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Východiská a podklady: 

 
Správa  je spracovaná 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. Ďalšie podklady vyhodnotenia  aktivít školy v čiastkových správach o výchovno-     
vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach v MŠ. 
 
 
1 Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a) 
 
Názov školy:              Materská škola 
Adresa školy:            Andreja Hlinku 1762/27 , 091 01 Stropkov 
Telefónne čísla:         054 / 742 2677     materská škola 
                                    054/ 742 34 30     elokované pracovisko Ul. Vranovská 
Webové sídlo školy:  www.msahlinku.sk            e-mail  skolka.ahlinku@gmail.com 
Zriaďovateľ:             Mesto Stropkov 
 

 
2 Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Ľudmila  Hecková štatutárny orgán školy - riaditeľka školy 
Mgr. Iveta Chalachanová         zástupkyňa riaditeľa školy 
Viera Kuzmovičová vedúca ŠJ 
 

 
3 Rada školy a poradné orgány školy 
 
Zloženie Rady školy:  

 
P.č.   Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Emília Dziaková predseda pedagogických zamestnancov 
2. Emília Urdová podpredseda pedagogických zamestnancov 
3. Jana Kľoceková člen nepedagogických zamestnancov 
4. Martina Hančáková člen rodičov 
5. Ing. Daniela Palidrabová člen rodičov 
6. Mgr. Dana Jurčišinová člen rodičov 
7. Adela Juhasová člen rodičov 
8. Bc. Klára Gombárová člen zriaďovateľa 
9. Ing. František Hurný člen zriaďovateľa 
10. Michal Sýkora člen zriaďovateľa (poslanec MsZ) 
11. Róbert Fatľa člen zriaďovateľa (poslanec MsZ) 



 
Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Funkčné obdobie sa začalo dňom 27.4.2016 na obdobie 4 rokov. V 
školskom roku zasadala 2 krát, prerokovala- školský poriadok školy, správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach a plán práce školy. Vyjadrila sa k počtu 
prijatých detí, plánovaným aktivitám školy, interným projektom, využitiu finančných 
prostriedkov – analýza hospodárenia, na doplnenie exteriéru školy a interiéru o učebné 
pomôcky a k zabezpečeniu aktivít školy.  

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 4 krát 
v zmysle plánu činnosti. Prerokovala - ŠkVP, prijímanie detí –zápis detí, školský poriadok 
školy, plán práce školy, pracovný poriadok, plán vnútornej kontroly školy, plán ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov. Uložila členom pedagogickej rady úlohy 
vyplývajúce z prerokovaných dokumentov v záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej 
činnosti.  

Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej 
metodického združenia p. uč. Tatiany Lattovej. Na zasadnutiach sa zúčastňovali všetky 
učiteľky. Svoju činnosť orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a kariérneho rastu. 
Prerokovali /osudzovali prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, hodnotili 
uplatnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo zistení z 
hospitácií. Vzájomne si odovzdávali poznatky a skúsenosti z absolvovania kontinuálneho 
vzdelávania a z naštudovanej odbornej literatúry.  

Rada rodičov:       
Na rodičovskom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci september 2016 boli do výboru 
rodičovského združenia zvolení títo zástupcovia rodičov: 

 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia zástupca za 
1. Mgr. Martina Alexíková predseda  I.triedu 
2. Adela Juhasová podpredseda  IV.triedu 
3. Katarína Fatľová tajomník  VI.triedu 
4. Mgr. Lenka Čakurdová člen  IV.triedu 
5. Ing. Stela Olšavová člen  I.triedu 
6. Silvia Pirščová člen  VI.triedu 
7. Miroslava Glinská člen  V.triedu 
8. Dominika Šimo-Svrčeková člen  V.triedu 
9. Mgr. Andrea Angelovičová člen  III.triedu 
10. Katarína Nemcová člen  III.triedu 
11. Ivana Bujdošová člen  II.triedu 
12. Paula Vidiščáková člen  II.triedu 

 

 

 

 

 



 
4 Údaje o počte detí za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b)  

Materská škola prevádzkovala v školskom roku 2016/2017 – 6 tried s počtom zapísaných 
detí 147. 

Stav k 15.09.2016: 147          Stav k 30.06.2017: 147 

 

4 a/ údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:   

V školskom roku 2016/2017 bolo do Základnej školy zapísaných 37 detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018, ktorým bolo vydané osvedčenie o 
absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou je 7. Materskú školu navštevovalo 1 
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet vydaných rozhodnutí o 
prijatí dieťaťa do MŠ v školskom roku bolo 48 a rozhodnutia o neprijatí do MŠ neboli 
vydané žiadne. 

 

 5 Údaje o počte zamestnancov 

Materská škola Počet 
Zamestnanci MŠ 28 
Z toho pedagogickí zamestnanci 13 
Z počtu PZ  
-kvalifikovaný 13 
-nekvalifikovaný 0 
Z toho nepedagogickí zamestnanci 15 
-upratovačky 4 
-kuchárky 4 
-vedúca ŠJ 1 
-ostatní 6 

 
  ▪ V materskej škole pôsobilo 13 pedagogických zamestnancov, z toho  všetkých 13 spĺňalo      
     kvalifikačné predpoklady a 0 nespĺňalo kvalifikačné predpoklady.   

Počet tried Počet detí Integrované Počet 
OPŠD 

Počet detí Integrované Počet 
OPŠD 

       
I. 25 0 0 25 0 2 
II. 24 0 0 24 0 0 
III. 24 0 0 24 0 3 
IV. 23 1 0 23 1 0 
V. 25 0 0 25 0 2 
VI. 25 0 0 25 0 0 



 
  ▪ Kvalifikáciu si dopĺňal 0 z pedagogických zamestnancov.   

