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

 

 

 

 

SPRÁVA 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

 za školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013/2014 

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

f) Ďalších podkladov (hodnotenia tried, štatistika)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Predkladá: 

Mgr. Silvia Hrehová 

Riaditeľka MŠ Budovateľská 428/4, 

Hanušovce nad Topľou, 094 31 Prerokované v pedagogickej rade školy

 dňa:   28.08.2014 

 

 Vyjadrenie rady školy zo dňa: 29.09.2014 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

 Mestu Hanušovce N.T  

   

 schváliť – neschváliť 

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2013/2014 

 Bc. Danka Čurliková 

 Predseda RŠ pri MŠ 

                                                                                        Budovateľská 428/4, 

                                                                                        Hanušovce nad Topľou 

 

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

 

 

 

 Stanovisko zriaďovateľa: 

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

 Mesto Hanušovce nad Topľou 

 schvaľuje - neschvaľuje  

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2013/2014 

 

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

       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 : 

   

   

0901778770 

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 :  

                       Mgr. 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: Zvolený/delegovaný za: 

1. Danka Čurliková, Bc. predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ľudmila Gačová člen nepedagogických zamestnancov 

3. Stanislav Jurko, Ing. člen rodičov 

4. Jana Magová člen rodičov 

5. Marta Hrešová, Ing. člen rodičov 

6. Anna Geratová člen zriaďovateľa 

7. Hedviga Rusinková, RNDr. člen zriaďovateľa 

 

Rada škola zasadala v školskom roku 2013/2014 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 2013/2014, pláne 
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práce školy 2013/2014, koncepcii školy, čerpaní rozpočtu, aktivitách MŠ, návrhu počtu 

prijatých detí na školský rok 2014/2015, podmienkach zápisu detí do MŠ, počtoch prijatých 

a neprijatých detí, počtoch odchádzajúcich detí do ZŠ, finančnej situácii školy, 

prevádzkových problémoch školy (havarijný stav detských umývariek a záchodíkov, 

rekonštrukcia šiestej triedy, ničenie majetku na školskom dvore vandalmi a pod.). 

 

 

Poradné orgány riaditeľky: 

Pedagogická rada (PR) – má 12 členov (všetci pedagogickí zamestnanci). Počas školského 

roka zasadala 6 krát, z toho mimoriadne. 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 

 

 

Metodické  združenie (MZ) – vedúcou metodického združenia školy bola Mgr. Viera 

Kmecová. MZ zasadalo 4 krát.  

Na zasadnutiach MZ bolo prerokovávané: 

- ročný plán kontinuálneho vzdelávania 

- pripomienky k návrhu ŠPV 

- učiteľky prezentovali poznatky z absolvovaných kontinuálnych vzdelávaní  

- informácie z projektu MRK II 

- poznatky z výmennej stáže v MŠ Drahňov (dvojička z MRK II )  
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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: 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 19 

Dochádzajúcich: 21 20 21 10 21 21 20 22 21 22 19 

Denný priemer: 16 13 17 14 17 15 16 16 12 18 15 

% 75 % 64% 80% 69% 81% 72% 82% 71% 58% 82% 77% 

Rybky 4-5 ročné            

Zaradených: 24 24 24 24 24 23 23 22 22 22  

Dochádzajúcich: 24 24 24 21 24 23 23 22 22 20  

Denný priemer: 16 14 17 11 18 17 16 16 15 12  

% 68% 60% 73% 48% 76% 73% 68% 73% 69% 53%  

Žabky 4 - 5 ročné 
 

           

