica, rozcvička, skry a nájdi, 

húsenice motýľov), 

 Odkladacie boxy na hračky, kovové regále, stojanové vešiaky, odkvapovač  na 

topánky, koberce do tried, šatňové skrinky, 

 Pieskovisko do 7.triedy + piesok, 

 Lopty, vrecúška do piesku, stavebnice, knihy, 

 Sponzorské ušité kroje pre deti, prestieranie na stolovanie, dekoračné doplnky 

c) Psycho - hygienické podmienky školy 

 Deti majú vytvorené priaznivé, podnecujúce, motivujúce prostredie. Kaţdá trieda má 

novú plávajúcu podlahu, nový nábytok (z 2% daní RZ), je vymaľovaná ako aj priľahlé 

priestory patriace k danej triede.Celá trieda plní funkciu pre všestranný rozvoj 

detí.Kvalita odpočinku detí je zabezpečená kvalitnými nepremokavými matracmi zo 

strieborného vlákna a antialergickými perinami s vankúšmi. Nové učebné pomôcky, 

ktoré sa pribeţne dopĺňajú v triedach,  ale aj v metodickom kabinete, vytvárajú 

pedagógom dostatok príleţitostí pre kvalitný edukačný proces. Deti majú počas dňa 

prístup k pitnému reţimu v spolupráci so školskou jedálňou. Školská jedáleň svojim 
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vyváţeným jedálnym lístkom zabezpečuje pestrú stravu prostredníctvom tradičných 

ale aj nových receptúr, s dôrazom na dostatok zeleniny a ovocia. 

 Príjemné prostredie školy dopĺňa aj exteriér - rozsiahli školský dvor s bohatou zeleňou 

o ktorú sa počas celého roka stará pracovník zamestnaný na dohodu o PČ. 

 V MŠ sa nachádza ,, Domček plný nápadov“ je to priestor pre realizáciu krúţkov, 

stretnutia rodičov a školy, pri DOD, zasadnutia školy a taktieţ slúţi ako interaktívna 

učebňa. 

 MŠ realizuje kaţdoročne DOD a potom následne adaptačný proces 2 ročných 

novoprijatých  detí v posledný augustový týţdeň. 

 Zamestnanci MŠ vytvárajú pozitívnu klímu hlavne pre deti a úzko sa snaţia 

spolupracovať s rodičmi. 

 Všetci zamestnanci dostávajú ochranné pracovné pomôcky do interiéru a exteriéru 

školy. Farebne sú vhodne ladení k prostrediu MŠ. 

 

Vedenie školy sa efektívnym hospodárením a šetrením finančných prostriedkov snaţí 

o postupnú modernizáciu exteriéru a interiéru školy. MŠ má od roku 2015 ukončenú 

kompletnú výmenu okien – z vlastného rozpočtu školy. Vo všetkých triedach je plávajúca 

podlaha. V triedach sa postupne vymieňa za výraznej pomoci 2 % RZ nábytok a všetky triedy 

školy sú vymaľované. Škola by potrebovala od roku 1968 (kedy bola skolaudovaná) celkovú 

rekonštrukciu všetkých rozvodov, elektroinštalácií, výmenu radiátorov, rekonštrukciu 

detských kúpeľní. V roku 2014 sa malo začať so zatepľovaním objektu MŠ, kde zriaďovateľ 

vyčlenil našej škole 100 tis. €, no bohuţiaľ sa tak k dnešnému dňu nestalo.  

Na školskom dvore nám výbor mestskej časti č. 2 prispel štyrmi hracími prvkami, 

ktoré aspoň čiastočne prispeli k vybaveniu školského dvora. Všetky existujúce hracie prvky 

na šk.dvore nám zabezpečilo RZ v roku 2012 vo výške 5.000 €. Bohatá stromová výsadba by 

potrebovala redukciu z dôvodu nedostatočného slnečného svitu. Riaditeľka v šk.roku 2016-

2017 ţiadala MsÚ odbor ţivotného prostredia o výrub stromov. K dňu prerokovania Správy 

v Pedagogickej rade nebolo ešte konanie ukončené. 

Ţiadali sme zriaďovateľa o opravu – rekonštrukciu havarijného stavu asfaltovej plochy 

a kovovej mreţe na šk. dvore, ale nenašli sme podporu. Celé finančné krytie tejto opravy bolo 

presunuté na školu, ktorá nedisponuje zvyšnými finančnými prostriedkami na túto opravu. 

Pomoc nám prisľúbil výbor mestskej časti č.2. Naši poslanci MsZ  a členovia Rady školy, 

ktorí sú členmi výboru mestskej časti č.2 schválili finančné prostriedky z rezervy VMČ č.2 – 
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Údrţba MK, ciest a chodníkov -  vo výške 7.132,44 €.V mesiacoch júl - august 2017 

prebehnú práce v areály našej MŠ – vznikne nové dopravné ihrisko. 

Súbeţne v mesiacoch júl – august 2017 budú vykonané práce na rekonštrukcii WC a kúpeľne 

v 7.triede z vlastného rozpočtu školy v celkovej výške  6.673,50 €. 

Od 1.9. 2012 je webová stránka materskej školy v plnej prevádzke a je pravidelne 

aktualizovaná. Tým, ţe tento proces realizuje riaditeľka školy a vykonáva aj úlohu 

administrátora – dochádza k šetreniu finančných zdrojov školy. 

 

X.  Originálne kompetencie – rozpočet školy v roku 2016/2017 

 

Rozpočtovým opatrením č.12/2016 zo dňa 22.12.2016  bol  upravený rozpočet 

hospodárstva mesta Prešov. Vychádzajúc z tohto záväzného dokumentu oznamujeme 

Vám sumu rozpočtu Vášho zariadenia a to v tomto členení: 

Originálne kompetencie  

Príjmy vlastné                       17 000€ 

           Eurá( 

Čerpanie rozpočtu – viď. príloha ) 

 

XI.Vlastné ciele a podmienky výchovy a vzdelávania v školskom roku 2016/2017 

V súvislosti s podmienkami školy a jej zameraním sme si vytýčili v Školskom vzdelávacom 

programe nasledovné ciele: 

 

1. Chápať význam pohybu a pochopiť dôleţitosť pre zdravie človeka nielen pre dieťa ale 

aj dospelého. 

2. Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať trvalý pozitívny vzťah 

k telovýchovným činnostiam a športu. 

Výdavky Výdavky z 
Rozpočtu mesta 

Výdavky z vlastných 
príjmov 

Výdavky 
z dotácie zo ŠR 

Výdavky Celkom 

610   1 800  

620   628  

630   5 710  

640     

Celkom 296 400 17 700 8 138  

RO č.5 30 700    

RO č.7 4 390    

RO č.9 25 293    

Celkom 356 783 17 700 8 138 382 621 
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3. Vychovávať k dopravnej disciplíne v praktických situáciách, uplatňovať zásady 

bezpečného správania sa v cestnej premávke. 

 

4. Poznať a dodrţiavať základné pravidlá správania  sa účastníkov cestnej premávky. 

 

5. Identifikovať príbuzenské vzťahy v blízkej rodine a pochopiť zohrávajúcu úlohu 

rodičov v ţivote človeka. 

6. Vytvárať atmosféru dôvery a spolupatričnosti medzi rodičmi a učiteľmi. 

7. Utvárať u detí citový vzťah  a ochranárske postoje k prírode a ţivotnémuprostrediu. 

 

8. Poznať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentovania, postupne 

chápať zákonitosti prírody. 

 

9. Rozvíjať predškolskú výchovu v súlade s poţiadavkami spoločnosti – spokojné deti, 

spokojní rodičia, spokojní zamestnanci školy, spokojný zriaďovateľ. 

 

10. V edukačnom procese zaraďovať  nové koncepcie a metódy rozvoja tvorivosti ako 

branstorming, situačné a inscenačné metódy, záţitkové učenie, vyuţívať problémové 

učenie.  

 

11. Poskytnúť deťom primerané poznatky a dôstojne ich pripraviť na vstup do základnej 

školy – získaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

V školskom roku 2016/2017 sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti  pracovali podľa  

Školského vzdelávacieho programu "Šikovné lienky" vypracovaného v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, POP, plánu 

práce školy a ďalších záväzných dokumentov. Učiteľky vo svojej pedagogickej činnosti 

vyuţívali poznatky zo vzdelávacích podujatí a seminárov. 

Výsledky analýzy za školský rok 2016/2017 boli získané jednak z čiastkových analýz, 

ktoré uskutočnili učiteľky v jednotlivých triedach, ďalej hospitáciami, kontrolnou činnosťou, 

kontrolou plánov a triednej dokumentácie, z rozhovorov s personálom, rodičmi a učiteľkami. 

Výkonové štandardy boli úspešne splnené vďaka tomu, ţe sme pri plánovaní výchovno-

vzdelávacích cieľov rešpektovali aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a 

individuálne osobitosti. Plnenie cieľov bolo priebeţne kontrolované a overované spätnou 

väzbou, rozvíjali sme u detí hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti vo vzťahu k vlastnému 

pokroku. Dbali sme na pruţné usporiadanie činností v dennom poriadku.  
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Všetky organizačné formy denného poriadku boli po pedagogicko-psychologickej 

stránke rovnocenné. Denný poriadok obsahoval hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné 

cvičenie, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena, stravovanie, odpočinok). V rámci psychohygieny sme eliminovali dlhotrvajúce 

riadené aktivity a rešpektovali sme osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Vytváranie 

základov kľúčových kompetencií sme realizovali prostredníctvom zmysluplnej a 

cieľavedomej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

XII. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania ( SWOT analýza ) 

1. Silné stránky : 

 Dobrá a výhodná lokalita celej MŠ 

 Pekné prostredie MŠ 

 Záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa 

 Dobrá vybavenosť tried 

 Vybavenie interaktívnymi tabuľami 

 Dostatok edukačných pomôcok 

 Pravidelná údrţba tried, školského dvora 

 100 % kvalifikovanosť pedagógov 

 Zakúpenie licencie ABC, Predškolský atlas, Virtuálna kniţnica, Planéta vedomostí, 

Škôlka Komenský plus, Školský portál – elektronická pomoc na kvalitnú edukačnú 

prípravu na VVČ 

 Zakúpenie počítačového programu Alfík 

 Domček plný nápadov – priestor pre aktivity detí aj dospelých ( krúţková činnosť) 

 Webová stránka školy 

 Spolupráca s rodičmi a s Rodičovským zdruţením 

 Spolupráca  pedagogického a nepedagogického kolektívu. 

 Vydávanie školského časopisu Lienka. 

 Výučba AJ- Pro Americana, tanečná príprava – Ebony. 

 Dopravný projekt – ,,Čoječo“ 

 Zaškolenosť detí do základnej školy. Spätná väzba zo ZŠ. 

 Efektívne hospodárenie. Údrţbár na dohodu. 

2. Slabé stránky: 
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 Staršia budova s menšími priestormi – stiesnené priestory 

 Hlučnosť deti pri hrách 

 Nejednotnosť školy a rodiny vo výchove s vzdelávaní – nezáujem zo strany rodičov 

v rámci výchovy detí. 