▪ Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovalo 0 pedagogických zamestnancov,   
  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvoval 1 z pedagogických zamestnancov.  
▪ V materskej škole pôsobilo 15 nepedagogických zamestnancov.  
▪ Požadovanú kvalifikáciu na pracovnú pozíciu spĺňalo 15 zamestnancov a požadovanú  
   Kvalifikáciu nespĺňalo  0 zamestnancov.  

 
6 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia je povinný zverejniť informácie o 
uznaných kreditoch pedagogických zamestnancov na základe § 47a ods. 13 zákona č. 
390/2011. Na škole je vydaný a spracovaný Ročný plán kontinuálneho vzdelávania. 

 

Kreditné vzdelávanie riaditeľky školy:  

Priezvisko a 
meno  

Druh vzdelávania  Názov vzdelávania  Počet 
priznaných 
kreditov  

Platnosť 
kreditov  

Hecková 
Ľudmila, Mgr.  

aktualizačné  Obsahová reforma v MŠ 
pre vedúcich PZ  

9 04.02.2018 

  aktualizačné Odstraňovanie bariér pri 
získavaní informácií a 
nových vedomostí – 
anglický jazyk 

13 31.01.2019 

 aktualizačné Marketing ako nástroj 
zvyšovania 
konkurencieschopnosti 
školy a školského 
zariadenia 

9 31.01.2019 

 aktualizačné Vybrané nástroje 
marketingovej 
komunikácie a 
budovania pozitívneho 
imidžu školy a 
školského zariadenia 

9 31.01.2019 

 aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 01.02.2019 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 02.02.2019 

 Vykonanie 
 1. atestácie (SŠ) 

Spolupráca MŠ s 
rodinou, ZŠ a 
verejnosťou 

0 22.06.2012 

 funkčné Riadenie školy a 
školského zariadenia  

0 Ukončené 
28.11.2012 



 
 inovačné Multimédia a internet v 

práci PZ 
25 18.04.2020 

 špecializačné Cvičný pedagogický 
zamestnanec 

35 19.04.2020 

 VŠ I. stupňa Bc. KU v Ružomberku, PF 
Predškolská a elementárna 
pedagogika SZS 

0 19.05.2015 

  Vykonanie 
 1. atestácie (Bc.) 

Rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti u detí 
predškolského veku 

0 Ukončené 
27.05.2016 

  špecializačné Koordinátor prevencie 
  

35 09.12.2022  

 špecializačné Profesijné kompetencie 
vedúcich predmetových 
komisií, MZ a študijných 
odborov  

 35 09.12.2022  

 VŠ II. Stupňa Mgr. Prešovská univerzita PF 
Prešov; predškolská 
pedagogika 

0 29.05.2017 

 Vykonanie 
 1. atestácie (Mgr.) 

KU v Ružomberku, PF 0 Ukončené 
12.07.2017 

 inovačné Použitie digitálnych 
mobilných zariadení vo 
vzdelávaní 

15 20.06.2024 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 27.06.2024 

 inovačné Interaktívna tabuľa a 
multimedia vo vzdelávaní 

15 23.06.2024 

 aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 20.06.2024 

 aktualizačné Rozvoj predčitateľskej 
gramotnosti v predprimárnom 
vzdelávaní ako príprava na 
rozvoj čitateľských zručností 
žiakov na ZŠ 

15 26.08.2024 

 

 

 

 

 



 
Kreditné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:  

 

Priezvisko a 
meno  

Druh vzdelávania  Názov vzdelávania  Počet 
priznaných 
kreditov  

Platnosť 
kreditov  

Chalachanová 
Iveta, Mgr.  

aktualizačné  Obsahová reforma v MŠ  10 04.02.2018 

  aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 01.02.2019 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 02.02.2019 

 aktualizačné Prevencia sociálno 
patologických javov v 
prostredí škôl a 
školských zariadení 

10 11.03.2019 

 inovačné Inovácie v didaktike pre 
učiteľov predprimárneho 
vzdelávania 

25 17.05.2019 

 Vykonanie 
 1. atestácie  

Využitie hračky ako 
učebnej pomôcky v 
hrách dieťaťa 
predškolského veku 

0 22.06.2012 

 inovačné Použitie digitálnych 
mobilných zariadení vo 
vzdelávaní 

15 24.11.2023 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 28.11.2023 

 inovačné Interaktívna tabuľa a 
multimedia vo vzdelávaní 

15 24..11.2023 

 aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 18.11.2023 

 aktualizačné Rozvoj predčitateľskej 
gramotnosti v predprimárnom 
vzdelávaní ako príprava na 
rozvoj čitateľských zručností 
žiakov na ZŠ 

15 26.08.2024 

Urdová Emília aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 24.06.2020 



 
 aktualizačné Integrácia digitálnych 

technológií do predškolského 
kurikula 

15 19.11.2023 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 29.11.2023 

 aktualizačné Školské projekty a 
medzinárodné 
partnerstvá cez internet 

8 06.04.2024 

Dziaková Emília aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 30.06.2018 

 aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 12.03.2019 

 aktualizačné Prevencia sociálno 
patologických javov v 
prostredí škôl a 
školských zariadení 

10 11.03.2019 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 11.03.2019 

 inovačné Inovácie v didaktike pre 
učiteľov predprimárneho 
vzdelávania 

25 17.05.2019 

Lehocká Eva aktualizačné  Obsahová reforma v MŠ  10 04.05.2018 

 aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 30.06.2018 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 13.03.2019 

 aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 14.03.2019 

 inovačné Inovácie v didaktike pre 
učiteľov predprimárneho 
vzdelávania 

25 17.05.2019 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 29.11.2023 

 aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 19.11.2023 



 
Šeršeňová Adela aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 29.11.2023 

 aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 19.11.2023 

Gombárová 
Milada 

špecializačné Profesijné kompetencie 
vedúcich predmetových 
komisií, MZ a študijných 
odborov  

