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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2011/2012  

 

Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove  
 

1. Identifikačné údaje o škole: 

a) základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Materská škola 

2. Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov a jej alokované triedy Ul. Pri Polícii 2667 a Ul. 

    29.augusta 392 

3. Čísla telefónov: Ul. Škultétyho – 056 672 40 48, fax: 056 672 27 23 

                              Ul. Pri Polícii –   056 676 37 25 

                              Ul. 29. augusta – 056 672 27 17 

4. Webové sídlo: www.3msv1.sk 

    Elektronická adresa: e-mail: spmsskultetyho@nettrebisov.sk 

5. Zriaďovateľ: Mestský úrad, Ul. M. R. Štefánika 826, 075 01 Trebišov 

 

2. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno, priezvisko  Funkcia 

Mgr. Slávka Iľková riaditeľka 

p. Katarína Kušnírová zástupkyňa tried na Ul. Škultétyho 

p. Mária Johanidesová zástupkyňa alokovaných tried Ul. Pri Polícii 

p. Mária Beslerová zástupkyňa alokovaných tried Ul. 29. augusta 

p. Eva Ondovčíková vedúca ŠJ na Ul. Škultétyho 

p. Monika Pavličová vedúca ŠJ na Ul. Pri Polícii 

p. Iveta Pribulová vedúca ŠJ na Ul. 29. augusta 
 

3. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

a) 

3.1 Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Materskej škole Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove 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. Funkčnosť Rady školy od 

23.05.2012. 
 

Členovia RŠ: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Viera Hutmanová predseda RŠ pedagogických zamestnancov 

2. Marta Poláková zapisovateľka nepedagogických zamestnancov 

3. Viera Štefaňáková podpredseda pedagogických zamestnancov 

4. Marek Dragula člen rodičov 

5.   Mgr. Mária Cabadová členka rodičov 

6. Mariana Pesteňová členka rodičov 

7. Jozef Rusnák člen rodičov 

8. PaedDr. Ján Faťara člen za zriaďovateľa 

9. Ing. G. Gore člen za zriaďovateľa - poslanec 

10. MUDr. Miroslav Halapin člen za zriaďovateľa - poslanec 

11. Ing. Svetlana Varhaníková členka za zriaďovateľa 



 

3.2 Údaje o Internom metodickom združení (ďalej len IMZ): 

Má 24 členov – všetky pedagogické zamestnankyne. Zasadali v priebehu školského roka 5-

krát. Vedie ho Mgr. H. Vincejová. Plán IMZ bol zameraný na: 

 

 operacionalizáciu cieľov, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, 

 plánovanie, 

 deti so špeciálnymi VVP, 

 Metodika predprimárneho vzdelávania, 

3.3 Ďalším poradným orgánom školy je Pedagogická rada: 

Tvoria ju všetky pedagogické zamestnankyne. Pedagogická rada zasadala v priebehu roka 5-

krát. V priebehu roka sa zoznamovali s novinkami v oblasti legislatívy, pracovali 

s publikáciou Edukačnými hrami spoznávame svet, venovali pozornosť hospitáciám, 

i diagnostikovaniu detí. 

b)Údaje o počte detí:  

p.č. triedy 

stav k 30.06.2012 

Z toho 

OPPŠD 

integr. 

 deti 

vyučujúce 

1. č. 1 – medvedíci 

 

22 

0 0 Tr. p. uč. Mgr. D. Čičatková, p. riad. Mgr. 

S. Iľková /p. uč. M. Bačová (úväzok) 

2. č. 2 – slniečka 

21 

0 0 Tr. p. uč. Mgr. H. Vincejová, p. zástup. K. 

Kušnírová 

3. č. 3 - hviezdičky 

22 

1 0 Tr. p. uč. V. Hutmanová, p. uč. M. 

Konigová 

4. č. 4 – kvapôčky 

22 

2 0 Tr. p. uč. J. Drábová, p. uč. I. Bobríková 

5. č. 5 – srdiečka 

16 

0 0 Tr. p. uč. Z. Demková, p. uč. Bc. K. Ješšová 

6. č. 1 – motýliky 

22 

0 0 Tr. p. uč. H. Ščúrová, 

p. uč. Bc. Ž. Gajič 

7. č. 2 – lienky 

23 

2 0 Tr. p. uč. O. Davalová, p. uč. M. Gibová 

8. č. 3 – včielky 

22 

0 0 Tr. p. uč. K. Čierna, p. zástup. M. 