 Nedostatočné finančné prostriedky : na zateplenie budovy, na modernizáciu MŠ a 

areálu školy (kryté pieskoviská, hracie prvky, dopravné ihrisko, výrub stromov), na 

modernizáciu práčovne MŠ, na modernizáciu hygienických zón (chodby, WC, 

kúpeľne) 

 Malé priestory v triedach, obmedzené priestory na aktivity 

 Málo svetla – slnka v triedach potreba výrubu stromov v okolí 

 Veková skladba učiteliek 

3. Príleţitosti : 

 Propagácia MŠ na verejnosti – šíriť dobré meno školy, zapájanie sa do aktivít 

organizovaných zriaďovateľom 

 Prezentácia na verejnosti v regionálnych médiách a medzinárodná spolupráca v oblasti 

predprimárneho vzdelávania a úzka spolupráca s PU PF, FZO - pedagogická prax pre 

denných a externých študentov 

 Zvyšovanie si kvalifikácie na PU PF a na MPC v Prešove v rámci kontinuálneho 

vzdelávania 

 Samoštúdium a sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 Aktualizácia webovej stránky 

 Naďalej ţiadať o výrub stromov 

 Doplnenie herných prvkov na školský dvor 

 Oprava chodníkov v areály MŠ 

 Odborné prednášky pre mladých rodičov 

 Výmena radiátorov, dlaţieb a obkladov v detských WC a kúpeľniach 

 Zveľaďovanie tried, interiéru a exteriéru školy 

4. Riziká : 

 Vyšší počet detí v triedach, potreba zvýšenej opatrnosti a bezpečnosti 

 Nepostačujúce priestory pre taký počet detí 

 Nepostačujúci rozpočet školy. Zvyšovanie výdavkov na mzdy a prevádzku 
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 Neustále zmeny v legislatíve 

 Nezáujem rodičov o spoluprácu 

 Neprístupnosť rodičov pri odstraňovaní chýb vo výchove 

 Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Vyhorenie učiteľov 

 Zvyšujúci sa počet detí s poruchami správania, rečovými poruchami 

 Zlé sociálne zázemie v rodinách ( výchovu zastupuje väčšinou jeden z rodičov) 

 Nízky status učiteľa vo verejnosti ( nevhodná propagácia v rámci médií) 

 

XIII. Hodnotenie výchovno - vzdelávacej činnosti detí ukončujúcich predprimárne 

vzdelávanie. 

 

V tomto školskom roku sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu – 

„Šikovné Lienky“, ktorý je spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Pri tvorbe názvu nášho ŠKVP „ Šikovné 

lienky“ sme vychádzali zo skutočnosti, ţe naša MŠ uţ niekoľko rokov vydáva svoj školský 

časopis LIENKA. Naša materská škola má 7 tried (lienka sedem bodiek), počas roka sa 

vystriedajú štyri ročné obdobia (lienka počas roka prechádza štyrmi rastovými obdobiami), 

Lienka sedembodková v prírode je známy, krásny a uţitočný hmyz, ktorý patrí z  biologickej 

ochrany medzi najuţitočnejších ochrancov rastlín. Naše malé deti sú ako roztomilé maličké 

lienky, ktoré drobnými krôčikmi skúmajú svet a snaţia sa odletieť. Snahou nás všetkých je, 

aby všetky naše „Lienky“ boli „Šikovné lienky“, ktoré budú pripravené na vstup do základnej 

školy. 

Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, 

záujmov a potrieb detí, poţiadaviek rodičov a polohy MŠ  (EKO park-Holá hora, Kalvária, 

zimný štadión, Torysa, školské ihriská, cyklistický chodník, fitnes centrum, hádzanárska hala, 

dopravné ihrisko, tenisové kurty, multifunkčné ihrisko, ABC centrum voľného času, 

ZUŠ....).S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej, s 

novými metódami výchovno-vzdelávacej práce a premenou na materskú školu rodinného 

typu.  

Zameranie našej MŠ je prepojené s cieľmi a poslaním školy vo vzťahu k vlastným 

podmienkam, moţnostiam, personálnemu zabezpečeniu a tradíciám školy.  
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Zhodnotenie edukačnej činnosti na základe oblastí:  

Jazyk a komunikácia 

Deťom sme poskytli maximálny priestor na komunikáciu. Predčitateľskú gramotnosť, 

slovnú zásobu a artikuláciu si rozvíjali vyuţívaním obrázkového materiálu, pomocou básní, 

riekaniek, rozprávok, rozhovorov, artikulačných, rečových, sluchových a rytmických hier so 

slovami, slovných hádaniek, speváckych činností, rozprávaním záţitkov, príbehov podľa 

skutočnosti, podľa obrázkov, prednesom, recitáciou, dramatizáciou a spevom, prezeraním a 

čítaním „ obrázkových kníh a leporel“, grafickým napodobňovaním symbolov, tvarov, čísiel, 

písmen a postupne si vytvárali súvis medzi hovoreným slovom a jeho písanou formou. 

Úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky starších detí bola 

overovaná prostredníctvom pracovných zošitov a listov. Väčšina detí sa na ploche papiera 

orientovala samostatne, vyplnila celú plochu, dokončila poţadovanú grafickú stopu do konca 

riadka.  

Výsledky sú v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia, grafický materiál drţia dominantnou 

rukou, kvalita drţania grafického materiálu je dobrá, deti majú vypestovaný návyk správneho 

drţania tela, sedu pri písaní, drţania ceruzky, neotáčania zošitom, pracovným listom a 

vzdialenosť očí od papiera. Pri nácviku grafomotorických zručností v pracovných listoch a v 

zošitoch boli zaraďované grafomotorické a uvoľňovacie cvičenia a postupy. 

Najčastejšie nedostatky u detí: 

 u viacerých výrazné nedostatky v reči, predovšetkým v oblasti výslovnosti a 

zreteľnosti reči. (po polroku výrazné zlepšenie situácie), 

  nesprávne drţanie grafického materiálu, 

 nesprávny sklon papiera 

  silný tlak na podloţku pri práci s grafickým materiálom, 

 zlé drţanie tela pri sedení, 

 najväčšie nedostatky zaznamenávame v súvislosti s rečou. U mnohých detí pretrvávajú 

problémy s rečou, hlavne s výslovnosťou hlások „r“„l“ 

Opatrenia: 

 poskytovať kvalitný rečový vzor, 

 vytvárať jazykovo podnetné prostredie, 

 uplatňovať aktívne počúvanie, 

 poskytnúť priestor na samostatnosť, rozvíjať fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť a 

predstavivosť, 
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  pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a rozvoj 

grafomotoriky, 

 pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou, 

 zamerať sa na správne drţanie tela pri sedavých činnostiach. 