Zaradených: 24 23 24 24 23 24 24 24 24 24  

Dochádzajúcich: 24 20 24 22 21 24 22 23 22 21  

Denný priemer: 15 13 19 14 18 15 15 14 14 11  

% 61% 66% 79% 63% 78% 64% 70% 61% 64% 51%  

Včielky 5 -6  ročné            

Zaradených: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  

Dochádzajúcich: 25 24 25 24 25 24 23 24 25 24  

Priemer: 18 15 19 14 18 16 18 14 19 15  

% 72% 63% 78% 60% 73% 66% 78% 62% 74% 61%  

Lienky 5- 6 ročné            

Zaradených: 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23  

Dochádzajúcich: 24 22 21 22 22 22 22 22 22 21  

Denný priemer: 17 16 17 12 17 19 17 16 16 14  

% 74% 71% 80% 56% 75% 84% 78% 74% 74% 69%  

            

Celoročný sumár:            

Zaradených: 118 117 118 118 118 118 118 117 117 117  

Dochádzajúcich: 118 110 115 109 113 114 110 113 112 108  

Denný priemer: 82 71 89 65 88 79 83 76 76 70  

% 70% 65% 78% 59% 77% 72% 75% 68% 68% 63%  
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Triedy 

Priemerná denná 

dochádzka za školský rok 

2013/2014 

% za celý školský rok 

2013/2014 

Motýliky 3 - 4ročné 15 73% 

Rybky 4 - 5 ročné 15 66% 

Žabky 4 - 5 ročné 15 66% 

Včielky 5 - 6  ročné 17 69% 

Lienky 5 - 6 ročné 16 70% 

Za celú materskú školu: 78 69% 

 

Tunajšiu materskú školu navštevovali aj deti z okolitých obcí: 

Ďurďoš – Grodzin – 1, Ďurďoš – 2, Vlača – 2, Matiaška – 2, Radvanovce -1, Prosačov – 1, 

Čierne N/T – 1. 

 

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

 

Počet detí 

 

Chlapci 

 

 

Dievčatá 

 

Odklad školskej dochádzky 

 

37 19 18 1 

 

 

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

- netýka sa nás 

 

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

37 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 

ISCED 0 – 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 
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zámerne stimulujúca učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do ZŠ, podnecujúca 

nadšenie a oživenie detstva, dáva príležitosť zmysluplne prežiť detstvo. 

Výsledky výchovno-vzdelávacej práce všetkých učiteliek boli zisťované hospitáciami 

kontrolnou činnosťou riaditeľky MŠ. Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné 

nedostatky. Učiteľky napriek vysokým počtom detí v jednotlivých triedach dbajú na 

dodržiavanie psychohygieny, postupné plnenie úloh predprimárneho vzdelávania a 

dodržiavajú rôznorodosť výchovno-vzdelávacích metód pri plnení cieľov v danej triede so 

zreteľom na individuálne osobitosti detí. 

Na skvalitnenie informovanosti verejnosti o činnosti MŠ boli využívané médiá: zasielanie 

prác do detských a odborných časopisov, prezentácia v miestnych novinách, nástenky pre 

rodičov vo všetkých šatniach, zasadnutia rodičov s riaditeľkou MŠ, dotazníky pre rodičov, 

webové sídlo materskej školy. 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov (§ 2 odst.1, písmeno g) 

 

Počet zamestnancov k 30.6.2014 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie kvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie 

12 1 2 9 0 

 

Zaradenie pedagogických zamestnancov do podkategóŕií, kariérových stupňov, kariérových 

pozícií: 

 

P.č. Priezvisko a meno podkategória kariérový stupeň kariérová pozícia 

1. 
Hrehová Silvia, Mgr. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1.atestáciou VPZ 

2. 
Hrušková Ľudmila 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1.atestáciou 

VPZ  

triedny uč. 

3. 
Jakubová Jana 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou PZ 

4. 
Ľuboslava Čebrová, Mgr. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ 

5. 
Miroslava Čurlíková,Bc. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ - triedny uč. 

6. 
Danka Čurliková,Bc. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ 
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7. 
Viera Kmecová,Mgr. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
s 1. atestáciou 

PZ - vedúca MZ,  

triedny uč. 

8. 
Mária Bublavá 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ 

9. 
Katarína Pavúková 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ 

10. 
Lenka Mihaľovová 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ - triedny uč. 

11. 
Mária Košudová,Mgr. 

Učiteľ pre predpr. 

vzdelávanie 
samostatný PZ PZ - triedny uč. 