Johanidesová 

9. č. 4 – mravce 

22 

1 1 Tr. p. uč. J. Tanhauserová, p. uč. V. 

Štefaňáková 

10. č. 5 – stonožky 

16 

0 0 Tr. p. uč. Bc. M. Mocňanská, p. uč. P. 

Vargová 

11. č. 1 – veveričky 

21 

1 0 Tr. p. uč. J. Amrichová, p. zástupk. M. 

Beslerová 

12. č. 2 – ježkovia 

22 

1 0 Tr. p. uč. M. Firkaľová, p. uč. M. 

Kolesárová 

 Spolu 

251 detí 

 

8 

 

1 

 

Spolu 
 

Poradové číslo: 1-5- MŚ, Ul. Škultétyho, 6-10 - alokované triedy Ul. Pri Polícií, 11-12 – 

alokované triedy Ul. 29. augusta. 

 



c) do základných škôl nám do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 odišlo 81 detí (čo 

predstavuje vydaných 81 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ISCED-0), 
 

f) vzdelávacie programy školy:  

- Školský vzdelávací program v súlade s ISCED 0: Motto: „Objavujeme, poznávame, 

pripomíname a chránime náš svet“ 

A: Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som – MŠ, Ul. Škultétyho 

B: Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes. Dzeci, hrajme še... – alokované triedy, Ul. Pri 

Polícií, 

C: Škôlka pod zeleným smrekom – alokované triedy Ul. 29, augusta, 

Rozvíjajúce vzdelávacie programy obohacujúce ŠkVP:  

- branno-turistické vychádzky: „Po cestičke histórie“ 

- „Malí remeselníci – sezónny jarmok“ 

- „Modré  piatky vodníka Čľupka“ 

 -„Práva dieťaťa“ – realizovaný v čase letnej činnosti, 

-  Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách 

 

g) 25 kvalifikovaných učiteliek (dve na MD), 17 prevádzkových zamestnancov: 
 

VŠ – 2 

stupeň + 

1kv. skuš. 

SPgŠ+VŠ – 

2 stupeň 

(mimo 

oboru) 

VŠ – 2 

stupeň 

VŠ – 1 

stupeň 
Toho času 

študujúce na 

VŠ 

V 

obore/mimo 

oboru 

Stredné 

odborné 

vzdelanie 

2 1 1 4 2 (druhý 

stupeň VŠ) 

1/1 17 

 

h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizujeme (konkrétnejšie v Pláne 

kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok): 

 

V  rovinách forma vzdelávania počet  

účastníkov 

forma  

ukončenia 

Interné metodické združenie priebežne v súlade 

s plánom činnosti 

24 - 

Národný projekt 

Kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických 

zamestnancov 

Digitálne technológie 

v MŠ 

Školský manažment 

v MŠ 

Inovácie v didaktike 

 

4 

 

2 

4 

 

certifikát / 4 

 

certifikát /2 

vzdelávanie 

pokračuje 

Samoštúdiom pedag. 

zamestnancov 

podľa plánu ĎVPZ 24 - 

Nadácie ZŠ koordinátor Zelenej 

školy 

1 - 

 

i) aktivity školy na verejnosti: 

Z aktivít orientovaných na spestrenie života detí v MŠ s veľmi kladným ohlasom: 

 