 35 27.04.2019  

 špecializačné Cvičný pedagogický 
zamestnanec 

35 27.04.2019 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 20.11.2022 

 aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 20.11.2022 

 špecializačné Koordinátor prevencie 
  

35 09.12.2022  

 Vykonanie 1. 
atestácie 

KU v Ružomberku PF 0  

Červeňáková 
Ľubica 

aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 24.06.2020 

Dreveňáková 
Zuzana, Bc. 

aktualizačné  Obsahová reforma v MŠ  10 11.12.2018 

 aktualizačné Využitie IKT v 
edukačnom procese. 

11 20.11.2022 

 aktualizačné Tréning a zážitkové 
učenie v edukačnom 
procese 

9 20.11.2022 

 aktualizačné Prevencia sociálno 
patologických javov v 
prostredí škôl a 
školských zariadení 

10 20.11.2022 

 aktualizačné Odstraňovanie bariér pri 
získavaní informácií a 
nových vedomostí – 
anglický jazyk 

13 20.11.2022 

 aktualizačné Marketing ako nástroj 
zvyšovania 
konkurencieschopnosti 
školy a školského 
zariadenia 

9 20.11.2022 



 
 aktualizačné Vybrané nástroje 

marketingovej 
komunikácie a 
budovania pozitívneho 
imidžu školy a 
školského zariadenia 

9 20.11.2022 

 aktualizačné Školské projekty a 
medzinárodné 
partnerstvá cez internet 

8 06.04.2024 

Petríková Iveta aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 27.09.2019 

 aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 19.11.2023 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 29.11.2023 

 aktualizačné Školské projekty a 
medzinárodné 
partnerstvá cez internet 

8 06.04.2024 

Koščová Jarmila aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 27.09.2019 

Lattová Tatiana inovačné Inovácie v didaktike pre 
učiteľov predprimárneho 
vzdelávania 

25 17.05.2019 

 aktualizačné Digitálne technológie v MŠ 11 27.10.2020 

Verbová 
Veronika, Mgr. 

aktualizačné Integrácia digitálnych 
technológií do predškolského 
kurikula 

15 19.11.2023 

 aktualizačné Práca v digitálnom svete 15 29.11.2023 

 inovačné Použitie digitálnych 
mobilných zariadení vo 
vzdelávaní 

15 20.06.2024 

 inovačné Interaktívna tabuľa a 
multimedia vo vzdelávaní 

15 24.06.2024 

 

Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy absolvovali školenie v oblasti 
BOZP bezpečnostným technikom BOZP a školenie PO. 

 



 
7 Plnenie stanovených cieľov 
 

Hlavné úlohy na školský rok 2016/2017 
 

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod 

číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016 a podľa Školského 

vzdelávacieho programu „Kolovrátok“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách na 

podmienky MŠ. Je rozšírený o poznávanie a uchovávanie ľudových zvykov a tradícií.  

MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, dieťa po jeho ukončení dostane osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ:  
Jazyk a komunikácia 

 
Klady: 

JaK 5 Vyslovuje správne e zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny.  
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.  
JaK 16 Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prozaickými žánrami.  
JaK 17 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi skutočnými a fiktívnymi príbehmi zo 
života.   
JaK 31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a 
vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.  
•používanie jazyka prispôsobovali sociálnym situáciám a vzťahom,  
•dokážu jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedú jednoduché príklady,  
•rozhodnú, či sa dve slová rýmujú,  
•aktívne a spontánne nadväzujú rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými,  
•pri komunikácii sledujú neverbálne signály komunikačného partnera (gestá, mimiku), 
zohľadňujú ich význam,  
•s porozumením reagujú na spisovnú podobu reči v bežných komunikačných situáciách,   
•pri rozhovore zotrvajú v téme komunikácie, kladú doplňujúce otázky v súlade s témou 
komunikácie,  
•formulujú gramaticky správne jednoduché a rozvité vety a súvetia,  
•počas vzdelávacích aktivít používajú spisovnú podobu jazyka,  
•rozlišujú písanú reč od čítanej reči,  
•chápu funkciu písanej reči, 



 
•reprodukujú stručne obsah prečítaného textu,   
•kreslia grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby zápästia, dlane a prstov,  
•poznajú názov známej rozprávky,   
•uvažujú nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií, porovnávajú ich s vlastnými skúsenosťami,    
•poznajú niektoré písmená abecedy, 
•chápu, že písaná reč je zdrojom zábavy, hier, príjemných a veselých zážitkov, 
•na vyzvanie ukážu, kde je „začiatok“ (titulná strana) knihy a kde je uvedený názov a autor 
knihy (identifikujú na titulnej strane text),  
•kreslia v rôznych východiskových pozíciách,  
•rozhodnú, či dve vybrané slová (napríklad zo známej básne) znejú podobne (nazačiatku 
alebo na konci slova),  
•obsahy a zážitky z čítania stvárňujú v kresbe a iných výtvarných činnostiach, hudobno-
pohybových a pantomimických hrách,  
•ukážu pri čítaní riadky v správnej smerovej orientácii zľava – doprava, zhora – nadol),  
•na základe ilustrácie na titulnej strane knihy predvídajú príbeh napísaný v knihe,  
•chápu súvislosti medzi obsahom textov a okolitým svetom, vlastnými skúsenosťami a 
prežívaním,  
•sprevádzajú spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým 
sprievodom,     
•s oporou o rytmický sprievod určujú počet slabík v slove (napríklad ako počet tlesknutí),    
•udalosti,charakteristické prejavy a vlastnosti postáv z čítaných textov vyjadrujú v 
dramatických aktivitách,bábkových hrách,nacvičených a improvizovaných činnostiach,  
•používajú knihu správnym spôsobom,     
•prerozprávajú známy príbeh na základe ilustrácie,  
•zážitky z čítania vyjadrujú v jednoduchých pohybových etudách, napodobňovaním 
činností, opakovaním rytmických sekvencií pohybov a krátkych riekaniek,  
•na základe ilustrácií rozprávajú vlastný jednoduchý príbeh,    
•odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu a odlišujú text od ilustrácie,  
•chápu súvislosti medzi obsahom textov a spoločenskými konvenciami, rozlišujú medzi 
dobrým a zlým, posúdia správanie postáv, vyjadria, čo sa im páči, nepáči •na základe 
čítania vedia kresliť alebo znázorniť obsah pohybom. 