12. Lenka Horvátová     asistent  učiteľa   

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

Forma vzdelávania Počet 

prihlásených 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2014 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Digitálne technológie 

v MŠ -aktualizačné 
7 0 2 2 

Digitálne technológie 

v MŠ pre vedúcich 

zamestnancov  -

aktualizačné 

2 0 0 0 

Inovácie v didaktike -

inovačné 
5 0 0 0 

Inovácie v didaktike  

pre vedúcich 

zamestnancov  -

inovačné 

1 0 1 1 

Rozvoj grafomotoriky 

pomocou výtvarných. 

aktivít - aktualizačné 

2 0 1 1 

Rozvoj 

grafomotorických 

zručností ako príprava 

na písanie v ZŠ  - 

aktualizačné 

3 2 0 2 

Riadenie školy 

a školského zariadenia - 

funkčné  

2 0 2 2 

Inovácie v riadení  školy 

a školského zariadenia - 

funkčné inovačné 

1 0 1 1 

Environmentálna 

výchova v MŠ - 

aktualizačné 

3 2 0 2 

Orientácia v priestore  

a priestorová 

predstavivosť 

v predprimárnom 

vzdelávaní - 

aktualizačné 

3 2 0 2 
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Mediálna výchova ako 

prierezová téma - 

aktualizačné 

1 0 0 0 

ŠkVP a plánovanie 

v MŠ - aktualizačné 
1 0 0 0 

Inovačné vzdelávanie 

pedagogických 

zamestnancov v oblasti 

vzdelávania detí z MRK 

- inovačné 

5 0 0 0 

Rozvíjanie 

predčitateľskej 

gramotnosti - 

aktualizačné 

2 2 0 2 

1. atestácia 2 0 0 2 

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia, účasť: 

 

- Projekt MRK II – riaditeľka MŠ (Hrehová) 

- Červený kríž – (Jakubová, Čurliková) 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Škola pripravuje spoločné aj samostatné aktivity pre deti a rodičov.  

 

Názov aktivity:  

Pani jeseň u deduška Večerníčka – poznávanie znakov jesene spojené 

s ovocno-zeleninovou oslavou 
 

Európsky deň ústneho zdravia – oboznamovanie sa so správnym čistením 

zubov v spolupráci s RÚVZ vo Vranove N.T 

 

Stromy a kríky v našom okolí – prechádzky za účelom poznávania 

stromov a kríkov 
 

Šarkaniáda – púšťanie šarkanov s rodičmi na kopci akcia s rodičmi 

Zimní spáči – beseda s environmentalistikou na tému „Zvieratká sa 

ukladajú na zimný spánok“ 
 

Zazimujme pieskoviská – príprava pieskovísk na zimu  

Tvorivé dielne – spoločné tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ spolupráca so ZŠ 

Zdravie na tanieri – Svetový deň výživy, ochutnávka pomazánok, ovocia 

a zeleniny za účasti rodičov 
akcia s rodičmi 

Ujo Ľubo – hudobné divadielko pre deti „O medovníkovom domčeku“  

„Poznávať a chrániť“ – ukážka policajného auta, techniky, oboznámenie 

sa s prácou dopravného policajta priamo na križovatke a prechode 
 

Týždeň boja s proti drogám – prevencia pred drogovou závislosťou, 

čítanie príbehov  (Filipove dobrodružstvá, Z rozprávkového lesa) 

 

Predvianočné čaro – vianočné aranžovanie ikebán akcia s rodičmi 

Mikuláš v našej MŠ  
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Zdobenie perníkov – poznávanie tradícií Vianoc, pečenia a zdobenia 

perníkov 
akcia s rodičmi a 

MsÚ 

„Anjel očami detí“ – spoločná výstava detských prác v Hanušovskom 

múzeu 

spolupráca so ZUŠ 

v Hanušovciach N.T 

Vianočné čaro  – kultúrny program k Vianociam s posedením pre rodičov akcia s rodičmi 