September vítanie nováčikov v MŠ, Jabĺčková pani,  

Október ZŽŠ – SRDCE, ochutnávky zdravých jedál, Vitaj Dedko, babka 

v materskej škole, tvorivé dielne s rodičmi, policajtka v MŠ,  jesenné 

branno-turistické vychádzky,  Svetový deň chôdze, svetový deň zvierat, 

Kaštieľ plný svetielok, 



November príchod Martina na bielom koni-spolupráca, dyňové popoludnie 

s rodičmi, priadky na Kataríny, Príbehy lesa – tvorivé dielne s rodičmi, 

December vitaj Mikuláš, Lucia - zlé skutky odnáša, Vianočné besiedky, tvorivé 

dielne, Podeľ sa obdaruj, urob ľuďom radosť, 

Január stretnutia zástupcov ZŠ, CPPPaP, MŠ a rodičov predškolákov, zimná 

branná vychádzka, 

Február Karneval, Dni otvorených dverí, návšteva Hvezdárne, Adamkov zimný 

deň – zimná br. vych., 

Marec Fašiangy, výstava veľkonočných kraslíc vo Vlastivednom Múzeu, noc 

v MŠ, jarná BV – Adamko pomáha prebúdzať prírodu, návšteva Janka 

Hraška – projekt vlast.výchova, ŠvP, Vitanáčik – Naturáčik, Zdravé 

zúbky,  

Apríl Deň vtákov, Morena, vitajte na chodníčku  „Zelenej školy“, svetový deň 

zdravia – čľupkanie s vodníkom Čľupkom, Ďeň zeme, 

Máj Stavanie májov, Medzinárodný deň hasičov, cyklotúra, Deň matiek, 

Projekt Škola spolupracujúca s UNICEF 

Jún ŠvP, MDD – Ako sme zachraňovali princeznú, rozlúčka s predškolákmi, 

deň rodiny, svetový deň životného prostredia, 
 

V priebehu školského roka v škole pracovali krúžky: 

 

Materská škola, 

Ul. Škultétyho 

alokované triedy, 

Ul. Pri Polícií 

alokované triedy, 

Ul. 29. augusta 

Výtvarno – tvorivý krúžok 

„Srdiečko“ 

„Zdravotníčka Evička“ Lego krúžok 

Mažoretky Počítačový krúžok „Enterko“ Oboznamovanie s anglickým 

jazykom 

Lego krúžok Lego krúžok Environmentálny krúžok 

Oboznamovanie s anglickým 

jazykom 

Oboznamovanie s anglickým 

jazykom 

Plavecký výcvik 

Hra na zobcovu flautu Environmentálny krúžok  

Environmentálny krúžok Folklórny krúžok 

„Vretienko 

 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik  
 

Deti sa v priebehu školského roka zapájali: 

-  do výtvarných súťaži:  

 Vesmír očami detí,  

 Žitnoostrovské pastelky,  

 Môj farebný svet. 

- do športovej súťaže: 

Športová „Olympiáda materských škôl v meste Trebišov“ 
 

j) Projekty školy: 

Názov projektu Prierezová téma v súlade 

s ISCED 0 

Akcie  Počet 

zapojených 

detí 

Zelená škola -   environmentálna výchova v súlade s rozšírujúcim 

projektom  ŠkVP – „Modré 

piatky vodníka Čľupka“ 

+ slávnostné odovzdávanie 

40 



certifikátu a vlajky ZŠ za 

účasti primátora mesta, 

Zdravé zúbky -    ochrana života a zdravia projekt v súlade s „dm 

drogerie“ 

80 

Adamko -  hravo, 

zdravo 

-    ochrana života a zdravia - cez VVP, branno-

turistické vychádzky 

251 

Bezpečná škôlka - dopravná výchova – 

výchova k bezpečnosti 

v cestnej premávke 

- cez VVP, pobyt vonku  251 

UNICEF -     multikultúrna výchova 

- osobnostny a sociálny 

rozvoj 

- junior ambasádor, 

- školy pre Afriku, 

- Týždeň modrého gombíka 

2012 

251 

Evička nám 

ochorela 

-     ochrana života a zdravia - cez VVP,  krúžok 

„Zdravotníčka Evička“ 

80 

Vitanáčik - 

Naturáčik 

-     ochrana života a zdravia cez indiánske 

dobrodružstvo 

s Naturáčikmi 

45 

Farebný svet na 

papieri 

-  predčitateľská gramotnosť 

a gramotnosť vo 

všeobecnosti 

-     cez VVP, 251 

Mliečny program -  ochrana života a zdravia -      cez jedálne lístky, 251 

Ovocie, zelenina - ochrana života a zdravia - cez jedálne lístky, 

ochutnávka zdravej výživy 

251 

 

 

V školskom roku materská škola spracovala dva projekty na základe výzvy MŠ VVaŠ SR pre 

pracoviská na Ul. Škultétyho s názvom „Od telky a počítača ku knihe“ a Ul. Pri Polícií – 

„Cvičme hravo, veselo a zdravo“. Výzva Revitalizácia materských škôl  však nebola pre našu 

materskú školu úspešná. 
 

k) Výsledky inšpekcie: 

Na materskej škole nebola vykonaná inšpekcia v predchádzajúcom školskom roku. Zistenia 

ŠŠI z roku 2004 sú na dobrej až veľmi dobrej úrovní. 
 

l) Priestorové podmienky školy na veľmi dobrej úrovni. 

