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1. názov školy :    Materská škola 
 
2. adresa školy :   MŠ Palárikova 22, 040 01 Košice 
 
    Bez právnej subjektivity:       -                     Právna subjektivita od:  1. 04. 2002 
 
3. telefónne číslo školy :           055/678 8077 
 
4. Internetová adresa školy :     mspalarikovake@centrum.sk 

 
    Webová stránka MŠ školy :   www. mspalarikova.sk 
 
5. Zriaďovateľ školy :                 Mesto Košice 
                                                     Tr. SNP 48/A, Košice 
 
6. Vedúci zamestnanci školy :   Mária Šipošová  -  riaditeľka MŠ 
                                                       
                                                      Anna Popiková  -  vedúca ŠJ 
                                                      Lucia Andrašiová – administratívny zamestnanec 
                                                      Ing. Magdaléna Hučková – hospodárka MŠ 
                                                      Mgr. Eva Chovancová – vedúca MZ, 
                                                                interná zástupkyňa riad. MŠ  
                                                      Ľubica Švantnerová – predseda ZO OZ 
                                                       
7. Rada školy :                            Bc. Jana Horná -  predseda RŠ      
 
    Rodičovské združenie :          Ing. Peter  Šeňo – predseda RZ 
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8.Charakteristika priestorov školy  
 
    Budova MŠ je pavilónového typu, triedy sú v prízemnej časti a 2 triedy sú     
    umiestnené na poschodí. Škola je 6 triedna a je otvorená takmer 40  rokov. 

Navštevujú ju deti od 2 – 6 rokov a deti s OPŠD. V škole nie je samostatná pivnica 
ani jedáleň pre deti a zamestnancov. Prenajaté priestory nemáme, škola má 
uzavretú zmluvu o krátkodobom prenájme na výučbu anglického jazyka pre deti 
MŠ  a fotografické služby, všetky priestory slúžia výlučne na výchovu a 
vzdelávanie detí v predškolskom veku. Z uvedeného počtu tried sú 2 triedy 
umiestnené v samostatných budovách  / bývalé jasle /. 

 
 
9.Štatistické údaje  
 
 Počet tried v MŠ:   6 
  
9. a/ priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok:  127 
 
9. b/ Priemerná mesačná dochádzka detí za celý školský rok:   84 %   
 
9. c/ Odvedené školné za celý školský rok:  za 1 266 platiacich detí bolo 

odvedených  19.085,74 €                           
                  
9. d/ Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku   
         2016/17:   5 
 
9. e/  Počet detí odchádzajúcich do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/2017 :  48 
  
9. f/  Návrhy na OPŠD v šk. rok 2016/2017:    3 deti 
 
9. g/ Počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu:  13 
         
        z nich kvalifikované  / s TPP, DPP, počet /:   TPP – 12, DPP - 1 
        nekvalifikované:    TPP – 1 
        počet kvalifikovaných ped. zamestnancov študujúcich na VŠ:   0 
 
9. h/ Počet nepedagogických zamestnancov vrátane hospodárky MŠ:   6 
        Fyzický stav:      6                         prepočítaný stav:                            5,5   
        Počet  zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ:                                    4 
        Fyzický stav:      4                         prepočítaný stav:                            4   
 
9. i/ V tomto školskom roku nikto z pedagogických zamestnancov nenavštevoval  
        kontinuálne vzdelávanie. Takmer každý pedagogický zamestnanec ukončil   
        rôzne druhy kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016, jeden ped.   
        zamestnanec v rovnako šk. roku ukončil prvú kvalifikačnú skúšku. 
 
 
 
 



 
10.  Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 
10. a / 
  
 Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádza z učebných osnov Školského 
vzdelávacieho programu „ Človiečik objavuje svet“, ktorý je vytvorený v súlade 
so štátnym kurikulárnym dokumentom a podľa ktorého sa riadila naša celá 
edukačná činnosť. Učebné osnovy ŠkVP sú rozvrhnuté do 10 obsahových celkov, 
ktorých tematická zameranosť rešpektuje vývinové osobitosti a aktuálne potreby 
dieťaťa v predškolskom veku. Pravidelnou evalváciou operacionalizovaných 
cieľov s konkrétnym vymedzením sme zabezpečili postupné plnenie stanovených 
cieľov u všetkých detí. 
Pri pravidelnom týždennom plánovaní jednotlivých tém obsahových celkov sme 
dodržiavali zásadu systematickosti, cieľavedomosti a efektívnosti. Celý školský 
rok sme sa snažili o vytváranie priaznivej sociálno-emocionálnej školskej klímy, 
ktorá významným spôsobom ovplyvňovala rozvoj pozitívnych osobnostných 
vlastností každého dieťaťa. Deti navštevujú materskú školu s radosťou, majú 
vytvorené pevné priateľstvá a vzájomné kooperujú. 
Kľúčové kompetencie sme u detí predškolského veku rozvíjali bez ohľadu na 
obsah vzdelávania, predstavujú také vedomosti, schopnosti, zručnosti, hodnoty 
a postoje, ktoré by mali deti v materskej škole získať, aby boli schopné 
a pripravené vzdelávať sa ďalej v ďalších stupňoch vzdelávania. 
Hlavnými metódami, ktoré sme využívali v edukačnom procese boli hra. Využívali 
sme aktivizujúce, problémové, zážitkové metódy, ktoré nasmerujú človeka 
k tvorivému a hodnotiacemu mysleniu a tiež rôzne formy práce: skupinovú, 
frontálnu i individuálnu. Pestrosť a rôznorodosť aktivít v triedach, ako aj v rámci 
celej školy viedla k rozvoju celostnej osobnosti dieťaťa, dosiahnuť školskú 
pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať sa po 
celý život.  
 