Vystúpenie pre seniorov  

Gašparko – divadielko O 12 mesiačikoch   

Pani Zima u deduška večerníčka – poznávanie znakov zimy formou 

zážitkového učenia 
 

Snehové kúzla – environmentálne hry so snehom a ľadom  

Hore briežkom, dolu briežkom – sánkovačka, bobovačka, lyžovačka 

v areáli a okolí MŠ 
 

Hladné vtáčatá – dokrmovanie vtáčat, výroba vtáčích kŕmidiel 

a pochúťok pre vtáčatá 
 

Čaro nôt – poznávanie hudobných nástrojov – návšteva ZUŠ spolupráca so ZUŠ 

v Hanušovciach N.T 

Fašiangový bál, hurá je tu karneval – triedne prehliadky karnevalových 

masiek, spoločná zábava 
 

Svet hviezd – návšteva planetária v Prešove  

Tešíme sa do školy – zápis do 1.ročníka ZŠ  spolupráca so ZŠ 

Jar u deduška Večerníčka – poznávanie znakov jari zážitkovým učením návšteva z projektu 

MRK II 

Tvorivé dielne – spoločné tvorivé jarné dielne v MŠ predškoláci a školáci 

z 1. stupňa 

spolupráca so ZŠ 

Záchrana stromov – zber papiera  

Deň knihy – návšteva detskej knižnice spolupráca so 

zriaďovateľom 

Spoločne za prírodou – štvrtáci a predškoláci spoznávajú svet rozprávok spolupráca so ZŠ 

Ujo Ľubo – hudbno – divadelné predstavenie „O červenej čiapočke“  

Naše stromy – beseda s environmentalistkou o stromoch  

Milk Agro – zber vrchnáčikov z téglikov od jogurtov  

Mám básničku na jazýčku – –účasť na obvodnej prehliadke v prednese 

poézie a prózy 
 

Deň Zeme – environmentálna aktivita pre deti  

Očisťme si Slovensko - jarné upratovanie dvora MŠ  

Čarovný rozprávkový štetec – maľovanie plota s deťmi ZUŠ  spolupráca so ZUŠ 

v Hanušovciach N.T, 

Mamulienka moja zlatá – kultúrny program ku dňu matiek s posedením akcia s rodičmi 

V zdravom tele zdravý duch – turistická vychádzka do blízkeho okolia 

mesta 
 

Čaro ročných období – výtvarná súťaž detí z Vranovského regiónu spolupráca s múzeom 

a spoločnosťou pre 

predškolskú výchovu 

Deň detí – prehliadka policajnej motorky, auta, hasičského auta 

a techniky, ukážka práce psovodov 

 

Deň a noc múzeí – ukážka remesiel, lukostreľby, odchytu vtákov,  
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exkurzia s grófom po múzeu 

Život pod lupou – vyhľadávanie drobných živočíchov na školskom dvore, 

pozorovanie ich spôsobu života 
 

Kinderiáda – spoločná olympiáda v materskej škole predškolákov a detí 

ZŠ 
spolupráca so ZŠ 

a mestom  

Najdlhšia papierová reťaz – výroba najdlhšej papierovej reťaze z novín, 

porovnávanie s obvodom budovy MŠ, 
 

Koľko stromov sme zachránili – vyhodnotenie zberu papiera  

Hudobná rozprávka ,,Cilinkino prekvapenie“ spolupráca so ZUŠ 

v Hanušovciach N.T. 