Interiér a exteriér materskej školy poskytuje množstvo podnetov k rozvoju osobností dieťaťa 

v oblasti kognitívnej i nonkognitívnej. 

Prostredia tried disponujú dostatočným materiálnym vybavením na výtvarné a pracovné 

činnosti detí, množstvom hračiek vytvára celkovú pohodu a podmienky pre harmonický 

rozvoj detí. 

V materskej škole je zriadená školská knižnica, kabinety učebných pomôcok, kabinet 

športového náradia a náčinia a v každej triede je detská knižnica. 

Metodický kabinet dopĺňame, je zabezpečený modernými edukačnými pomôckami 

podporujúcimi rozvoj všetkých kompetencií, podporujúcich tvorivosť a experimentovanie detí 

v čo najväčšom meradle a podľa finančných možností sa snažíme zabezpečiť prístup k 

tradičným, aj netradičným učebným pomôckam. 

Triedy sú vybavené stavebnicami Duplo a Lego, stavebnicami k rozvoju technického 

myslenia detí, priestorovými molitanovými skladačkami a inými hračkami. 

Triedy vlastnia počítače tie slúžiace k vylepšeniu výchovno – vzdelávacieho procesu (boli 

získané sponzorsky). 



Technický stav budov 

Už niekoľko rokov žiadame a upozorňujeme na nutnosť vykonať opravu striech, výmenu 

okien (v niektorých priestoroch školy sa už z bezpečnostných dôvodov nedajú otvárať okná), 

zateplenie zdevastovanej fasády. 

Neustále a s veľkým úsilím udržiavaný a modernizovaný exteriér školského dvora. 

V súvislosti enviroprojektom - EKO plocha.. 

Postupná obnova a modernizácia zariadenia ŠJ, aj s finančnou výpomocou  rodičov 

(sponzorstvo). 
 

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy: 

1. 

- oprava mixera 

- koberce 

- lehátka 

- drevené preliezky 

- učebné pomôcky – Aladin 

- predelové steny do WC 

                                                           775,- 

                                                           800,- 

                                                        3.500,- 

                                                        2.290,- 

                                                           830,40 

                                                           875,- 

 

2.Rozpočet školy: 

610                                                        282.900,- 

620                                                        101.886,- 

630 

energie 

telefóny 

interiérové vybavenie 

materiál 

knihy, UP 

údržba, služby 

školenia, ďalšie vzdelávania zamestnancov 

SSŠ 

príspevky do SF 

                                                         86.178,- 

                                                         58.738,- 

                                                           1.909,- 

                                                           6.547,- 

                                                           4.239,- 

                                                           1.705,- 

                                                           8.799,- 

                                                              237,- 

                                                           2.486,- 

                                                               681,- 
 

4. Finančné prostriedky získane od rodičov: 
 

Fondy RZ ...................................................................................................................... 2.370,-€ 

Materská škola Ul.: 

Škultétyho:                                                                                                                 

- čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, príspevok do SRRZ, darček na 

karneval 2012, knihy pre 

predškolákov, darčeky k MDD, skladačky, pracovné zošity, kvety pre mamičky, registračný 

poplatok, členský poplatok SRRZ, poplatok MsKs (karneval, Deň matiek) 

alokované triedy MŠ: 

Pri Polícií: 

- čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, príspevok do SRRZ , darček na 

karneval 2012, knihy pre predškolákov, darček k MDD,  kvety pre mamičky, registračný 

poplatok, členský poplatok SRRZ, poplatok MsKs (Vianočná besiedka, Deň rodiny) 

alokované triedy MŠ: 

29.augusta: 

čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, príspevok do SRRZ , darček na 

karneval 2012, knihy pre predškolákov, darčeky k MDD,  registračný poplatok, členský 

poplatok SRRZ,  



 

2 %                                                                                                                               3.892,49 € 