Snažili sme sa, aby v edukačnej činnosti boli prítomné také indikátory, ktoré 
v tomto procese podmieňujú „ aktívne učenie sa detí.“ To znamená, možnosť 
voľby úloh, tempa postupu, plánovania a hodnotenia svojej činnosti, 
sebahodnotenia, hodnotenia druhých a spoluprácu vo dvojici. Pri plnení cieľov 
v edukačnom procese sme venovali pozornosť využívaniu nových inovačných 
metód, rozvíjali predčitateľskú gramotnosť. Rozvíjali sme u detí tvorivé myslenie 
a predstavivosť pri skladaní objektov z lega podľa lego plánikov aj podľa fantázie. 
Napomáhali sme porozumenie pojmov a činnostiam súvisiacich s technológiami 
digitálnej gramotnosti. Deti zvládli prácu s PC, na interaktívnej tabuli a s digitálnou 
hračkou Bee - bot. Rozvíjali sme počítačovú gramotnosť pomocou rôznych 
interaktívnych úloh zakúpenými i vytvorenými edukačnými programami. Účelne 
sme podporovali rozvoj grafomotorických schopností detí. Kľúčové kompetencie 
dopomohli dieťaťu dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie 
schopností učiť sa a vzdelávať sa po celý život.    
 
 
 
 

 



Vzdelávacia oblasť:  JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
 
 Z hľadiska jazykovo-komunikačných schopností sme podnecovali vlastný 
tvorivý prejav dieťaťa prostredníctvom otázok, obrazového materiálu a vytváraním 
dostatočného priestoru na komunikáciu. 
 
Deti vyjadrujú svoje myšlienky a požiadavky v súvetiach, aktívne  a spontánne 
nadväzujú rečový kontakt s inými osobami, reagujú na neverbálne signály. Vedia 
samostatne vyrozprávať text rozprávok a príbehov, dokážu obsahovo zaujímavo 
dotvárať texty v dejových súvislostiach. Najstaršie deti majú veľmi dobrú slovnú 
zásobu, dokážu vysvetliť význam slov a slovných spojení, vymenovávajú mená 
osôb, zvierat a vecí. Pri manipulácii s knihou aktívne používajú výrazy – autor, 
kniha, leporelo, strana, spisovateľ, ilustrátor, ilustrácia. Identifikujú písmená 
abecedy pri rôznych aktivitách. Z hľadiska predčitateľskej gramotnosti 
diagnostikujeme poznanie a čítanie celých slov a znalosť čísiel a písmen 
u viacerých detí. Deti zvládajú analyticko-syntetické činnosti so slovami, rozlíšia 
prvú i poslednú hlásku slova, tvoria slová na zadanú hlásku. Deti vedia vybrať 
slová, ktoré sa rýmujú. 
Nemajú problém kresliť grafomotorické prvky, pri kreslení sedia vzpriamene, 
využívajú sa vybrané druhy pracovných zošitov.   
Niektoré deti majú stále nesprávnu výslovnosť jednotlivých hláskových skupín, 
logopedickú starostlivosť  absolvuje deväť detí. 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- bohatý a aktívny komunikačný prejav, 
výslovnosť primeraná veku 

- nesprávna výslovnosť u viacerých detí 
a nesmelý prejav u niektorých 
jednotlivcov  

- porozumenie explicitnému významu 
textu, pochopenie deja, samostatná 
reprodukcia textu a tvorivé doplňovanie 
a dotváranie príbehu 

 

- pozitívny vzťah ku knihe, záujem 
o poéziu, prózu, recitáciu básni 

 

 
 
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA  A PRÁCA  S INFORMÁCIAMI 
 
 Táto oblasť u detí veľmi obľúbená. Radi manipulujú s rôznymi predmetmi 
pričom dokážu počítať viac ako do dvadsať, vedia vytvárať skupiny podľa 
pokynov a určených pravidiel, bez zisťovania počtu dokážu rozdeliť predmety na 
dve rovnaké skupiny. Výberom vhodných a cielených edukačných činností sme 
sa zameriavali na chápanie čísel  a operácií s nimi. Označia a určia objekt na 
základe popisu s využitím slovných spojení hore, dole, vpred, vzadu ...  
Vedia pomenovať geometrické tvary rovinné aj priestorové. Dokážu z nich 
vytvárať rôzne obrazce. Vedia sa orientovať pomocou symbolov v štvorcovej sieti. 
Pri manipulácii s hračkami ich vedia usporiadať podľa veľkosti. S využitím 
rozprávok sa deti naučili určiť kto je prvý, posledný, hneď pred, hneď za ... 
Deti sa naučili rozhodovať o pravdivosti jednoduchých tvrdení, triedia objekty na 
základe určených vlastností a logickej súvislosti. Dobre sa orientujú plošne aj 



priestorovo, skladajú obrázky a puzzle. Ovládajú základné práce s digitálnymi 
technológiami – interaktívna tabuľa 
 