 

Matematika a práca s informáciami 

V oblasti Matematika a práca s informáciami sme deťom poskytovali základy 

matematických a informatických poznatkov a zručností. Vyuţitím edukačných hier, súťaţí, 

dramatizácie a situácií z beţného ţivota sme u detí vytvárali elementárne základy riešenia 

problémov, kritického a tvorivého myslenia. Deti si rozvíjali priestorovú predstavivosť, 

zoznamovali sa s jednoduchšími geometrickými útvarmi, porovnávali ich a merali, pracovali s 

prvkami a skupinami predmetov a vytvárali si prvé názorné predstavy o čísle a počtových 

úkonoch. Stretali sa s pravdivými a nepravdivými tvrdeniami a s jednoduchými 

postupnosťami.  

V rámci práce s informáciami pracovali podľa návodu – vyuţívali sme didaktické 

pomôcky Logicoprimo a Beebot, prácu s interaktívnou tabuľou, prácu s počítačom. 

Vyuţívanie pracovných listov a zošitov slúţilo na evalváciu, aktivizovalo deti k 

samostatnosti, kreativite a správnosti rozhodovania pri riešení úlohy. 

Najčastejšie nedostatky  detí: 

 viacero detí má ešte problém s rozoznávaním farieb, tvarov a s počítaním, 

 nestála pozornosť u viacerých detí (nesústredenosť) 

 u niekoľkých detí pretrvávajú nedostatky pri poznávaní časových vzťahov včera - 

zajtra, pri poznávaní geometrických tvarov, 

  u viacerých detí evidujeme zamieňanie pravej a ľavej strany, 

 nesamostatnosť, nízka sebadôvera, závislosť na usmernení, 

  u niektorých detí pretrváva nesústredenosť pri činnosti. 

Opatrenia: 

 poskytnúť deťom rôzne spôsoby učenia, a tak prehlbovať poznávacie procesy 

  uplatňovať aktívne počúvanie, 

 systematicky u detí rozvíjať tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti, 

 dať priestor na manipuláciu a samostatnosť, 

 vyuţívať inovačné metódy. 
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 Človek a príroda 

Na rozvíjanie poznávacích schopností, predstavivosti a fantázie deti vyuţívali priame 

pozorovanie prírodných javov, konkrétnu manipuláciu s predmetmi, voľné hry, 

experimentovanie, zmyslové hry, činnosti na rozvoj a cvičenie vnímania, námetové hry a 

činnosti, prácu s knihami, s obrázkovým materiálom, výlety do okolia, sledovanie rozprávok.  

V environmentálnej oblasti získali deti elementárne poznatky o okolitom svete a dianí 

v ňom, o vplyve človeka na ţivotné prostredie počínajúc v najbliţšom okolí a končiac 

celkovými problémami celosvetového dosahu. Vytvárali si základy pre otvorený a 

zodpovedný postoj k ţivotnému prostrediu. Úlohy plnili zmysluplnými pracovnými 

činnosťami, kognitívnymi činnosťami (kladenie otázok a hľadanie odpovedí), vyuţívaním 

encyklopédií, pestovateľskými činnosťami, eko- hrami, aktivitami v spolupráci s Eko parkom.  

Tento rozvoj funkcií a procesov sa uskutočňoval najmä prostredníctvom riešenia 

kaţdodenných, deťom blízkych problémov. Deti sme viedli k tomu, aby boli zvedavé, aby 

mali radosť z poznávania, objavovania, skúmania, experimentovania. Vo všetkých 

činnostiach sa dôraz kládol na deti, na ich aktivitu a samostatnosť pri činnostiach a na 

schopnosť dokázať sa na činnosti sústrediť a vnímať ich. 

 Naďalej prehlbovať u detí kladný vzťah k prírode, ţivočíchom. K potrebe chrániť ju 

a dbať o svoje zdravie. 

 

Človek a spoločnosť 

Pri dosahovaní výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť 

sme viedli deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, 

priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Aktivity s deťmi boli orientované na 

poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu.  

Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na prirodzenej detskej zvedavosti. 

Kládli sme dôraz na zoznamovanie sa s blízkym a vzdialenejším prostredím MŠ na základe 

významných geografických a historických prvkov, najmä prostredníctvom pozorovania a 

následného zdieľania záţitkov a skúseností detí. V rámci podoblasti Orientácia v čase sa deti 

oboznamovali s reţimom dňa, v ktorom poznávali jednotlivé časové úseky dňa. V súvislosti s 

časom si deti uvedomovali, koľko majú rokov, oslavovali svoje narodeniny a iné sviatky. 

Učili sa rozlišovať časové vzťahy týţdňa, mesiaca a roka.  

V podoblasti Orientácia v okolí, Geografia okolia, História okolia a Národné 

povedomie sme sa sústredili na poznávanie a orientovanie sa v okolí MŠ prostredníctvom 
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dominánt nášho mesta. Deti sa prostredníctvom nich oboznamovali aj s kultúrou a 

spoločenským dianím v našom regióne. Deti si uvedomovali a poznávali miesto svojho 

bydliska, poznávali významné inštitúcie, ktoré sú v našom meste.Spoznávali svoje okolie, 

rozpoznávali les, rieku. Oboznamovali sa so štátnymi symbolmi, hlavným mestom Slovenskej 

republiky, štátnou hymnou, kreslili zástavu Slovenskej republiky...  

V podoblasti Dopravná výchova sme venovali pozornosť poznávaniu pravidiel cestnej 

premávky a dopravných pravidiel, ako i ich praktickému uplatňovaniu. Deti rozlišovali rôzne 

dopravné prostriedky. 

V rámci projektu ,,Čoječo“ sa oboznámili s praktickými skúsenosťami dopravy. 