Škultétyho:                                                                                                                 

učebné pomôcky, drevené preliezky slimák, vlak a vagóniky, detské kadernícke stolíky 

alokované triedy MŠ: 

Pri Polícií: 

nábytok do triedy č. 1, nábytok do šatne trieda č. 2, didaktické a učebné pomôcky, drevený 

stôl PONK, koberec do tr. č.4, paplóny a vankúše, kuch robot 

alokované triedy MŠ: 

29.augusta: 

Aktualizácia metodického materiálu Dieťa a jeho svet 
 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitného predpisu: 

Materská škola ja zapojená do Národného projektu č. V., spolufinancovaného Európskou 

úniou z prostriedkov ESF – Dobrovoľnícka činnosť, ako aj projekt 50i ESF.  

Z tohto finančného projektu škola získala za rok 2011 finančné prostriedky v celkovej sume: 

DČ-ÚPSVaR                                                            8.405,- 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov 

 

 

                                                         16.024,- 

Dávka v hmotnej núdzi (strava)                                                            2.262,- 

Učebné pomôcky k dávke v HN                                                               332,- 
 

n) Ciele  materskej školy 

Má škola rozpracované v koncepčnom zámere rozvoja školy: 

Oblasť výchovno-vzdelávacia - sme vytvárali deťom podmienky na 

prípravu pre vstup do základnej školy,  

- kladieme dôraz na  nové a moderné 

ponímanie vzdelávania detí, 

- plníme ciele predprimárneho vzdelávania, 

- rešpektujeme profil  absolventa 

predprimárneho stupňa, ponúkame možnosť 

rozvíjať kompetencie prostredníctvom 

rozširujúcich učebných osnov v súlade so 

ŠVP - ISCED 0, 

- Motto: Objavujeme, poznávame, 

pripomíname a chránime náš  svet“ je 

prepracované do ŠkVP: 

1. „Skadiaľ som, stadiaľ som, 

slovenského rodu som“, 

2. „Dzeci podzme še hrac“, 

3. „Škôlka pod zeleným smrekom“, - 

certifikát „Zelená škola“, 

- kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti pred 

pamäťovým učením, realizovanou ako – 

učenie hrou, 

Oblasť materiálno-technická - interiér a exteriér materskej školy poskytuje 

množstvo podnetov k rozvoju osobností 

dieťaťa v oblasti kognitívnej 

i nonkognitívnej, 

- triedy disponujú dostatočným materiálnym 



vybavením na výtvarné a pracovné činnosti 

detí, množstvom hračiek,  

-  školy majú zriadené školské knižnice, 

kabinety učebných pomôcok, kabinet 

športového náradia a načinia a v každej 

triede je detská knižnica, 

- metodické kabinety dopĺňané priebežne, 

- technický stav budov – veľké nedostatky, 

- škola neustále s veľkým úsilím udržiava a 

opravuje exteriér školského dvora, 

- postupná obnova a modernizácia zariadenia 

ŠJ, 

- v triedach sú počítače slúžiace k vylepšeniu 

výchovno–vzdelávacieho procesu získané 

sponzorsky 

Oblasť ekonomická - vedenie školy hospodárne a racionálne 

využíva finančné prostriedky, 

- ku bezproblémovému výchovno-

vzdelávaciemu procesu potrebná aj finančná 

výpomoc rodičov cez 2% od RZ,  

- dobrá spolupráca s ÚPSVaR – projekty (I-

50, Absolventská prax, Dobrovoľnícka 

činnosť), 

Oblasť riadiaca - riadenie sa odvíja od celkového ponímania 

a koncepcie výchovy a vzdelávania detí 

predprimárneho vzdelávanie, 

- všetky pracoviská MŠ – tvoria tím 

materskej školy, ktorého pracovné nasadenie 

nezodpovedá finančnému ohodnoteniu, 

- vedenie školy strieda štýly riadenia, 

- vedenie školy prijíma nové výzvy,  

- má vysoké nároky  na prácu učiteliek,  

- vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v súlade 

s plánom Kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, 

- vedenie školy  aktívne spoluprácuje 

s poradnými organmi školy. 

Prezentácia školy na verejnosti - MŠ dostatočne zviditeľnená na verejnosti, 

- pretrvávajúci vysoký záujem o miesto 

v materskej škole, 

- učiteľky radi prezentujú výsledky detí na 

verejnosti (cez vystúpenia, besiedky, 

akadémie, tvorivé dielne, prehliadky, 

súťaže), 

- prezentačné video, www stránka, školský 

časopis. 
 