 

- včielka Bee-Bot 
- počítač 
- fotoaparát 
- mikrofón 
- hovoriace štipce 

 
       

Silné stránky Slabé stránky 

- nadpriemerná orientácia v rade 
s aktívnym pochopením číselného pojmu 
do 20 i viac 

 

- plošná a priestorová orientácia, 
skladanie obrázkov, puzzle 

 

- tvorba súborov,podsúborov, triedenie, 
riešenie jednotlivých logických úloh a 
situácií 

 

- kultivovaný prejav, rytmické cítenie, 
obratnosť, rýchlosť, pohotové reakcie, 
prekonávanie strachu počas plaveckého 
kurzu – skok do vody, základy futbalu   

 

 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK  A PRÍRODA 
 
Táto oblasť je zameraná na poznávanie elementárnych zákonitosti života na 
Zemi, prírodných javov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na 
vytváranie  / formovanie / pohľadu na svet prírody, na vytváranie základov 
svetonázoru a získavanie základných vedomostí o Zemi a vesmíre .  
Deti rozlišujú typické znaky ročných období, poznajú a opisujú stromy, kríky, 
zdôvodňujú ich odlišnosť. Rozpoznávajú vybrané poľnohospodárske plodiny, 
druhy ovocia a zeleniny, poznajú rôzne bylinky, vedia ich prakticky využiť. 
Identifikujú rôznorodosť živočíšnej ríše, rozlišujú domáce, lesné a exotické 
zvieratá, vtákov.  
Vedia opísať ľudské telo, fyziologické funkcie ľudského tela, zmysly. Poznajú 
zásady ochrany ľudského zdravia. 
Deti poznajú význam vody pre ľudí, rastliny, živočíchy, vedia kde všade v prírode 
sa nachádza voda. Využívali sme rôzne pokusy pri aktivitách, ktoré deti so 
záujmom pozorovali. 
Pri prezeraní rôznych encyklopédií, kníh o vesmíre sa deti oboznamovali ako 
vyzerá naša zem, mesiac, slnko. Vedia opísať prírodné javy, pričom sa naučili, že 
môžu byť užitočné aj škodlivé. Využívali sme k tomu rôzne pokusy a priame 
pozorovania v prírode. Deti prejavovali zvedavosť a spontánny záujem 
o spoznávanie nového a preto sme im poznatky implementovali do rôznych hier 
v spojitosti s pohybom, spevom, využívajúc rôznorodý demonštračný materiál, 



detskú literatúru a digitálnu technológiu. Realizovali sme celoškolský grantový 
projekt  „ Príroda – priateľ človeka a zvierat“, návštevu „ Sférického kina“, výlet 
detí na košický hrad s odborným výkladom zamestnanca Mestských lesov. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- poznanie a pomenovanie základných 
súčastí živej a neživej prírody 

 

- poznanie a pomenovanie a rozlíšenie 
druhov rastlín, životných podmienok 
a starostlivosť o rastliny 

 

- poznanie a pomenovanie 
hospodárskych a lesných zvierat a ich 
mláďat 

 

 
 
 
 
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

 
 
      V tejto vzdelávacej oblasti sme sa zameriavali na orientáciu detí v priestorových,  
      časových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Deti ovládajú opísať režim dňa  
      v materskej škole, pomenujú a používajú pojmy včera, dnes, zajtra. Vedia koľko  
      majú rokov, v ktorom mesiaci a ročnom období sa narodili. Deti poznajú miesto  
      svojho bydliska a najbližšie orientačné body v okolí materskej školy. Na  
      vychádzkach pozorujú a vedia opísať inštitúcie: obchod - potraviny, hasičov,  
      obchodný dom, plaváreň. Poznajú a dodržiavajú základné pravidlá cestnej  
      premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov. Vedia rozlíšiť a určiť  
      dopravné prostriedky podľa miesta pohybu, vedia pomenovať a určiť význam  
      vybraných dopravných značiek. 
      Deti sa naučili opisovať krajinu a používať pojmy: vrch, les, pole, lúka, potok,  
      rieka, jazero a rybník. Poznajú rieku, ktorá preteká našim mestom, vodnú hladinu  
      ktorá sa v meste nachádza a vrchy v blízkosti mesta Košice. Na vychádzke v  
      historickej časti mesta sa oboznámili s historickými pamiatkami, Dóm sv. Alžbety,  
      Urbanová veža, Kaplnka sv. Michala, Štátne divadlo. 
      Deti poznajú štátne symboly Slovenskej republiky, hlavné mesto SR aj rieku,  
      ktorá preteká cez Bratislavu. 
      Vedia vymenovať členov blízkej rodiny, predstavia sa menom, poznajú mená  
      svojich rovesníkov a zamestnancov MŠ. 
      Deti sa naučili navzájom rešpektovať, pomáhať si, pochváliť, ale aj kritizovať,          
      vedia požiadať, ale aj poskytnúť pomoc, podeliť sa o hračky, dodržiavať spoločne  
      zvolené pravidlá. Naučili sa používať základy slušného správania, ohľaduplnosti  
      a priateľských vzťahov. 
 