Hlavnými metódami poznávania spoločenského prostredia boli didaktická hra, pozorovanie, 

záţitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. V časti prosociálnej 

výchovy sme sa orientovali na rozvíjanie ţiaducich osobnostných charakteristík dieťaťa. Vo 

vzdelávacích štandardoch podoblasti Ľudia v blízkom a širšom okolí bol kladený dôraz na 

utváranie identity dieťaťa najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych 

sociálnych zručností dôleţitých pre jeho sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a pre 

fungovanie dieťaťa medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí.  

V súvislosti s podoblasťou Základy etikety sme sa zamerali na osvojovanie si 

kultivovaného správania s dodrţiavaním základných pravidiel slušnosti. V súlade s 

podoblasťou Ľudské vlastnosti a emócie sme upriamovali pozornosť detí na vnímanie a 

rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností u seba a u druhých osôb (detí i 

dospelých), presadzovali sme taktné usmerňovanie detí, ktoré ich viedlo k elementárnej 

sebareflexii.  

V rámci podoblasti Prosociálne správanie sme sa zameriavali na utváranie 

predpokladov pre prosociálne cítenie a správanie detí, napr.  uplatňovanie vďačnosti, pomoci, 

obdarovania, delenia sa a pod. Výkonové štandardy tejto podoblasti sme dosahovali pomocou 

metód ako sú napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, rolová hra a 

záţitkové učenie. 

Najčastejšie nedostatky u detí: 

 súvisia predovšetkým s emocionálnou a sociálnosťou nezrelosťou - plačlivosť, 

tvrdohlavosť, presadzovanie svojich záujmov, problém zvládnuť neúspech, 

 narúšanie disciplíny, 

 neprispôsobenie sa skupine pri hre, 
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 zvládnutie neúspechu (niekoľko detí sa nevie vyrovnať s neúspechom - hnev, 

„nadúvanie sa“, bojazlivosť), 

 ţalovanie, drobné detské klamstvá, zvaľovanie viny na druhé deti. 

Opatrenia: 

 poskytovať deťom model pozitívneho etického správania bez kriku, 

 pristupovať k deťom pozitívne, vyzdvihovať ich pozitíva, jedinečnosť a originalitu, 

 posilňovať citovú stabilitu, a tak utvárať psychickú odolnosť voči stresu, 

 prostredníctvom esteticko-výchovných činnosti vytvárať v triede atmosféru harmónie, 

pohody a pokoja. 

 

Človek a svet práce 

V rámci tejto vzdelávacej oblasti sme sa snaţili utvárať a rozvíjať základné zručnosti 

dieťaťa zvládať úkony beţného dňa a zručnosti pri pouţívaní nástrojov potrebných v beţnom 

ţivote, pričom sme kládli dôraz na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre 

dieťa dôleţité; napríklad vytváranie grafomotorických dispozícií, lepšie zvládanie 

sebaobsluţných činností, zvládanie beţných úkonov v domácnosti.  

Deťom sme vytvárali dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na 

to, aby kaţdé malo rovnakú moţnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované 

vzdelávacími štandardmi. 

 Deti mali moţnosť rozvíjať si elementárne technické myslenie konštruovaním z 

rôznych stavebníc podľa predlohy i podľa vlastných predstáv, skladaním z papiera, spájaním 

materiálov. Naučili sa trpezlivosti a zodpovednosti v súvislosti s dokončením začatej úlohy. 

Pri vytváraní rôznych výrobkov z papiera, plastu, dreva spoznávali vlastnosti materiálov, učili 

sa vyuţívať informácie o materiáloch. Pozorovali vlastnosti predmetov, formou pokusu a 

omylu skúšali rôzne riešenia, tvorivo pristupovali k vyuţívaniu dostupných materiálov a 

nástrojov. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v súlade s podoblasťami: Materiály a ich 

vlastnosti, Konštruovanie, Uţívateľské zručnosti, Technológie výroby, Remeslá a profesie. 

Najčastejšie nedostatky u detí: 

 nesprávne drţanie pracovného materiálu, 

  zlé drţanie tela pri sedení, 

 nekoordinované strihanie, 

 neobratnosť pri skladaní papiera. 

 nesprávny úchop grafického materiálu, 
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  nesprávny sklon papiera, 

 silný tlak na podloţku, 

  nesprávne strihanie - úchop noţníc, natáčanie papiera, 

  problém pri skladaní papiera podľa pokynov učiteľky. 

 

Opatrenia: 

 pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a rozvoj 

grafomotoriky, 

 zdokonaľovať techniku strihania a skladania, 

  pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou, 

 zamerať sa na správne drţanie tela pri sedavých činnostiach, 

 viesť deti k dodrţiavaniu čistoty a poriadku pri pracovných činnostiach. 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Hudobné činnosti boli zaraďované v rôznych činnostiach počas dňa. Hudba bola pre 

deti zdrojom kladného citového záţitku a radosti, zaloţená na záţitkovom a činnostnom 

princípe výchovy hudbou a k hudbe. Deti si rozvíjali sluchové vnímanie reagovaním na 

hlasitosť, dĺţku, farbu a výšku tónu. Pri speve piesní sme dbali na správne dýchanie, 

dodrţiavanie tempa a rytmu. 

Deti poznajú bohatý repertoár piesní a hudobno-pohybových hier. Zapájali sa do 

prípravy rôznych sviatkov a spoločenských udalostí a kultúrno-spoločenského diania v meste. 

Rozvíjali sme cit pre rytmus, melódiu a harmóniu. V inštrumentálnych činnostiach deti 

aktívne vnímali rôzne zvuky a tóny a pouţívali Orffove nástroje. Manipulácia s nástrojmi 

Orfovho inštrumentára navodzovala atmosféru radosti, emocionálnych záţitkov a citového 

uspokojenia. Deti tak získali základy pohybovej kultúry a rytmiky. Obohatili si svoj repertoár 

o mnoţstvo piesní – umelých a ľudových, učili sa rozlišovať piesne podľa melódie, rytmiky a 

adekvátne reagovať na dirigentské gestá. Skupinovým a sólovým spevom si prehlbovali 

zmysel pre krásu spevu, rytmiku a dynamiku. Nezabúdali sme ani na ľudové zvyky, tradície a 

folklór. 