 
Nedostatky: 

 
JaK 9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím 
synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).  
JaK 24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým 
sprievodom.  
•pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu,  
•vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím 
synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.),  
•vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami,  
•dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení,  



 
•vyčlení začiatočnú hlásku slova,  
•nevyslovujú správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny,  
•hlasná komunikácia medzi sebou, upozorňovanie na tlmenie hlasitosti prejavu,  
•slabé súvislé vyjadrovanie u niektorých detí,  
•pri kreslení sedia vzpriamene, ruka ktorou píše leží od lakťa na stole, hlavu drží rovno, 
ceruzku držia medzi prstami, vzdialenosť očí od podložky majú primeranú, 
•používať priečny úchop ceruzky s natiahnutým ukazovákom - kresliť so správnym držaním 
ceruzky.   
  
 

Východiská: 
 

využívať individuálnu prácu s deťmi,  
pracovať s maňuškami a knihami, dať im dostatočný priestor na vyjadrenie,  
realizovať témy blízke deťom – zážitkové učenie, rozvíjať reč kladením doplňujúcich 

otázok k téme,  
prácovať s knihou, aktivity týkajúce sa abecedy , využívať materiál venovaný hláskam, 

antonýmam, synonymám, 
vzdelávacími aktivitami rozvíjať u detí schopnosť vhodne reagovať na špecifické 

inštrukcie spisovnej podoby jazyka,  
častejšie využívať detské knihy a encyklopédii, pomocou námetových hier na spisovateľov 

a ilustrátorov, 
čítať a počúvať príbehy, rozprávky, 
využívať čitateľský kútik počas celého dňa,  
využívať interaktívnu tabuľu,  
zaraďovať cvičenia jemnej motoriky na uvoľnenie paže a zápästia,  
využívať jazykové cvičenia a logopedické básničky -zamerať sa na sykavky. 

 
 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ : 
Matematika a práca s informáciami  

 
Klady:  

 
MaPsI 35 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo 
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.  
MaPsI 36  V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a 
vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.  
MaPsI 37 Pridá a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.   
MaPsI 52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či 
identifikáciu trasy. 
MaPsI 69 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej 
materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po 



 
vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a 
ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 
kroky takejto cesty. 
MaPsI 70 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností materskej 
školy) vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. 
•vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou,   
•v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine,   
•pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom,  
•pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, 
odoberá, dáva spolu a rozdeľuje, 
•určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec,   
•v skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, 
•približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, 
•nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru,   
•rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť, 
•ovládajú veku primerané digitálne hry,  
•v dostupnom grafickom editore nakreslia čiaru, jednoduchý obrázok, ktorý vyfarbia,  
•vedia vymenovať niektoré typy masmédií: tv, rádio, časopis,  
•pridávajú ku skupine a odoberajú zo skupiny skupinu s daným počtom,  
•pre dve skupiny objektov určujú, kde je viac  a kde menej objektov podľa zisteného počtu 
objektov v skupinách,  
•bez zisťovania počtu rozdelia skupinu obrázkov na dve skupiny s rovnakým počtom a 
určujú počet obrázkov v každej skupine, 
•rozdeľujú skupinu obrázkov na dve skupiny s rovnakým počtom a určia počet v skupine,  
•pomocou slov a slovných spojení opíšu polohu objektu, umiestnia objekt podľa pokynov,   
•určujú objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov a slovných spojení vpredu, 
vzadu, hore, dole, pred, za, na, v rohu, v strede, prvý, posledný, pomocou týchto slov a 
slovných spojení opíšu polohu objektu, umiestnia predmet podľa pokynov,  
•poskladajú z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú 
tému - chápu pojmy rovnaký, taký istý, iný, dlhší a kratší, vyšší a nižší, najdlhší a najkratší, 
najvyšší a najnižší, 
•odhadom, prikladaním k sebe a na seba porovnávajú dva objekty podľa dĺžky a výšky, 
•pokračujú vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov, v 
ktorej sa pravidelne menia dva rôzne objekty, ktoré sa spolu vyskytujú maximálne 8 krát,  
•rozhodnú, či daný objekt má alebo nemá súčasne dve dané vlastnosti (malý zelený 
predmet),  
•zo skupiny objektov vyberú všetky objekty s dvoma danými vlastnosťami,  
•na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vedia kresliť, farebne vypĺňať uzavreté 
plochy, vyberajú a umiestňujú obrázky,  
•ovládajú základy práce s digitálnymi technológiami, vedia ovládať digitálne hry či 
používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod., 
•naprogramujú digitálnu hračku (napr. bee-bot) tak, aby prešla stanovenú trasu aj s 
prekážkami. 
 