 
        

Silné stránky Slabé stránky 

- uvedomenie si vlastnej identity, 
schopnosť vyjadriť svoje pocity 
a aktuálny citový stav 

- budovanie emocionálnej stability u 
jednotlivcov 



- vytvorenie silných sociálnych väzieb, 
priateľstiev, rozlíšenie pozitívneho 
a negatívneho správania, rešpektovanie 
spoločenských noriem pomocou pravidiel 
triedy 

 

 
 
Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK  A SVET  PRÁCE 
 
Deti zvládajú podľa náčrtu zhotoviť predmet, vedia si samé načrtnúť plán a podľa 
toho zhotoviť predmet, stavbu.  Vedia opísať to, čo zhotovili, dokonca dokážu 
vysvetliť celý postup práce. Upevňovali sme správne a bezpečné zaobchádzanie 
s nožnicami a iným pracovným náradím, ich správne držania a techniku strihaní. 
Používajú rôzne predmety, nástroje, s ktorými pracujú v piesku, na školskom dvore. 
Deti sa oboznámili s tradičnými remeslami: tkanie, kováčstvo, hrnčiarstvo. Pri hrách 
a v činnostiach – v hre na lekára, učiteľa, šoféra, policajta, kuchára, čašníka, 
upratovačku, policajta, stavbára, hasiča, záhradníka – sa naučili poznať ich pracovnú 
náplň. 
 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- konštruovanie podľa predlohy i podľa 
vlastnej fantázie, upratovanie po hre, 
činnosti 

 

- manipulácia s drobnými predmetmi, 
užívateľské zručnosti sú primerané veku 

 

- poznanie dieťaťu blízkych súčasných 
povolaní, ich pracovnej náplne, významu 

 

 
 
Vzdelávacia oblasť:  UMENIE  A KULTÚRA 
 
 
Oblasť umeleckej sféry hodnotíme pozitívne, je spojená s aktívnym záujmom 
a vnútornou motiváciou detí. Deti sú hudobne zdatné, spievajú piesne rôznych 
žánrov, vedia rytmizovať, dotvárajú piesne hrou na telo i využívaním Orffového 
inštrumentára. Počúvajú hudobné skladby a piesne, vyjadrujú ich pohybom, ale aj 
výtvarne. Zvládajú pohyb v hudobno-pohybových hrách a spájať tanečné prvky 
v jednoduchej choreografii. Deti radi spievajú detské ľudové piesne, v škole vedieme 
aj detský spevácky zbor  „ Speváčik“ pod vedením p. učiteľky Schiedovej.      
Hudobné spôsobilosti hodnotíme ako silnú stránku našej školy. 
V oblasti výtvarnej činnosti deti rady kreslia, čo nás viedlo k využívaniu rôznych 
techník pri kreslení a maľovaní. Pri tvorbe využívajú rôzny výtvarný materiál, 
vystrihujú z novín, časopisov, dotvárajú rôzne obrazce, využívajú škvrny, otlačky. 
Vedia nakresliť ľudskú a zvieraciu postavu, modelujú z modelovacej hmoty, 
pomenujú základné a zmiešané farby, vedia ako docieliť zmiešaním dvoch farieb 
výslednú farbu. Využívame aj podložky s rôznou štruktúrou povrchu pri kreslení, deti 
kreslia farbičkami, mastným a suchým pastelom, uhlíkom, rudkou, maľujú štetcom, 
silikónovým a molitanovým materiálom. 
 



Silné stránky Slabé stránky 

- veľmi dobrá úroveň hudobných činností 
– vokálne, rytmické, hudobno-pohybové 
i hudobno-dramatické spojené 
s aktívnym záujmom, vnútornou 
motiváciou a pozitívnym vzťahom 

 

- poznanie základných i doplnkových 
farieb, miešanie nových farebných 
odtieňov, poznanie výtvarného materiálu 
alebo hmoty 

 

- záujem o výtvarné činnosti, maľovanie, 
kresba ľudskej postavy 
a experimentovanie s rôznymi 
výtvarnými technikami 

 

 
 
Vzdelávacia  oblasť:  ZDRAVIE  A POHYB 
 
Pohyb je základnou telesnou a duševnou potrebou dieťaťa, podnecuje jeho 
aktivitu a participáciu na činnosti a preto sme pohybové aktivity zapájali do 
všetkých činností rozmanitého charakteru. Deti sa naučili, prečo je pohyb pre 
človeka taký dôležitý. Vedia identifikovať pocit zdravia, choroby, pri rôznych 
aktivitách sa naučili rozdeľovať zdravé a nezdravé potraviny. 
Pri projekte  „Zdravé zúbky“  sa deti naučili správnej starostlivosti o zuby, ako si 
ich čistiť, ako predchádzať vzniku zubného kazu, ako s nebáť zubného lekára... 
Veľmi dobre zvládajú hygienické návyky a všetky sebaobslužné práce. 
Vykonávajú všetky základné polohy podľa pokynov, ovládajú terminologiu, 
manipulujú s rôznym náčiním, vedia hádzať, chytať, podávať, odrážať loptu. 
Ovládajú akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi, 
poskoky na jednej nohe, pohyby na balančnej podložke. 
Deti zvládajú turistické vychádzky. Niekoľko aj dlhších turistických vychádzok 
zvládli v Škole v prírode na Slnečnom majeri. 
 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- poznanie zdravého životného štýlu, 
pozitívny vzťah k pohybu, zdravej výžive 