Leto u deduška Večerníčka – poznávanie znakov leta zážitkovým učením  

Dovidenia škôlka milá – rozlúčka s predškolákmi za účasti rodičov – 

odovzdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania 

akcia s rodičmi 

 

 

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

 

Názov projektu: Získaná hodnota: 

Clean of the word - ekoprojekt očisťme si svoju zem  

Svetový projekt OMEP- vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - 

prezentovanie enviro aktivít z našej MŠ  

ďakovný list ministerstva 

školstva a z OMEP 

Deň mlieka ,,Sabi“ – zber viečok z výrobkov Sabi financie na výkresy  

Zber papiera ,,Zachráň strom“ zachránili sme 17 stromov papier vymenený za servítky 

a toaletný papier pre deti  

MRK II dataprojektor, interaktívna 

tabuľa,  

Digi škola dataprojektor a interaktívna 

tabuľa, notebook a tlačiareň 

Nivea medvedík 2x do roka pracovné zošity 

pre všetkých predškolákov 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole  

ŠŠI nevykonala v školskom roku 2013/2014 žiadnu kontrolu. 
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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 prebieha rekonštrukcia, v druhej časti triedy má ZUŠ alokované pracovisko 

pre tanečný odbor. 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 vydaj stravy. Hospodársku časť tvorí 

kuchyňa s príslušnými priestormi, jedáleň, kancelária vedúcej ŠJ, riaditeľňa, izolačná 

miestnosť, práčovňa, kotolňa. Druhý pavilón má osobitný vchod a s prvým pavilónom ho 

spája spojovacia chodba. Na prízemí v druhom pavilóne sa nachádza alokované pracovisko 

ZUŠ, ktoré má samostatný vchod. 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, drevené atrakcie pre deti. 

 

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2014: 

Názov Počet Kapacita(d) Technický stav 

triedy 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

- zastaralé osvetlenie v triedach, 

-problémy s teplotou v triedach počas 

zimných mesiacov – strecha (budova bola 

zateplená, ale neodrazilo sa to na úspore 

energií), 

- zastaralé detské záchodíky – často 

pretekajú, vysoká spotreba vody  

zakúpenie nových                   - nedostatok postieľok, detských stoličiek 

 potrebná výmena stoličiek v –potrebná je aj výmena skriniek v triedach 

a šatniach sú 30 ročné 

-v jednej triede bola zrekonštruovaná 

podlaha výmenou novej podlahovej gumy 

-domontovali sa žalúzie do tried, ktoré 

chýbali 
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trieda 

 

 

1 

(spolu 6) 

 

   

strecha   -trieda bola využívaná na akcie a fotenie 

detí, divadielka 

- je potrebná komplexná renovácia triedy,  

-trieda bola vymaľovaná, podlaha je 

prepadnutá, umývarka hygienicky nespĺňa 

normu, nefunkčná, 

-spálňa bola využívaná ZUŠ na tanečný 

odbor. 

 

 

 

 

 

Školský dvor 

 

  

- bola doplnená šmýkačka k pieskovisku,  

- nutná oprava starých chodníkov, 

- oprava betónových terás pri triedach, 

-hlavný vchod bol vyasfaltovaný na 

detské dopravné ihrisko,  

-opadáva omietka z komína na ktorom  je 

bocianie hniezdo, potrebná je jeho oprava 

-preliezačky sú rozpadnuté, pieskoviská 

treba z hygienických dôvodov zakrývať. 

 

Práčovňa 

 

1  

 

- strop je plesnivý a opadáva omietka 

- zakúpila sa žehlička a vysávač 

 

 

V štyroch triedach máme počítače, 4 Bee –boot robotické včely, 3 MP3 prehrávače, v  triede 

3-4 ročné deti je domáce kino s televíziou. V MŠ máme 2 fotoaparáty, dve tlačiarne, 1 hifi 

vežu a 4 CD prehrávače. V predškolských triedach sú interaktívne tabule s dataprojektormi, 

získané z projektu MRK II a Digiškola, v jednej z nich je aj nová tlačiareň a notebook získané 

z projektu Digiškola. V  triede 4 - 5 ročných detí je plátno s dataprojektorom. V celom objekte 

školy je wi - fi pripojenie na internet. 

 

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 činila 198 €, za ktoré boli zakúpené 

školské potreby a výtvarný materiál.  
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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 2013/2014 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy boli 4521 €.  