 
 



 
Nedostatky: 

MaPsI 33 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po 
číslo 10. 
MaPsI 58 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, pred, 
vzad, posledný, predposledný, hneď za.   
MaPsI 62 Opíše a jednoducho vysvetlí pravidlo postupnosti.  
•pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na 
(čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) opíše 
polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na 
určené miesto,  
•bez zisťovania počtu rozdelia skupinu obrázkov na dve skupiny s rovnakým počtom a 
určujú počet obrázkov v každej skupine,  
•na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných 
dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej 
sieti, 
•v usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, 
predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za, 
•objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti, 
•zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, 
veľkosť, materiál a pod.). 
 
 

Východiská: 
 

  zaraďovať počítanie počas dňa,   
rozvíjať logické myslenie,  
využívať tangram, štvorcovú sieť, programovať digitálnu hračku Bee-bot, 

  logické edukačné hry a aktivity,  
  využívanie rozprávok zameraných na rôzne situácie,  
  využívať učebné pomôcky: lienky a bodky, zvieratkové čísla, farebné valčeky,   

situačné scénky s využitím detských hračiek, predmetov a učebných pomôcok nadané    
  pojmy,  

manipulácia s geometrickými tvarmi,  
čarovné vrecká,  
kladanie podľa predlohy,  
magnetická mozaika, 
básne o tvaroch, 
využívať modelovaciu hmotu, 
používať matematické výrazy, 
obkresľovať geometrické útvary, 
častejšie pracovať s priestorovými útvarmi. 

 
 
 
 



 
 VZDELÁVACIA OBLASŤ: 

Človek a príroda 
  

Klady:  
ČaP 73 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.  
ČaP 78 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.  
ČaP 81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.  
ČaP 82 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastlín.  
ČaP 84 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.  
ČaP 86 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.  
ČaP 87 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.  
ČaP 88 Opíše spôsob spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.  
ČaP 90 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.  
ČaP.92 Uvedie príklady, kde v prírode sa nachádza voda.  
ČaP 93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy, človeka.  
ČaP 94 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu.  
•prezentujú svoje predstavy o prírodných reáliách známeho okolia,  
•triedia prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov,    
•opisujú prírodné javy a podmienky zmien na základe vlastného pozorovania a skúmania,   
•identifikujú prvky počasia a realizujú krátkodobé pozorovania zmien v počasí,   
•opisujú niektoré životné prejavy rastlín (napr. klíčenie, rast, rozmnožovanie a pod.),    
•vymenujú príklady potravín a iných výrobkov, ktoré sa vyrábajú z rastlín,  
•na základe pozorovania identifikujú rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu,  
•rozpoznávajú a uvádzajú príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou vybraných 
živočíchov,    
•vedia, že všetky živočíchy potrebujú vzduch, vodu,  
•identifikujú rôznorodosť potravy, ktoré rôzne živočíchy pre svoj život potrebujú,   
•opisujú ľudské telo v základných anatomických kategóriách (hlava, oči, uši, nos, ústa, 
krk, trup,  ruky, prsty, nohy),   
•pomenúvajú základné prírodné zdroje vody, opisuje medzi nimi rozdiely. 

  
Nedostatky:  

ČaP 95 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.  
•uviesť potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb,  
•odlíšiť živé od neživej súčasti prírody,  
•prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch, predmetoch, situáciách,  
•porovnávať prírodné javy, predmety, situácie, určujú podobnosti a odlišnosti,  
 

 
 
 



 
Východiská 

využívať prezentácie o vesmíre,  
využívať obrázkový material,  
obrázky a produkty úžitkových rastlín a húb využívať 

častejšie,  
využívať obrázky a prezentácei so zameraním na 

potraviny, vodu, 
zabezpečiť dostatok obrázkového materiálu,  
pracovať s prezentáciami na inter.tabuli,  
využívať encyklopédie prírody.  

  
  

VZDELÁVACIA OBLASŤ:  
Človek a spoločnosť  

  
Klady:  

ČaS 97 Opíše režim dňa. 
ČaS 100  Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie.  
ČaS 105 Pozná verejné inštitúcie vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia.  
ČaS 108 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 
týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.  
ČaS 112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, 
rybník.  
ČaS 114 Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.  
ČaS 116 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok.  
ČaS 119 Identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodiny.  
ČaS 137 Obdarí druhých.  
•uvedomujú si postupnosti činností, ktoré tvoria v materskej škole režim dňa,   
•rozprávajú o svojich záľubách a povinnostiach doma a v materskej škole,    
•rozlišujú kedy sú doma a v MŠ,  
•vedia, že čas sa meria hodinami,  
•opisujú známe trasy na základe orientačných bodov,    
•poznajú a dodržiavajú základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 
sa chodcov  spolu s dospelým,    
•pri opise krajiny používajú pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero   
•poznajú najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, 
pohorie či vodnú plochu,       
•uvádzajú príklady tradičnej regionálnej kultúry – regionálne zvyky a tradície,    
•rozpoznávajú štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna,  
•nadväzujú adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými  osobami deťmi i 
dospelými,  
•poznajú mená učiteliek v triede, 
•oslovujú menom rovesníkov v triede,  
•používajú pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu,    



 
•rešpektujú dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania,      
•spolupracujú v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov,   
•sústreďujú sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností,    
•dokončujú individuálnu alebo skupinovú činnosť,   
•vyjadrujú pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne a negatívne, 
•reagujú spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i 
negatívne,  
•opisujú aktuálne emócie,    
•rozlišujú vhodné a nevhodné  správanie,    
•poskytujú iným pomoc,  
•podelia sa o veci,  ocenia dobré skutky,    
•presadzujú sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom,   
•odmietajú nevhodné správanie,    
•uvedomujú si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania,  
•správajú sa pozitívne k deťom i dospelým.  
 