- chybné držanie tela u niektorých detí 

- sebaobslužné a hygienické činnosti - nižšia pohybová zdatnosť u jednotlivcov 

- pohybová aktivita, ovládanie 
lokomočných pohybov, akrobatických 
zručností, tanečno-pohybových činností 

 

 
 
      Práca počas celého školského roka bola namáhavá, zároveň zaujímavá 
a obohacujúca nielen pre deti, ale i pre pedagógov. Mali sa možnosť stretnúť so 
zaujímavými, často svojskými osobnosťami detí. Práca s deťmi bez pochýb obohatila 
naše pedagogické pôsobenie o nové skúsenosti. 
 
 



10. b / 
 

   Úroveň školskej pripravenosti sa u deti overovala rôznymi formami, 
diagnostikou triednych učiteliek, rozhovormi a poradenskou činnosťou pre rodičov 
a priamou komunikáciou s detským psychológom a tiež formou depistáže. Po celý 
školský rok sme aktívne a intenzívne spolupracovali so základnými školami 
v našom okolí a konzultovali výsledky a úroveň našich detí v rámci pripravenosti 
detí na primárne vzdelávanie. 
 Z hľadiska predčitateľskej gramotnosti diagnostikujeme poznanie a čítanie celých 
slov a znalosť čísiel a písmen u viacerých detí. Deti zvládajú analyticko-syntetické 
činnosti so slovami, rozlíšia prvú i poslednú hlásku slova, tvoria slová na zadanú 
hlásku. 

 
Rezervy vidíme v pravo-ľavej orientácii, v schopnosti zovšeobecňovania 
a sústredenia sa detí na konkrétny cieľ.  
Záverom – úroveň pripravenosti detí na vstup do ZŠ vo všetkých sledovaných 
oblastiach je na veľmi dobrej a vyhovujúcej úrovni. Tri deti bude mať OPŠD, 
z toho dve deti sú z našej MŠ a jedno dieťa je nové prijaté po zápise detí do MŠ. 
 
10.c/ špecifické zameranie školy:  
 

 škola je zameraná zvlášť na dopravnú výchovu, máme vytvorené aj 
vlastné dopravné ihrisko, máme dostatok interaktívnych UP pre oblasť 
dopravnej výchovy. 

 Hudobná výchova a jej činnosti je na veľmi dobrej úrovni vo viacerých 
oblastiach, v MŠ sa vedie aj detský spevácky zbor  „Speváčik“ 

 deti sa pohybovo rozvíjajú v ľudových a moderných tancoch 
 výtvarné aktivity na veľmi dobrej úrovni, vrátane účasti na rôznych 

výtvarných súťažiach  
 odborná činnosť s Lego Dacta  
 odborná edukačná činnosť pomocou učebnej pomôcky Logico Primo 
 každoročné organizovanie Školy v prírode 
 každoročné organizovanie predplaveckého výcviku 
 Tvorivé dielne spolu s rodičmi detí - striedame v ročných obdobiach a 

situačne 
 veľmi dobrá úroveň výučby v cudzom jazyku – jazyk anglický 
 aktívne využívanie Tvorivej dramatiky vo výchove a vzdelávaní 
 oblasť environmentálnej výchovy spojených s prírodou a životným 

prostredím 
     10.d/  Spolupráce MŠ so: 
 

- ZŠ Požiarnická    
- ZŠ Staničná   
- CVČ Orgovánová  
- Miestna knižnica pre deti a mládež 
- MČ Juh   
- ZUŠ Jantárová  / odbor hudobný, tanečný a dramatický / 
- S políciou, hasičským a záchranárskym zborom 

 
 



10. e/  
 Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením 
vedúcej MZ Mgr. Evy Chovancovej. Pravidelne sme sa stretávali na zasadnutiach 
mesačne, na zasadnutiach sa zúčastňovali všetci pedagogickí zamestnanci, 
prizývaná bola aj riaditeľka MŠ. Činnosť MZ sa zameriavala predovšetkým na 
dôkladnú analýzu, rozbor a hodnotenie vytvorených obsahových celkov učebných 
osnov v súlade s platným ŠVP. 
Súčasťou práce bolo aj plánovanie a koordinácia zvyšovania odbornosti 
pedagogických zamestnancov prostredníctvom odborných referátov a otvorených 
hodín, tvorba edukačného materiálu v konečnej miere zvyšovala úroveň a kvalitu 
edukačného procesu v materskej škole. Realizácia celoškolských akcií pri príležitosti  
významných environmentálnych a zdravotných elementov obohatila edukačný efekt 
akcií, podporila kooperáciu rodiny a školy a zároveň podporila pozitívny vzťah rodiny 
a školy. 
 