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

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 



Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 

a na život v spoločnosti.  

Východiskom pre nás bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do 

skupiny a kolektívu. 

Obsah učebných osnov v školskom vzdelávacom programe je rozpracovaný do 

10 obsahových celkov, ktoré boli realizované v priebehu 10 mesiacov školského roka. Plynule 

na seba nadväzovali, boli záväzné pre všetky triedy. Obsahové celky sa delia na témy. 

Jednotlivé témy boli realizované a rozpracované v jednotlivých triedach v plánoch výchovno-

vzdelávacej činnosti (ďalej len „VVČ“) podľa zloženia a možností detí ako týždenné projekty. 

Projekt je komplexná metóda, významná pre rozvoj kľúčových kompetencií a pre aktívne 

a zmysluplné učenie detí. Projektovú metódu sme využívali ako nástroj pozitívnej premeny 

materskej školy – inovácia, modernizácia. Časový priestor na realizáciu obsahu tém zostával 

otvorený, flexibilný, dostatočne voľný s priestorom na rešpektovanie aktuálnej situácie, 

aktívneho vstupu detí a tvorivosti učiteliek. Pri plánovaní VVČ sme využívali projektovanie 

a programovanie. 

Pri plánovaní sme sledovali rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku 

a rozvíjajúcich v súlade s rozvíjajúcimi vzdelávacími programami. 

Vymedzenie kompetencií (psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, 

kognitívne, učebné, informačné kompetencie) sme  chápali relatívne, nakoľko 

v predškolskom období ide o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa. 

Pri plánovaní sme rešpektovali integráciu  tematických okruhov  a vzdelávacích oblastí:  

 Ja som - perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť, 

 Ľudia  - perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť, 

 Príroda - perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť,. 

 Kultúra - perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť. 

Striedanie  činností, hier a edukačných aktivít sme  zabezpečovali prostredníctvom denného 

poriadku vo všetkých triedach, rešpektovali sme vekové osobitosti detí i individuálne potreby 

detí. 

Hodnotenie podľa oblastí: 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

- zvládnutie sebaobslužných činnosti, 

- tvorivosť detí, 

- zručné pri tvorbe z prírodnín, 

- prirodzený kultivovaný rytmický 

a tanečný pohyb. 

- vizuomotorika, 

- grafomotorika, 

- dodržiavanie pravidiel, 

- sebaobslužné činnosti, 

Odporúčania 

 

- individuálnym prístupom zdokonaľovať správne držanie  grafického materiálu, 

- od malička upevňovať sebaobslužné činnosti detí, 

Kognitívna oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

- prepájanie súvislostí medzi 

informáciami v jednotlivých 

obsahových štandardoch, 

- 5-6- ročné deti - veľký záujem 

o encyklopédie – o fakty, informácie 

o ľudskom tele, doprave, riešenie 

- nedostatočné uvedomenie si 

ohrozovania svojho zdravia pri 

bežných činnostiach – manipulácia 

rôznorodými materiálmi, nástrojmi, 

náradím, 

 



krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie, 

- 5-6- ročné deti - veľký záujem 

o encyklopédie – o fakty, informácie 

o ľudskom tele, doprave, riešenie 

krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie, 

- prejavovanie ochranárskych postojov, 

návykov, 

- zdôvodnenie významu dodržiavania 

pravidiel cestnej premávky vzhľadom 

na bezpečnosť,  

Odporúčania 

- aj naďalej venovať pozornosť  bezpečnosti cestnej premávky (hravou formou 

cestovať po Slovensku), 

- na základe vlast. skúsenosti riešiť situácie ohrozujúce zdravie detí, 

- podporovať objavovanie a experimentovanie detí, 

- vytvárať situácie pre rozvoj aktívnej slovnej zásoby,  

- šíriť osvetu medzi rodičmi v súvislosti s logopedickou starostlivosťou, 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

- uvedomenie si vlastnej identity, 

- uplatňovanie ľudových tradícií – 

vzťah k regiónu, 

- vyjadrovanie vlastných emócií, 

- uplatnenie schopnosti analyticko-

syntetických hier so slovami u 5-6- 

ročných detí, 

- nedostatočné  uplatňovanie kultúrneho 

správania a spoločenských pravidiel 

(poďakovanie, pozdrav, agresivita v hre), 

- počúvanie s porozumením, 

- výslovnosť, 

Odporúčania 

 

 vytvárať väčší priestor na hodnotenie a sebahodnotenie vlastných výkonov, 

poznatkov a skúseností, ktoré v hrách získali. 