 
Nedostatky 

ČaS 101  Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a 
roka.  
•chlapci riešia konflikt násilne,  
•nerešpektujú dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania – pravidlá triedy,  
•rozlíšiť pojmy vrch, lúka, rieka, jazero, pole, les,  
•podeliť sa o veci.  

Východiská 
viesť rozhovory o režime dňa, časových vzťahoch a pojmoch pracovať s deťmi 

individuálne, hoci vedia rozlíšiť dobré a zlé správanie, často sú medzi nimi konflikty  - 
upevňovať naďalej pravidlá triedy,  

využívanie prezentácií, detských atlasov a encyklopédii z geografickou tematikou,  
dramatizácia scénok s prosociálnou tematikou – v škole/ na návšteve/ na ihrisku, 
realizácia krátkych detských scénok zameraných na správanie v kolektíve – „čarovné 

slovíčka pomáhajú“, 
oboznamovať sa s pravidlami triedy,  
časté riešenie konfliktov formou rozhovoru s deťmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VZDELÁVACIA OBLASŤ: 

Človek a svet práce 
 

                    Klady: 
ČaSP 148 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.  
ČaSP 149 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 
predmetu. ČaSP 150 podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) 
zhotoví daný predmet. 
ČaSP 151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.  
ČaSP 157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne 
používaných výrobkov.  
  

 
Nedostatky:  

ČaSP 158 Pozná niektoré tradičné remeslá. 
•efektívne využívať materiál, pri práci ešte majú veľa odpadu (ekonomické vystrihovanie a 
vykrajovanie z rôznych materiálov, ako je papier, plastelína, cesto, hlina a pod.) ale tiež 
dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní rôznych nástrojov a materiálov, 
•dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní rôznych nástrojov a materiálov,  
•určiť vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky,  
•opísať postupu zhotovenia vybraného výrobku. 
 
 
 

Východiská: 
realizovať námetové hry,  
prezentácie tradičných remesiel,  
priblížiť deťom pomocou obrázkov a interaktívnej tabule tradičné remeslá,  
oboznámiť deti s ďalšími postupmi na výrobu rôznych výrobkov, opísať ich realizáciu,  
používať návody a schémy na skladanie,  

 
zavádzať edukačné hry zamerané na určovanie vlastností predmetov – na čarodejníkov, 

na remeselníkov, na predajcov,  
prezentácie o tradičných remeslách, exkurzie, 
pracovať s nástrojmi a náradím a viesť deti k dodržiavaniu bezpečnosti pri ich využívaní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VZDELÁVACIA OBLASŤ : 

Umenie a kultúra 
  

Klady:  
HV 
UaK 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, 
nálady piesne či skladby. 
UaK 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky. 
•imitujú pohyb v hudobno-pohybových činnostiach,   
•pri hudobno-pohybových činnostiach vyjadrujú charakter piesní a hudby prirodzeným  
kultivovaným  pohybom,   
•zvládajú hudobno-pohybové hry so spevom, dodržiavajú v nich jednoduché pravidlá, 
zvládajú elementárnu podobu hry na tele, 
•zvládajú prísunový krok do strán, pérovanie, vytáčanie bokov, podupy, spájajú hry na 
tele s tanečným prvkom, 
•vyjadrujú pohybom obsah a charakter piesne a riekanky,  
•zvládajú jednoduchý rytmický pohyb a jednoduché pohybové vyjadrenie rytmu. 
VV  
UaK 174 Dotvára tvary kresbou (maľbou).  
UaK 175 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.  
UaK 181 Farbami vyjadruje pocity.  
UaK 182 Hravo experimentuje s farbami. 
•spájajú tvary do výsledného celku a pomenujú ho,  
•skladajú tvary a skladaním vytvoria novotvar,   
•vystrihujú časti obrázkov,    
•dotvárajú tvary kresbou a pomenujú výsledok,   
•dopĺňajú, spresňujú neurčitý tvar, 
• časti vystrihnutých obrázkov z časopisov a fotografií spájajú lepením do kompozícií na 
výkrese a následne ich dotvoria, 
• hravo experimentujú s farbou, škvrnou a stopou, ktoré zanechávajú maliarske 
inštrumenty/nástroje, 
•ovládajú niekoľko techník maľovania, 
•farbami vyjadrujú pocity, 
•výtvarne vyjadrujú svoje predstavy o svete,  
•frotážou vytvorené abstraktné obrazce dokresľujú do konkrétnej podoby, domaľujú, 
dotvoria farebne a dekorujú, 
• používajú kombinovanú techniku, kresba tušom (lineárna kresba figúry)a predmetov a 
dokolorovanie vodovými farbami na tematickú maľbu (zážitok, udalosť, sviatok).   

 
 
 
 



 

Nedostatky: 
HV    
UaK 166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne alebo inými umeleckými 
výrazovými prostriedkami.  
UaK 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej 
dramatiky.  
•spievať piesne v spojení so synchrónnou reprodukciou rytmu, alebo na orffových 
hudobných nástrojoch,  
•zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb a jednoduché pohybové vyjadrenie rytmu,  
•využívať detské hudobné nástroje na vyjadrenie charakteru a nálady 
piesne. VV  
UaK 184 Kreslí postavu.   
UaK 172 Vystrihuje časti obrázkov.   
•nevedia opísať vlastný výtvarný produkt a proces výtvarnej činnosti,  
•dotvoriť z abstraktného obrazca do konkrétnej podoby,  
•pri výtvarných činnostiach využívať celú plochu papiera,  
•nesprávne držanie maliarskeho nástroja,  
•kresliť postavy - kreslia hlavonožcov.  