Výtvarná výchova 

Prostredníctvom výtvarného stvárnenia deti komunikovali svoje myšlienky, pocity. 

Dôraz sme kládli i na záţitok z tvorby, teda proces, nie len výsledný produkt. Deťom sme 
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ponúkali podnety, námety, usmernenia, viedli ich k pouţívaniu rôznorodých výtvarných 

techník, nástrojov či materiálu, rozvíjali ich tvorivosť, zručnosti pri narábaní s výtvarným 

materiálom a jemnú motoriku. Rešpektovali sme psychické dispozície detí, podporovali sme 

vývoj detskej kresby v súlade s typickými prvkami detského výtvarného prejavu a 

podporovali sme ich pri realizácii svojich predstáv. 

Priestory tried, šatní boli bohato vyzdobené prácami detí ku kaţdému ročnému 

obdobiu, obsahovému celku, téme týţdňa po celý školský rok. Práce detí boli odrazom 

tvorivosti, experimentovania, fantázie. Viacero detských prác bolo v priebehu roka zaslaných 

do rôznych výtvarných súťaţí. 

 

Zdravie a pohyb 

Ciele z tejto vzdelávacej oblasti sme plnili v priestoroch tried, na školskom dvore, 

formou turistických vychádzok a výletov do prírodného okolia, deti predškolského veku aj 

realizáciou predplaveckej prípravy. 

Pohybové aktivity a pohyb boli rozvíjané v hrách, pohybových a relaxačných 

cvičeniach, v rámci pobytu vonku a spoločných pohybových aktivitách a súťaţiach. Pri 

cvičení sme vyuţívali rôzne druhy motivovaných cvičení, hudbu, dostupné telovýchovné 

náčinie a náradie. Deti si postupne osvojovali telovýchovné názvoslovie, správne drţanie tela, 

koordináciu pohybov, zvýšila sa pohybová výkonnosť, vôľové vlastnosti, sebakontrola, 

schopnosť spolupracovať v skupine, dodrţiavanie stanovených pravidiel v hre, súťaţenie v 

duchu fair play.  

V maximálnej miere bol na pohyb vyuţívaný školský dvor, ktorý deťom poskytoval 

priestor na rôzne aktivity s vyuţitím variabilných hrových prvkov  deti si osvojovali techniku 

jazdy na kolobeţkách a odráţadlách. 

Deti majú na veku primeranej úrovni zvládnuté sebaobsluţné činnosti, hygienické 

návyky aj návyky kultúrneho stolovania. 

Najčastejšie nedostatky  detí: 

 nesprávne drţanie lyţice pri jedle, 

 neobratnosť pri sebaobsluţných činnostiach, 

 drţanie a pouţívanie príboru, 

 viazanie šnúrok, zapínanie gombíkov a zipsov, 

Pri pohybových cvičeniach sa nedostatky vyskytujú skôr pri špecifických cvikoch, ako je 

napríklad kotúľ vpred a hádzanie horným oblúkom. 



  Materská škola  

  Československej armády 20 

  080 01  Prešov 

26 
 

Väčšina detí je pohybovo zdatných, mnohé sú aj pohybovo nadané.  

Opatrenia: 

 vyuţívať na pohyb a pri cvičení rôznorodé náčinie, náradie i pomôcky, 

  pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, 

 pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou. 

 

XIV. Závery a opatrenia 

 

Na základe vykonanej  vnútroškolskej kontroly, hospitačnej činnosti a hodnotenia VVČ 

boli prijaté a vyvodené nasledovné závery  a opatrenia.  

 Dbať u dieťaťa na správne uchopenie kresliaceho materiálu a správnu polohu tela. 

 Upevňovať vôľové vlastnosti detí pre dokončenie začatej činnosti. 

 Uplatňovať individuálny prístup k deťom z menej podnetného prostredia. 

 Zamerať pozornosť na riadený a intenzívny pohyb detí – ranné cvičenie, pobyt 

vonku..... 

 Dôraz klásť na učiteľkine pútavé čítanie rozprávok pred spaním.   

 Interaktívnu tabuľu vyuţívať v edukačnom procese ako aktívnu podporu 

odovzdávania poznatkov deťom, nie ako pasívne sledovanie rozprávok. V edukačnom 

procese vyuţívať robotickú včelu Bee - Boot.  

 V hrách a riadených činnostiach rozvíjať logické myslenie detí aj prostredníctvom 

experimentov a pokusov.   

 Vhodnými metódami eliminovať u detí nevhodné správanie. 

 Pri edukácii pouţívať zásadu názornosti. Pre zvýraznenie názoru pracovať s väčšími 

formátmi. Vyuţívať metodické materiály z MK. 

 Pri edukačnej činnosti vyuţívať učebné pomôcky a materiály z metodického kabinetu. 

 Pri práci s pracovným listom nezamerať sa na vymaľovanie PL, ale na plnenie 

edukačného cieľa – zadanej úlohy. 

 Vo VVČ vyuţívať metódu EUR (evokácia, uvedomenie, reflexia). Nezabúdať na 

spätnú väzbu – reflexiu, hodnotenie detí, ale aj seba ako učiteľky. 

 Pre skvalitnenie VVČ vyuţívať podnety z platených webových portálov. 

 Poskytnúť deťom dostatok priestoru pre edukačnú aktivitu – poprípade pokračovať 

v EA pri pobyte vonku. 
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 Pre 5-6 ročné deti má byť učiteľka autoritou – dôraz klásť na oslovenie „ p. 

učiteľka“.Viesť deti k základom slušnosti- pozdraviť sa zamestnancom školy. 

 Rozvíjať u detí aktívnu a pasívnu slovnú zásobu – neodpovedať jednoslovnou 

odpoveďou, dieťa musí byť aktívnejšie.  