 

 

o), p) 

2). Spolupráca školy a rodičov 

Škola má vypracovaný plán spolupráce: 

Vytvára podmienky pre spoluprácu s rôznymi činiteľmi podieľajúcimi sa na výchove. 

Učiteľky diagnostikujú rodinu, motivujú rodičov a iniciujú vzájomnú spoluprácu, vytvárajú 

rovnocenné partnerstvo pri výchove dieťaťa, poskytujú odborné rady a pomoc, dokážu 

usmerniť ich rodičovskú výchovu, pomáhajú hľadať východiská pri riešení konfliktných 

výchovných situácií, dokážu v tomto smere v záujme dieťaťa spolupracovať s kolektívom 

učiteliek, ale i s rodičmi... . 

  

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

          Mgr. S. Iľková 

           riaditeľka MŠ 

V Trebišove, 10.10.2012 

 



SWOTT analýza 
 

Silné stránky  Slabé stránky  

 silný manažment školy s vysokým 

pracovným nasadením 

a entuziazmom 

 vzdelávanie manažmentu 

 kvalifikovanosť a odbornosť 

pedagogických zamestnancov 

 ŠkVP a jeho prepojenie 

s koncepčným zámerom školy a jeho 

cieľmi 

 záujem učiteliek o inovácie 

a zavádzanie digitálnych technológií 

a moderných učebných pomôcok do 

VVČ 

 proces plánovania, operacionalizácia 

cieľov 

 uplatňovanie inovatívnych, 

moderných vyučovacích metód, 

foriem a prostriedkov 

 edukačné aktivity a individualizácia 

VVČ 

 uplatňovanie zážitkového učenia, 

učenia na základe zážitkovej 

motivácie a skúseností 

 aplikácia interaktívnych vyučovacích 

metód 

 dôraz na  individuálne osobitosti detí 

 dodržiavanie a ochrana práv dieťaťa 

 spolupráca s rodičmi 

 spolupráca so ZŠ 

 spolupráca so zriaďovateľom 

 spolupráca s CPPP a P  

 realizácia rozvíjajúcich vzdelávacích 

programov 

 postupná modernizácia učebných 

pomôcok z finančných príspevkov od 

rodičov a z projektov hlavne 

v triedach 5-6-ročných detí 

 priestranný a multifunkčne zameraný 

areál školského dvora 

 imidž školy 

 participácia na riadení – podiel 

školských metodických  a poradných 

orgánov - IMZ, RŠ,  

 podpora rodičov a zriaďovateľa 

 publikačná činnosť. 

 obmedzené finančné zdroje na nákup 

nových modernejších učebných 

pomôcok, materiálneho zabezpečenia 

do všetkých tried,  

 údržba sociálnych zariadení 

a jednotlivých budov zo strany 

zriaďovateľa 

 obmedzené finančné zdroje na 

odmeňovanie, motiváciu učiteliek 

MŠ. 

 

Príležitosti  Riziká  



 výborné podmienky na výchovu 

a vzdelávanie detí 

 inovácia zamerania školy 

a jednotlivých rozvíjajúcich 

programov, ktoré sú prílohou  ŠkVP, 

upravovanie a dopĺňanie učebných 

osnov 

 delegovanie právomocí na učiteľky 

a ich zapojenie do procesov 

rozhodovania 

 evalvačné a kontrolné mechanizmy – 

funkčnosť, ciele, spätnoväzbová 

realizácia 

 kontinuálne vzdelávanie učiteliek 

 získanie finančných zdrojov 

z prostriedkov EF 

 propagácia MŠ prostredníctvom 

webovej stránky 

 účasť na prehliadkach a súťažiach 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

spôsobené zhoršovaním technického 

stavu budov. 

 

 

 

 

 

 

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

         Mgr. S. Iľková 

        riaditeľka materskej školy 