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, 

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 1095 €. 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 1401 €. Tieto financie boli použité na poistenie detí, darčeky 

k Vianociam, Mikuláš, karneval, recitačnú súťaž „Mám básničku na jazýčku“ a iné školské 

aktivity, na zakúpenie kníh pre všetky deti na konci školského roka. 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, 

     Koncepčný zámer materskej školy bol rozpracovaný na obdobie 5 rokov (volebné 

obdobie riaditeľky MŠ). Jeho základné ciele sú rozpracované každoročne v Pláne práce 

školy. Predprimárne vzdelávanie sme realizovali v zmysle tvorivo – humanistickej 
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výchovy, v duchu nových trendov. Rozvíjali sme kľúčové kompetencie detí v oblasti 

kognitívnej, perceptuálno - motorickej a sociálno - emocionálnej. 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 s overovaním vedomostí prostredníctvom pracovných listov. 

Osobnostný  rozvoj, kompetencie  detí  a podpora talentu  sa prenášala do krúžkovej 

činnosti a  voľnočasových  aktivít. 

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

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

zaškolenie detí, hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Intenzívnu pozornosť 

sme venovali problematike diskriminácie s prihliadaním na rôzne sociokultúrne 

a socioekonomické zázemie dieťaťa. Osobitná pozornosť bola venovaná deťom z MRK 

znevýhodneného prostredia, vytvárali sme vhodné podmienky pre ich integráciu a elimináciu 

problémov segregovania týchto detí v zmysle listiny ľudských práv a dohovoru o právach 

dieťaťa. 

 

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

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení, 

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

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

ISCED-0 predprimárne vzdelávanie. Vo všetkých organizačných formách denného poriadku 

sme plánovali aktivity a činností zo všetkých tematických  okruhov a vzdelávacích  oblasti.  

SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNA OBLASŤ: 

Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu deti poznávali prírodu a jej význam pre človeka. 

Učili sa zodpovedať za svoje činy a konanie, učili sa vyjadrovať svoje city vo vzťahu 

k okoliu. Vzťah k prírode sme vytvárali u detí aj spoločnou brigádou na jeseň aj jar 

zameranou na úpravu areálu MŠ. Deti sa začleňovali do sociálneho prostredia osvojením si 

primeraných sociálnych zručností a zvládnutím interpersonálnych vzťahov, čím sa utvárala 

individualita a rozvíjalo sa prosociálne cítenie a správanie detí. Z estetického hľadiska sme 

v edukačných aktivitách rozvíjali citový svet detí. deti citlivo vnímali estetické zážitky 

a podnety, objavovali krásu v umení a prírode. Rozvíjali sme všetky stránky estetického 

vnímania - hudbu, obraz a slovo. Cez rozprávky, príbehy, básne a bábkové, divadelné 

a hudobné predstavenia - Gašparko, Ujo Ľubo, návšteva v ZUŠ, kde deťom hudobníci 
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predstavili hudobné nástroje, ako aj pri hudobnej rozprávke Cililinkino prekvapenie - 

poznávali kladné a záporné vlastnosti postáv, vyjadrovali elementárne hodnotiace postoje 

k správaniu iných, hodnotili a rozlišovali pozitívne a negatívne vlastnosti ľudí, ich správanie. 

Deťom sme umožnili experimentovať s rôznymi farbami a s rôznym výtvarným ale aj 

prírodným materiálom, využívali sme rôzne výtvarné techniky nielen v priamej výchovno- 

vzdelávacej činnosti ale aj na výtvarnej vernisáži ,,Anjel očami detí“ a výtvarnej súťaži ,,Čaro 

ročných období“. 

Tohto školského roku našu MŠ nenavštevovala logopedička, čo sa odrazilo na tom, že 

niektoré deti odchádzali do ZŠ s nesprávnou výslovnosťou. Je potrebné viac zaangažovať aj 

rodičov pri precvičovaní. Rezervy sú u detí z málo podnetného prostredia, a aj napriek snahe 

učiteliek a asistentky je rečový prejav dosť chudobný a deti sú v rečovom prejave málo 

aktívne. U týchto detí je potrebné eliminovať aj nevhodné správanie preto je potrebné naďalej 

rozvíjať  u týchto deti prosociálne cítenie a správanie, tlmiť ich negatívne emócie.  