 
 

 
                                                     Východiská: 

HV  
využívať častejšie orffov inštrumetár,  
prevádzať detské piesne hrou na telo ako aj časté využitie orffových nástrojov  a CD 

nosičov s detskými skladbami, 
napodobňovať obsah detských piesní rytmickým pohybom – CD a DVD Spievankovo, 

ujo Ľubo, DVD Fíha Tra-la-la, 
využívanie inprovizovaných rytmických nástrojov. 

VV 
prevádzať grafomotorické cvičenia s cieľom správneho úchopu grafického/maliarskeho 

nástroja, 
využívať čo najširší výber výtvarného materiálu – charakterizovať ho, 
rozvíjaťu detí fantáziu krátkymi príbehmi a pokúšať sa premeniť abstrakciu na 

požadovanú podobu,  
realizovať zážitkové učenie a jeho predstavy zobraziť s využitím čo najväčšej plochy 

papiera a pestrej farebnosti farieb, 
zamerať sa na častejšie používanie nožníc – upevňovať ich správne držanie pri 

manipulácii - voľné strihanie, 
viesť deti k rozprávaniu obľúbených zážitkov a pokúsiť sa zreprodukovať, čo z nich 

výtvarne zrealizujú. 
 
 
 
 



 

VZDELÁVACIA OBLASŤ : 
Zdravie a pohyb 

Klady: 
ZaP 203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.  
ZaP 191 Má správne držanie tela v stoji a v sede.  
•uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka,  
•uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy,   
•identifikujú zdravie ohrozujúce situácie,  
•ovláda základné sebaobslužné činnosti,  
•vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, 
ľah,  •ovláda skok znožmo a skok cez prekážku,  
•manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.,  
•dodržiava pravidlá v pohybových hrách,  
•sánkovanie, kĺzanie sa po ľade, na klzáku,  
•chápu dôležitosť/ význam pravidiel v hrách, ovládajú tieto jednoduché    akrobatické 
činnosti: stojí na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi,  
•ovládajú tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie, 
kotúľanie,  
•rytmicky správne využívajú základné lokomočné pohyby a tanečné 
kroky,  
•po upozornení rešpektujú pravidlá,  
•chápu dôležitosť /význam pravidiel v hrách,  
•dodržiavajú pravidlá v pohybových hrách. 
  

Nedostatky: 

ZaP 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.  
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie.. 
•ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výšk. osi,   
•rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hud. sprievod,  
•pri súťaživých hrách v družstvách sú niektoré deti ešte pomalé,  
•niektorým deťom robí problém skok znožný,  
•strach pri niektorých pohybových aktivitách - prekonávanie prekážok,  
•používanie toaletného papiera nezvládajú všetky deti, učia sa.  

Výhodiská: 

  zamerať na súťaživé hry – povzbudzovať nesmelé deti,  
  využívať interiérové ihrisko,  
  uskutočňovať pohybové hry s pravidlami a prekvapením,  
  realizovať časte vychádzky/prechádzky,  
  realizovať pohybové aktivity v triede a na školskom dvore,  
  hravou formou vysvetliť a viesť deti k pohybovej aktivite,  
  pri pobyte vonku v letných mesiacoch sa zamerať na hádzanie a chytanie odrazenej lopty.  

  



 

 

8 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

V školskom roku 2016/2017  materská škola organizovala tieto aktivity:  

AKTIVITY PORIADANÉ na škole  v školskom roku 2016/2017  

�  Spoločenské hry v púšťaní šarkanov , opekanie s rodičmi 
�  Tvorivá dieľňa- zhotovovanie výrobkov od pani Jesene 
�  Posedenie so starými rodičmi 
�  Príprava vianočných osláv 
�  Vytvorennie adventného kalendára v triedach 
�  Návšteva Mikuláša 
�  Vianočná besiedka s rodičmi pri vianočnom stromčeku 
�  Športové hry na snehu 
�  Fašiangová veselica - karneval 
�  Zhotovenie a vynášanie Moreny 
�  Stavanie mája – májová veselica 
�  Týždeň detských hier a radostí - MDD 
�  Pobyt detí v škle v prírode 
�  Lúčime sa škôlka milá 

  

INÉ  AKTIVITY 

 Výtvarný plenér F. Veselého 
 Návšteva včelárskej výstavy 
 Výtvarná súťaž – Včely a včelári očami detí – T. Jakubová 3. Miesto, 
L. Kočišová 1. Miesto 

 Súťaž najkrajší medovník 
 Výtvarná súťaž – Chráňme lesnú zver  
 Pochovávanie basy 
 Návšteva ZOO parku 
 Kresba na chodník 

� Mesiac úcty k starším – vystúpenie v MsKS 
� Krajina a jej premeny – T. Jakubová - cena poroty, T. Bzdilová – cena 

vedúceho OŠK 
� Deň MŠ – pochod  
� Prednáška RÚVZ – Zdravé zúbky, Obezita a zdravá výživa 
� Projekt – Červený kríž – Dorotka a jej priatelia 

 Sférické kino – Začarovaný korálový útes 



 

 Dramatizácia rozprávky – Tri prasiatka 
 Bábkové divadielko – Zuzanka a pán Odilo 
 Návšteva knižnice 
 Paličkovanie 
 Divadelné predstavenie – Pipi dlhá pančucha 
 Rozprávkový Stropkov 
 Návšteva ZŠ 
 Návšteva hasičov 
 Vystúpenie detí v dennom stacionári 
 Divadielko – Kúzelná truhlica 
 Projekt – Mini dopravné ihrisko 
 Rozlúčka s predškolákmi 

 

9 Údaje o projektoch 

Radi by sme sa poďakovali nadácií Tesco za vynikajúcu myšlienku pomáhať ľuďom, 
organizáciám a všetkým, ktorí to potrebujú prostredníctvom programu: „Vy rozhodujete, my 
pomáhame 2016“. Do tohto programu sme sa zapojili aj my s naším projektom: „Naše mesiačiky 
sa učia bezpečnosti na cestách“. Naším cieľom bolo zriadiť mini dopravné ihrisko v sume 1300,00 
€, ktoré by slúžilo deťom ako hravá forma výučby pravidiel cestnej premávky. 