Hodnotenie plnenia plánu práce metodického združenia MŠ: 
 

• Pod vedením riaditeľky MŠ a vedúcej MZ učiteľky analyzovali a hodnotili 
realizáciu edukačnej činnosti na základe aktuálnych obsahových celkov. 
Spolupracovali pri analýze, prípadne zmene tém a podtém obsahových 
celkov, pri dopĺňaní vzdelávacích štandardov, pri spracovaní inovačného 
obsahu stratégií a učebných zdrojov. 

• Kontrola a hodnotenie plánov výchovy a vzdelávania a triednej 
dokumentácie boli riešené pod vedením riaditeľky MŠ a triednych učiteliek. 
Výmena pedagogických skúseností a odborná pomoc pri riešení rozmanitých 
pedagogicko-didaktických problémov boli nepretržitou súčasťou každého 
zasadnutia MZ a uskutočňovali sa v závislosti od potrieb učiteliek. 

• Na začiatku školského roka bola schválená formálna stránka plánov 
výchovno-vzdelávacej činnosti. V MŠ sa plánuje na základe jednej základnej 
prijatej formy plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Forma je plne 
akceptovaná po formálnej i obsahovej stránke. 

• Vedúca MZ Mgr. Eva Chovancová pripravila a spracovala grantový projekt 
na tému „ Príroda – priateľ človeka a zvierat“, čím sa materskej škole podarilo 
získať grant z Fondu zdravia Mesta Košice vo výške 600 €. MŠ realizovala 
samotný projekt s podtémou  „ Tajomstvo jedného stromu“ v apríli 2017, 
obsahová náplň celého projektu smerovala k zdravému životnému štýlu. 

• Pod vedením p. učiteľky Obrušníkovej sa uskutočnila príprava a realizácia 
školského kola v prednese poézie a prózy a tiež príprava dieťaťa, ktoré 
postúpilo do celomestského kola. 

• Učiteľky pp. Schiedová a Švantnerová prezentovali odborné zručnosti 
z kontinuálneho vzdelávania v praktickej rovine na tému  „ Rozvoj 
predčitateľskej gramotnosti“. Odborná ukážka bola zameraná na prezentáciu 
rôznych metód, ktoré je možné využiť pri rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti 
v MŠ. 

• Realizovali sme prípravu pohybových a športových aktivít pre celú školu 
pod názvom  „Šmolkoparáda“. Dôsledná príprava a zaujímavá náplňa zaručila 
úspech celej akcie s deťmi. 

 
V závere môžeme v rámci evalvácie konštatovať, že všetky učiteľky majú záujem 
o odborný rast a zvyšovanie kvality a úrovne profesionálnych kompetencií, zapájajú 



sa do plánovaných činností tvorivou a nápaditou kooperáciou, zúčastňujú sa na 
tvorbe, organizovaní, modernizácii  výchovy a vzdelávania v MŠ. 
 

Závery a odporúčania 
pri tvorbe plánu práce metodického združenia v školskom roku 2017/2018: 

 

• Uskutočniť analýzu jednotlivých obsahových celkov učebných osnov ŠkVP, 
podchytiť nedostatky a uskutočniť zmeny na základe realizácie v edukačnej 
praxi.  

• Analyzovať a hodnotiť spracovanie formy a obsahu plánov výchovno-
vzdelávacej činnosti, dôslednou kontrolou sa zamerať na dodržiavanie ŠkVP, 
terminológie, operacionalizáciu cieľov, požiadaviek a obsažnosť vzdelávacej 
ponuky. 

• Koordinovať realizáciu celoškolských aktivít k rôznym príležitostiam, ktoré 
podporujú súdržnosť, profiláciu a príťažlivosť materskej školy, kooperáciu 
materskej školy a rodiny. 

• Naďalej zvyšovať odbornosť a profesionalitu pedagógov školeniami, 
odbornými referátmi, ukážkovými hodinami a ďalším 

 
10. f/  Vyhodnotenie koncepcie – v oblasti výchovy a vzdelávania. 
  
 Celá táto oblasť je podrobne rozpracovaná v samotnej Správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017, ktorá 
je jej súčasťou. Pokračovali sme v plánovaní v zmysle ŠkVP  „ Človiečik objavuje 
svet“ a podľa vypracovaných osnov. V uvedenom hodnotiacom období sa nám 
podarilo maximálnou snahou všetkých zamestnancov splniť vytýčené ciele, ktoré boli 
náročné a bohaté na množstvo zaujímavých edukačných aktivít. Stavali sme na 
aktivitách, ktoré obohacujú a rozširujú samotný proces výchovy a vzdelávania za 
aktívnej spolupráce s rodičmi detí. Celú činnosť a plánované aktivity sme 
prejednávali vopred v pedagogickej rade, vo výbore Rady RZ a na zasadnutiach 
Rady školy. Zapájali sme sa aj do projektov v rámci vlastnej školy a tiež sme uspeli aj 
v grantovom projekte cez Fond zdravia Mesta Košice. 
 