 V edukácii uplatňovať osvedčené postupy, ale aj  hľadať, experimentovať a objavovať 

nové kreatívne spôsoby  práce s deťmi, vyuţívať vo väčšej miere záţitkové učenie. 

 Zvýšený dôraz klásť na vzdelávanie pedagogických zamestnancov a v súvislosti 

s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov preukázateľným 

spôsobom aplikovať nadobudnuté vedomosti do praxe – poberanie kreditového 

príplatku  a  prínos pre školu  - písomne zaznamenávať do sebahodnotiacich hárkov 

a prezentovať na MZ. 

 Podnecovať pedagogický kolektív k prezentácia školy na verejnosti. Podporovať 

publikačnú činnosť učiteliek a tvorbu učebných pomôcok.   

 Byť vzorom pre deti a ich rodičov svojim správaním, vystupovaním, prístupom 

a úhľadným pracovným oblečením.  

 V komunikácii s rodičmi, deťmi  a  ostatnými osobami uplatňovať svoju učiteľskú 

profesionalitu, odbornosť a  morálne hodnoty. Zachovávať princíp lojálnosti. 

 Vlastnou iniciatívou a aktivitou sa spolupodieľať pri príprave školských podujatí 

a akcií. 

 Zachovať mlčanlivosť a diskrétnosť zo záverov a opatrení z hodnotiacich rozhovorov.  

 Zachovávať mlčanlivosť  o skutočnostiach, o ktorých ste sa dozvedeli pri výkone 

zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemoţno oznamovať iným osobám. 

 Nenarušovať vzťahy na pracovisku šírením neopodstatnených tvrdení, ničím 

nepodloţených správ a domnienok o spolupracovníkoch.  

 Zápis do triednej knihy realizovať aţ po skončení priamej práce s deťmi. 

 Vlastnou aktivitou všetkých zamestnancov skvalitňovať podmienky a prostredie školy. 

 Efektívne vyuţívať pracovný čas  a dodrţiavať pracovnú dobu. Neopúšťať pracovisko 

bez súhlasu priameho nadriadeného. 

 Pravidelne aktualizovať a modernizovať internetovú stránku školy. 

 Rekonštrukcia WC a kúpeľní, výmena radiátorov – finančné krytie preniesť na 

zriaďovateľa ako  bonus za výmenu okien v celej MŠ z vlastného rozpočtu školy. 
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Závery a opatrenia VVČ budú podkladom k vypracovaniu plánu vnútroškolskej kontroly 

pre nasledujúce školské roky. Ich plnenie a dodrţiavanie bude kontrolované a hodnotené 

riaditeľkou školy.   

 

 

 

1.) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016 – 2017 bola 

prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa  27.06.2017 

 

 

 

V Prešove 27.06.2017  ............................................. 

PaedDr. Ivona Uličná 

                                                                                                                         riaditeľka školy 

 

 

 

      2.)   Správa prerokovaná Radou školy pri MŠ  Čsl.armády 20 Prešov,  dňa  4.10.2017 

 

 

 

V Prešove dňa: 4.10.2017                                                                        ..................................... 

Jarmila Albertoni 

                                                                                                                              predseda RŠ 

 

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení školy za šk.rok 2016/2017 

2. Vyhodnotenie činnosti MZ za šk. rok 2016/2017 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh projektu ŠPZ za šk. rok 2016/2017 

4. Vyhodnotenie spolupráce so ZŠ za šk. rok 2016/2017 

DODPRAVNY PROJEKT 
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ROČNÉ HODNOTENIE METODICKÉHO ZRUŢENIA V ŠKOLSKOM ROKU 

2016/2017 

 

Metodické zdruţenie pracovalo podľa plánu činnosti na šk.rok 2016/2017. V tomto 

roku MZ naplánovalo štyri stretnutia. Kaţdé stretnutie bolo v súčinnosti s pedagogickými 

organizačnými pokynmi. 

Prvé stretnutie MZ sa konalo 29.11.2016 na tomto stretnutí sme si dohodli postrehy zo 

Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania v MŠ v integrácií so 

Školským vzdelávacím programom. Ďalším bodom MZ bolo priblíţene didaktických 

pomôcok zakúpených na materskú školu. Praktickými ukáţkami nás p.uč. Lénartová 

vysvetlila vyuţívane pokusov v praxi. P.uč. Grivalská nám odborne vysvetlila význam 

kompenzačných cvičení a zároveň ponúkla praktické ukáţky cvičení formou rozprávok. P.uč. 

Oboňová nám odporučila prečítanie si knihy ,,Nebojte sa hovoriť nie“ ktorá je venovaná 

rodičom pre ich pomoc k výchove. V závere nám p.uč. Kvietková predloţila nápady na 

enviromentálne aktivity.  

Ďalšie stretnutie MZ bolo 23.2.2017 kde nám p.uč. Grušková a Karaffová priblíţili 

námety a aktivity od Mgr. Evy Rafajovej. Tvorivé dielne v MŠ praktickými ukáţkami nám 

predviedli nápady s odpadovými materiálom. Ďalšími nápadmi prispeli p.uč.Albertoni a 

Zuščáková, ktoré nám predviedli pokusy a návrhy práce s deťmi. P.uč. Zimová prezentovala 

hry, ktoré spracovala z knihy ,, Cvičíme pro radosť“. P. uč. Sedláková nám odborne vysvetlila 

a ukázala rôzne spracovania pedagogickej diagnostiky s preštudovaním knihy ,, Pedagogické 

diagnostikovanie v MŠ“ od M. Miňovej. 

 Mimoriadnym MZ bolo dňa 24.3.2017  školenie na interaktívnu tabuľu, ktoré sa 

zakúpili do niekoľkých tried. Na školení nám bolo vysvetlené a prakticky aj ukázané 

pouţívanie IKT. 