 

PERCEPTUÁLNO - MOTORICKÁ OBLASŤ: 

Z hľadiska perceptuálno - motorického vývinu deti získali motorické zručnosti, sebaobslužné 

a pracovné návyky pri ochrane prírody a životného prostredia. Deti zvládli základné 

lokomočné pohyby. Pravidelnou starostlivosťou o záhony, kvetiny a bylinky v bylinnej 

špirále získali praktické manuálne zručnosti. Deti mali možnosť pracovať s rôznymi druhmi 

materiálov, uplatňovali rôzne techniky - strihanie, lepenie, skladanie, tvarovanie materiálu. 

Deti získavali základy práce s počítačom a edukačnými programami Šašo Tomáš, Safari, Čím 

budem ale aj s novou didaktickou technikou  - interaktívnou tabuľou v predškolských 

triedach. Deti zvládali pravidlá hudobno-pohybových hier a dokázali spolupracovať v hre. 

Rezervy sú v grafomotorických činnostiach v správnom držaní nožníc na palci a ukazováku, 

pri držaní grafického materiálu  - v zobáčiku. 

 

KOGNITÍVNA OBLASŤ: 

Bezpečnosť cestnej premávky si deti osvojovali pomocou poznávania dopravných 

prostriedkov, značiek a priamej účasti na cestnej premávke za prítomnosti policajtov, kde si 

deti upevňovali pravidlá bezpečnosti a správania sa na ceste. Priamu prácu hasičov mohli 

pozorovať na hasičskej stanici a aj pri oslave Dňa detí, kedy MŠ navštívili hasiči, policajti 

a psovodi.  Deti spoznávali prírodu: rastliny, zvieratá, plody a učili sa chrániť les, prírodu, 

zvieratá a správaniu v prírode. Počas návštevy vlastivedného múzea v Hanušovciach N.T, sa 

deti oboznámili s rôznymi druhmi vtákov, jeho odchytom, krúžkovaním a poznávali rôzne 
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druhy zvierat žijúcich v našom regióne. Deti najstarších tried sa zapojili do projektu OMEP 

trvalo udržateľný rozvoj - počas ktorého deti získavali praktické aj teoretické skúsenosti 

ohľadom využitia plastu. 

Dobré výsledky sme dosiahli kognitívnej oblasti, v enviromentálnej výchove, kde 

prostredníctvom zážitkového učenia, cez zmyslové vnímanie sme prehlbovali túžbu detí po 

poznaní a získavaní nových poznatkov nenásilnou hravou formou. Umožnili sme im prežiť 

rôzne situácie, získať zážitky, ktoré sa cez reflexiu postupne transformujú do skúsenosti. 

Takýmto spôsobom sme pripravili pre deti aktivity vítanie ročných období a Deň Zeme, ako 

aj návšteva Planetária, kde si deti rozširovali poznatky o vesmíre. 

 

V tomto školskom roku deti získali úspechy v týchto kategóriách: 

Výtvarná súťaž ,,Zázraky ročných období“: 1, 2, a 3 miesta 

Výtvarná súťaž ,,Záchranné číslo 112“ : 1. miesto v okresnom kole 

Spevácka súťaž ,,Giraltovský hudák“ 3. miesto v 1 kategórii 

 

OBLASTI, KDE SÚ REZERVY: 

V novom školskom roku je potrebné sa zamerať na minimalizáciu práce s pracovnými listami, 

využívať manipulačnú prácu v priestore s materiálom, venovať zvýšenú pozornosť pravo - 

ľavej orientácii, uplatňovať  hlavne metódu hry. V oblasti kognitívneho rozvoja treba zvýšiť 

uplatňovanie poznania vlastnou aktivitou, prejavovať prirodzenú zvedavosť, tvorivé myslenie.  