V materiálno-technickej oblasti – podarilo sa nám s maximálnym úsilím, snažením  
a dobrou organizáciou práce vedenia MŠ – školu významne skvalitniť, vylepšiť 
a zmodernizovať. 
Skvalitnilo sa vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ a zároveň sa skvalitnili pracovné 
podmienky  zamestnancov a predovšetkým deťom. Vykonalo sa množstvo opráv, 
nátery farbami, výsadba zelene, rez stromov a kríkov, kosba areálu. Zakúpili sa nové 
hračky, učebné pomôcky, knihy pre deti i odborná literatúra. Zrealizovali sme výmenu 
starých okien za nové plastové v jednej triede, pokračujeme postupne vo výmene 
podľa našich možností. Triedy sa obnovili novým nábytkom do dvoch celých tried, 
zakúpili sa tri nové koberce väčších rozmerov, do jednej triedy nové stoly a detské 
stoličky drevené, výmena detských vankúšov a paplónov, zabezpečili sa vešiakové 
skrinky pre deti do všetkých tried na uteráky a poháriky na zuby. Na školský dvor sa 
zabezpečili dve lanové pyramídy, dve drevené hojdačky a jedna drevená preliezačka 
pre deti MŠ.  
Spolupráca s rodičmi detí bola na vysokej úrovni v rôznych oblastiach.  
 



V oblasti vzťahov so zamestnancami a spolupráci s inými inštitúciami 
a organizáciami – túto oblasť hodnotím maximálne pozitívne. Všetci zamestnanci 
školy pracovali na svojich pracovných pozíciách zodpovedne, dochvíľne, samostatne 
a ochotne. Je to výsledkom dobrej vzájomnej komunikácie, organizácie práce a veľmi 
dobrej úrovne zvolených riadiacich postupov. Zamestnanci ochotne a tvorivo 
pracovali na projektoch, aktivitách školy, realizovali otvorené hodiny a prezentovali 
sa na verejnosti. Pracovné skúsenosti a odborné vedomosti z odborných seminárov 
plne aplikovali v činnosti s deťmi, ale tiež sa evidentne prejavovali vo vzájomnej 
spolupráci a v medziľudských vzťahoch na pracovisku. Počas celého šk. roka sme 
nezaznamenali žiadne spory, alebo konflikty. Za výbornej spolupráce s výborom RZ, 
Radou školy, základnými školami, ZUŠ a ostatnými sa nám darilo zrealizovať veľa 
hodnotných a krásnych podujatí. Školu sme zviditeľňovali aktívne po celé hodnotené 
obdobie aj na verejnosti, a to kultúrnym vystúpením v rámci školy, v rámci MČ Juh, 
úspešným zapájaním sa do rôznych súťaží výtvarných a hudobných v rámci mesta. 
Tiež sme sústavne obohacovali, aktualizovali a inovovali webovú stránku našej školy. 
 
 11. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti : 
 

 Deň na kolieskach – so ZŠ Požiarnickou 
 Katarínska zábava, vystúpenie detí – ZŠ Požiarnická 
 Návšteva HZ a ukážka práce Hasičského zboru, práca hasičov, 

pracovné pomôcky a ich využitie, ohlasovanie vzniku požiaru 
 Návšteva záchranného zboru vo FN L. Pasteura – sanitka a jej 

vybavenie, práca záchranára, poskytnutie prvej pomoci / aj prakticky na 
Adamovi /, vybavenie lekárničiek, predchádzanie detským úrazom, ako sa 
zachovať pri úraze, poznať dôležité telefónne čísla 

 V rámci plnenia cieľov environmentálnej výchovy sme zakúpili „Motýliu 
záhradu“ , ktorá sa nám vydarila a pozorovali sme ju a starali sa o ňu 
spoločne s deťmi od začiatku až do úspešného ukončenia. Do tohto 
projektu boli zapojení aj rodičia detí 

 Návšteva policajtov v MŠ na školskom dvore – dopravná výchova 
v našich podmienkach, oboznamovanie s prácou Polície, autami,  
-  druhá návšteva bola zameraná vo vnútorných priestoroch s využitím 
interaktívnej tabule – dopravné značky, správanie sa chodcov, overovanie 
vedomostí v pracovných zošitoch formou testov, odmeny pre deti 

 Hudobné koncerty v ZUŠ Jantárová a oboznamovanie s hudobnými 
nástrojmi 

 Hudobné rozprávky s ujom Ľubom: Snehulienka a sedem trpaslíkov, Ako 
čerti anjelom Vianoce ukradli, Štvorhlavý drak, Cesta okolo sveta, 

 Návštevy divadelných predstavení, 2x v roku pre porovnanie žánru aj 
návšteva divadla Romathan 

 Mestské kolo v prednese poézie a prózy – Detské rozprávkové Košice 
 účasť vo výtvarnej súťaži – zapojili sme sa do viacerých ponúkaných 

projektoch 
 Detský karneval s ujom Ľubom pre všetky deti 
 Účasť v rôznych výtvarných súťažiach, vo výtvarnej súťaži – „ Ľudové 

ornamenty v kresbe“ –  bolo jedno dieťa úspešné – získalo ocenenie 
 MDD – bohatá činnosť so súťažami telovýchovnými a pohybovými, 

hudobno-tanečnými, vrátane sponzorských odmien a medailí pre deti 



 Juniáles s ujom Ľubom, diskotéka so súťažami pre deti a rodičov 
v popoludňajších hodinách, výborná  akcia vysoko hodnotená aj rodičmi 