Dňa 30.5.2017 sa konalo posledné MZ v tomto školskom roku. Na tomto stretnutí sme 

si navzájom prezentovali kniţné novinky detskej a odbornej literatúry. P.uč. Gibová nám 

prakticky ukázala výtvarne činnosti s dôrazom na subjektívno- osobnostné preţívanie. 

Ponúkla nám zaujímavé podnety pre prácu s deťmi s vyuţitím rôznych techník. P. uč.  



  Materská škola  

  Československej armády 20 

  080 01  Prešov 

31 
 

Sedláková nám ponúkla pedagogicko diagnostický hárok, ktorý spracovala podľa ŠVP na 

oblasti. Novými podnetmi prispeli napr: p.uč. Ţecová, ktorá sa zúčastnila prednášky Hlava, 

kolená a palce. P.uč. Mydlarčíková nám priblíţila knihu Zdravie a pohyb v predškolskom 

vzdelávaní, p.uč. Eštočinová odporučila knihu od manţelov Kopsových ( Terapeuti)vnímanie 

situácie cez oči dieťaťa. P. uč. Grivalská nám porozprávala o elektronickom vzdelávaní a 

vysvetlila nám pouţívanie interaktívnej tabule zo zdravotného hľadiska. P. uč. Oboňová a 

Luteranová sa spoločne s deťmi zapojili do projektu Ţabka Bupi. P. uč Boháčová nám 

ukázala fotodokumentáciu z návštevy MŠ v Budapešti. Pre porovnanie s našimi podmienkami 

predškolského zariadenia. V závere nám p.uč. Kvietková ukázala svojpomocne vyrobené 

skladačky čo k sebe patrí. P. uč. Zuščáková nám ukázala ponuku časopisov na budúci šk.rok. 

Posledné naplánované stretnutie MZ a to Tvorivé dielne, návšteva ĽŠU , praktické ukáţky 

výtvarných činností sa prekladajú na budúci školský rok z dôvodu dlhodobej 

práceneschopnosti pani učiteľky v ĽŠU. 

 

 

Vypracovala: Grivalská Z., metodik 
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Vyhodnotenie plnenia úloh projektu ŠPZ 

v šk. roku 2016/2017 

 

Plnením úloh z ozdravujúceho programu zdravej školy sme sa počas celého roka 

snaţili vytvoriť vhodné podmienky pre telesný, duševný rozvoj detí a značnú pozornosť sme 

venovali aj pitnému a stravovaciemu reţimu. 

  

Zapojili sme sa do projektov: Zdravý úsmev 

    Dopravný projekt 

    Hliníkový skarabeus  

Spolupracovali sme so ZŠ Čsl. Armády a Ekoparkom Holá hora. 

 Predškoláci sa zúčastnili predplaveckej prípravy na MŠ Bajkalská a jazdy zručnosti na 

bicykloch v našej MŠ v spolupráci s ABC Centrom voľného času. 

 S rodičmi sme vzájomne spolupracovali pri brigádach na školskom dvore a vzájomné 

vzťahy medzi rodinou a MŠ sme utuţovali na stretnutiach a vystúpeniach v triedach. 

 Z príleţitosti Dňa výţivy sme uskutočnili výstavku denného menu v MŠ a z 

príleţitosti Dňa mlieka ochutnávku rôznych druhov mlieka a mliečneho produktu – 

Tvaroháčik.  

 Celročne bol zabezpečený pitný reţim a jedálniček aktuálne dopĺňaný o nové druhy 

potravín, jedál a pomazaniek. Úlohy plánu školy rozpracované mesačne boli zrealizované.  

 

 

Vypracovala: Zuščáková, koordinátor 
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Spolupráca so ZŠ Československej Armády 20, Prešov 

4. trieda 

 

Spoluprácu na školský rok 2016/2017 sme realizovali podľa dohodnutého plánu. 

 

 

 s deťmi sme spoznávali počas vychádzok exteriér ZŠ, hrali sme sa loptové hry na 

školskom ihrisku.  

 zoznámili sme sa s priestormi ZŠ (šatne, chodby, jedáleň).  

 zúčastnili sme sa vyučovacej hodiny v ZŠ, kde sa deti zoznámili s priebehom 

vyučovacej hodiny. 

 spoznali priestory a vybavenie triedy, vymenili si so školákmi milé darčeky. 

 v rámci spolupráce so ZŠ sa rodičia predškolákov zúčastnili triedneho aktívu s pani 

učiteľkou ZŠ. 

 

 

 

 

Vypracovala: Eštočinová, tr.učiteľka 
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Materská škola, Československej armády 20, 08001 Prešov 

 

Hodnotenie spolupráce 6. Triedy  so ZŠ v školskom roku 2016/2017 

 

 

-V mesiaci október sme sa boli oboznámiť  s interiérom školy a triedy 1. ročníka a dohodli 

sme si spoluprácu na celý  školský . 

 

-V mesiaci december sme sa na vyučovacej hodine športových aktivít v telocvični 

nezúčastnili s dôvodu vysokej absencie detí na oboch školách. 

 

-V mesiaci február sme boli súčasťou otvorenej hodiny –,,čo uţ všetko viem“ , na ktorej sa 

deti mali moţnosť zapájať do rôznych aktivít so ţiakmi 1.ročníka. Pre deti to bol záţitok, 

hlavne vtedy keď mali moţnosť pracovať v triede pri tabuli pred ostatnými deťmi. 

 

-Aprílovú  aktivitu sme z dôvodu nepriaznivého počasia absolvovali v mesiaci jún. Na tejto 

hodine sa na školskom dvore hrali rôzne pohybové hry a súťaţe, ktoré pre nás pripravili 

prváci s pani učiteľkou. 

 

-Na poslednej rozlúčkovej hodine v júni s prvákmi sme si vymenili výtvarne práce, ktoré si 

deti pripravovali spolu s pani učiteľkami v triede a takýmto spôsobom poďakovali za krásne 

dni strávené so školákmi. 

 

 

 

        Vypracovala: Ţecová Marcela, tr.učiteľka 

 

 

 