V tomto školskom roku bol v MŠ realizovaný projekt v spolupráci s Červeným krížom – Dorotka a 
jej priatelia. 

10 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou ŠŠI  
 
  V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v MŠ.  

 

11 Priestorové a materiálno-technické  vybavenie  školy 
 
Stav a využitie vnútorných priestorov veľmi vyhovujúce vo vzťahu k počtu, potrebám detí, 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov i k zameraniu školy z hľadiska 
zabezpečenia bezpečného a zmysluplného pobytu detí v materskej škole.  

Využitie interiéru a exteriéru vo vzťahu k realizácii školského vzdelávacieho programu je 
vyhovujúci, deťom spĺňa všetky atribúty na projekty realizované na škole.  

Budova materskej školy ako aj jednotlivé priestory zodpovedajú jej veku. MŠ v školskom roku 
2016/2017 prevádzkovala 6 tried, z toho 5 tried na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 a jednu triedu na 
Ul. Vranovskej. Elokovaná trieda sídli v samostatnej budove.  Vnútorné vybavenie jednotlivých 
tried sa postupne dopĺňa a modernizuje novým vybavením v rámci pridelených finančných 
prostriedkov. 



 

Priestory materskej školy sú čisté, vymaľované. Deti majú dostatok hračiek. Areál je 
vybavený detskými preliezkami a pieskoviskami. Do MŠ bolo zakúpený Tovar pre Naj detské 
ihrisko v hodnote 974,80 €. Na Chránenú dielňu bolo poukázaných 6 038,99 € - nákup podľa 
špecifikácie. Kancelária zástupkyne školy bola vybavená novým nábytkom v hodnote 1 110,00 €, 
taktiež bola vymaľovaná a bol zakúpený nový počítač v hodnote 586,80 €. Nový počítač a kopírka 
boli zakúpené do riaditeľne v sume 698,40 €. Do MŠ boli zakúpené dve interaktívne tabule v 
hodnote 2 799,00 € do 3. a 5. triedy. Upratovačkám bol zakúpený nový vysávač v sume 119,00 €. 
Boli vykonané výmeny ističov a revízie EE v hodnote 1 899,50 €. Údržbárom bola zakúpená 
kosačka – 420,00 €. Na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská boli dané žalúzie v hodnote 202,00 
€. Do 4. Triedy sme zakúpili koberec v sume 1 018,10 €. V pavilóne C boli zasklené vonkajšie 
vchodové dvere - 116,40 €. Elokovné pracovisku Sitníky dostalo od Mesta Stropkov dotáciu 
10 000,00 € na potrebné opravy, ktoré by mali byť k začiatku septembra dokončené.  Prebehla 
maľba v 2. a 4. triede. Bola položená dlažba v 2. triede v umývarke a malej chodbe. Preliezky a 
lavičky na školskom dvore boli vymaľované. Kancelária vedúcej školskej jedálne bola 
rekonštruovaná, vymaľovaná, položená dlažba a bol zakúpený nový nábytok. 
Strecha na budove MŠ Andreja Hlinku ale aj na elokovanej triede na Ul. Vranovskej zateká. Okná 
na MŠ úplne nevyhovujú, sú v dezolátnom stave, je potrebná ich výmena. Na túto skutočnosť 
poukazujeme už niekoľko rokov. 

 
 
Školský rok 2016/2017 bol bez úrazov a bez riešenia sťažností 

12 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením: 
 
Výška príspevkov zákonných zástupcov  za pobyt v školách , školských výchovno-vzdelávacích  
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach bola schválená takto : - v zmysle § 28 ods. 5 
školského zákona sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ na jedno dieťa 5,50- € / mesiac. 
Tieto príspevky boli odvádzané na účet mesta a boli zahrnuté do rozpočtu školy ako príjmy. 
 
13 Finančné prostriedky od rodičov, spôsob ich využitia 
 
Rodičovské príspevky v sume 3,00 €  na dieťa/ mesiac boli využité v triednych fondoch na nákup:  

- darčekov pre deti na Mikuláša, Vianoce, MDD 
- na doplnenie výtvarného , pracovného , aranžovacieho a ďalšieho školského materiálu 
- ceny pre deti na školské súťaže 

S týmito finančnými prostriedkami disponovali členovia výboru rodičovského združenia 
v spolupráci s učiteľkami v jednotlivých triedach. 
 
14 Psychohygienické podmienky (§ 2 ods. 2 písm. a) 
 
 
 Psychohygienické podmienky zamestnancov a detí sú na dobrej úrovni. Denný poriadok v plnom 
rozsahu rešpektoval a spĺňal psychohygienické zásady.  V priebehu celého dňa bol pravidelne 
zabezpečený pitný režim. Zamestnanci školy využívali jedálenský kút v čase obedňajšej prestávky. 
 
 



 

 
Materská škola, Ul. A. Hlinku 1762/27,  Stropkov 

 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie 
 
 
 
 
  
   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, za školský rok 

2016/2017 bola prerokovaná pedagogickou radou na pedagogickej porade dňa 28.08.2017. 
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