 9. ročník stavanie hradov z piesku  
 Mikulášske oslavy s darčekmi pre deti „Mikulášska čižmička“ 
 Vianočné posedenia s rodičmi detí, vrátane vystúpenia detí a občerstvenia 
 Tvorivá dielňa s  deťmi a rodičmi v odpoludňajších hodinách so 

zameraním na zimnú a vianočnú tému 
 Kreslenie na chodník v rámci Dňa mesta Košice – Veselý chodník 
 Deň matiek, Deň otcov, Deň rodín s darčekmi pre rodičov a kultúrnym 

vystúpením 
 Škola v prírode s deťmi 5 - 6 ročnými  / Slnečný majer - Bardejov, 

október 2016 / počet detí 26/ 
 Plavecký výcvik pre deti 5 - 6 ročné  / apríl 2017, počet detí 36 / 
 Farebný jesenný deň – farebné tričká 
 Šarkaniáda v spolupráci aj s rodičmi detí 
 Ľudové tradície, rozlúčka so zimou, vynášanie Moreny v mestských 

podmienkach, Veľkonočný strom-aktivity pred sviatkami jary na šk. dvore 
 Tekvičkový deň v spolupráci s rodičmi detí, prehliadka tekvičiek v areáli 

MŠ, okrem toho vydlabávanie tekvíc a dotváranie na ul. Alžbetinnej 
v spolupráci so sponzorom – aj s odmenami pre deti 

 Športová olympiáda zameraná ku Dňu športu mesta Košice 
 Odborné ukážky na otvorených hodinách pre rodičov z jazyka anglického 

– na veľmi dobrej úrovni 
 Tajomstvo knihy – spolupráca s mestskou knižnicou pre deti a mládež, 

pravidelné návštevy s  5 – 6 ročnými deťmi 
 Tvorivé aktivity so ZŠ Požiarnická a ZŠ Staničná – Prvák z najmenšej 

lavice 
 Zapojili sme sa do projektu Dental Alarm so zameraním na správnu 

dentálnu hygienu – „ Zdravé zúbky“ 
 Boli sme zapojení do Grantového projektu cez Fond zdravia mesta 

Košice na tému „ Príroda priateľ človeka a zvierat 
 Ďalší školský environmentálny projekt  „ Tajomstvo jedného stromu“ 
 V spolupráci so ZŠ Požiarnickou, environmentálny krúžok - 

oboznamovanie detí s plazmi – terárium 
 Športovo-pohybové aktivity vo Fun Parku  
 Slávnostná rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do ZŠ – v dvoch triedach 
 Edukačný výlet na Košický hrad v súčinnosti s firmou Mestské lesy 
 Spoločný projekt pod záštitou primátora Mesta Košice – čítanie textov 
    so živým psíkom Ňufkom 
 športové dopoludnie pod názvom  „ Šmolkoparáda“ 

         12. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená : 
 

 Projekt –  Dental Alarm – „ Zdravé zúbky“ 
 Zapojili sme sa do grantového projektu vyhláseného fondom zdravia 

mesta Košice  „ Príroda – priateľ človeka a zvierat“ boli sme úspešní 
 V rámci projektového vyučovania, spracovaných sedem interných 

projektov: „Červená, zelená, čo to deti znamená“ 
                      „S Adamkom a Evičkou hravo a zdravo“ 
                      „Zvedavé slniečko“ 
                      „Kuk do prírody“ 



                      „Na krídlach piesne“ 
                      „Poznávame anglický jazyk“ 
                      „ Hráme sa spolu s Lego Dacta“ 

 
 Všetky akcie boli výrazne pozitívne hodnotené, organizačne výborne 
pripravené. Vysoko hodnotíme organizovanú ŠvP,  rôznych športových hier a súťaží 
zvlášť počas prebiehajúcich osláv Dňa Mesta Košice, plavecký výcvik, zapojenie sa 
do vlastných projektov  / napr. Šmolkoparáda, Juniáles, Farebné tričká ... / 
prispievanie na webovú stránku, prezentáciu na verejnosti a mnohé ďalšie.  
 Zamerali sme sa predovšetkým na prípravu detí pred vstupom do ZŠ, na 
úspešný a kvalitný prechod na primárne vzdelávanie – túto hlavnú oblasť sme zvládli 
veľmi dobre – hodnotenie na základe evalvácie, diagnostiky, konzultácie so 
zástupcami dvoch základných škôl a tiež odbornej spolupráce s detským 
psychlógom. 
 Pomocou pozorovania, rozhovoru, diskusie, brainstormingu, obsahovej 
analýzy dokumentácie MŠ, produktov detskej tvorivosti, pracovných listov a zošitov 
a spracovanej diagnostiky  sme sa snažili zodpovedne evalvovať svoju edukačnú 
činnosť, identifikovať silné a slabé stránky s rešpektovaním individuálnych  osobitostí  
detí. 
 
 

V Košiciach dňa 26. 06. 2017 
 
 
 
Spracovala : 
 
Mária Šipošová 
riaditeľka MŠ 
 
 
 

 

 

 

 

 