Je potrebné viac využívať aktivizujúce metódy, rozvíjať kritické myslenie u detí, riešiť 

problémové situácie. Pri grafomotorických činnostiach sa zamerať na správne držanie 

grafického materiálu už od najmladších deti, kresliť uvoľnenou rukou. Umožniť deťom 

pracovať s nožnicami, dbať na  ich správne držanie. Rezervy sú vo výslovnosti detí, bude 

potrebné zabezpečiť logopedičku, ktorá by dochádzala k nám do MŠ a v interakcii 

s učiteľkami a rodičmi by sa aktívne podieľala na odstraňovaní nesprávnej výslovnosti. V 

spolupráci  s asistentkou rozvíjať slovnú zásobu, súvisle vyjadrovanie deti z MRK. 

 

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, 
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 dobrá spolupráca s rodičmi, ZŠ, ZUŠ a vedením mesta 

 internet s pokrytím v celej MŠ, 

 zapojenie do projektu MRK II., 

 zapojenie do projektu Digiškola. 

 

 

 

Slabé stránky školy: 

 nedostatočné motivačné činitele zamestnancov, 

 stagnuje modernizácia interiéru materskej školy: tried, šatní, spální - postieľky 

nespĺňajú hygienické normy, elektrina (stropné svetlá) sú zastaralé.  

 

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

 lepšie využitie metodického združenia, ako poradného orgánu, ktorý sa bude zaoberať 

pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, 

 zvýšiť kontrolnú a hospitačnú činnosť riaditeľky za účelom zefektívnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 rozširovať sklad učebných pomôcok o nové didaktické pomôcky,  

 postupne realizovať  nielen najnutnejšie opravy, ale investovať aj do modernizácie  

umyvárok v spolupráci so zriaďovateľom, 

 úprava chodníkov okolo MŠ a terás,  

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

aktivity s deťmi (tabule, altánok, dokončenie dopravného ihriska a pod.) 

 

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.  
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b) voľnočasové aktivity školy, 

- krúžok  anglického  jazyka  navštevovalo 8  detí  pod vedením kvalifikovanej lektorky  

Miriam Sopoligovej, 

-výtvarný krúžok navštevovalo 11 detí pod vedením učiteľky Bc. Miroslavy Čurlíkovej 

a Kataríny Pavúkovej, 

- krúžok  evanjelického náboženstva navštevovalo 13 detí pod vedením Mgr. Viery Kmecovej  

a pani farárky Mgr. Evy Škarupovej, 

- tanečný odbor ZUŠ navštevovalo 18 detí starších a stredných tried  pod vedením učiteľa 

ZUŠ Juraja Velebíra. S ľudovými hrami a tancami vystúpili v hudobnej rozprávke „Cilikine 

prekvapenie“. 

 

c) spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom, 

- spolupráca s rodičmi pri opravách a maľovaní preliezačiek a interiéru materskej školy,  

- aktívna   účasť  pri  zbere  papiera, za ktorý sme získali toaletný papier, hygienické 

vreckovky, servítky, 

- 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, 

- účasť rodičov na triednych besiedkach a rozlúčke s predškolákmi, 

- okienko pre rodičov na chodbe, v šatniach, 

- 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 

- prednáška pre rodičov deti najstarších tried na tému – „Školská zrelosť“ – psychologička 

CPPaP vo Vranove nad Topľou PhDr. I. Fazekašová 

- vzťahy medzi MŠ, ZŠ a ZUŠ sú na veľmi dobrej úrovni. Potrebné je zlepšiť a rozšíriť 

spoluprácu s CPPaP v oblasti logopédie. Spolupráca so zriaďovateľom je veľmi dobrá 

a ústretová.  

 

 

 

                                                                                                   Hrehová Silvia Mgr. 

V Hanušovciach nad Topľou 28.8.2014                                              riaditeľka MŠ                                                                      


