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1 Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Palárikova 22, 040 01  Košice 

Telefónne číslo: 055/678 80 77, 0911 757 760 

Internetová a elektronická 

adresa školy: 

mspalarikovake@centrum.sk 

Webové sídlo školy: www.mspalarikova.sk 

Zriaďovateľ  školy: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice, www.kosice.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Eva Chovancová riaditeľ materskej školy 

Ing. Magdaléna Hučková hospodárka materskej školy 

Martina Štefančíková vedúca školskej jedálne  

 

     

1.1 Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

1.1.1 Údaje o rade školy 

 

Rada školy pri MŠ Palárikova 22, Košice 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 a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 

Z.z. a neskorších predpisov dňa 07.04.2016 na obdobie 4 rokov. 

  

Rada školy 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

Bc. Jana Horná Predseda zástupca pedagogických zamestnancov 

Bc. Mária Kalmárová Člen zástupca pedagogických zamestnancov 

Ing. Magdaléna Hučková Člen zástupca nepedagogických zamestnancov 

JUDr. Erika Filičková Člen zástupca rodičov 

Gabriela Hirjaková Člen zástupca rodičov 

Ing. Martina Pappová Člen zástupca rodičov 

PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD. Člen zástupca zriaďovateľa 

Ing. Radovan Sušila Člen zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ladislav Breicha Člen zástupca zriaďovateľa 
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Rada školy (ďalej RŠ) v školskom roku 2019/2020 zasadala jedenkrát, prerokovala plán práce 

RŠ na aktuálny školský rok a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach. Oboznámila sa so školským vzdelávacím programom, školským poriadkom 

a aktuálnym prevádzkovým poriadkom MŠ. Vyjadrila sa k plánovaným aktivitám školy                

a interným projektom. Vzala na vedomie koncepčný zámer rozvoja školy, návrh rozpočtu a 

využitie finančných prostriedkov na základe analýzy hospodárenia. Vyjadrila sa k modernizácii 

a obohateniu vybavenia MŠ, materiálno-technického vybavenia MŠ i školského dvora. 

V súvislosti so zmenou zákona o ochrane osobných údajov boli členovia rady oboznámení        

so spracovanými zásadami o ochrane osobných údajov a písomne prejavili súhlas                            

so zverejnením osobných údajov ako člena rady školy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 v druhom polroku školského roka 2019/2020 rada 

školy nezasadala a v súlade so zmenou a doplnením zákona č. 596/2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bolo funkčné obdobie rady školy, ktoré končilo v apríli 2020, predĺžené do uplynutia 

3 mesiacov po skončení mimoriadnej situácie. Nové voľby členov rady školy sú naplánované 

na obdobie august a september 2020.  

 

1.1.2 Údaje o pedagogickej rade školy 

 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. 

Pedagogická rada zasadala 3x na základe plánu na školský rok 2019/2020 a podľa potreby. 

Jedno zasadnutie odbornej pedagogickej rady bola presunuté z dôvodu mimoriadnej situácie     

na mesiac august 2020. Pedagogická rada prerokovala školský poriadok, pracovný poriadok 

spracovaný v súlade s aktuálnou legislatívou a vzorovými dokumentami, ktorý bol schválený 

odborovou organizáciou, plán práce materskej školy vrátane plánu vnútornej kontroly školy, 

školský vzdelávací program, plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, ročný 

plán vzdelávania PZ a podmienky prijímania detí do materskej školy spojené so zápisom detí 

na školský rok 2020/2021. Zasadnutia ponúkli priestor na prenos a výmenu informácií, 

skúseností a poznatkov získaných absolvovaním školení a seminárov organizovaných 

zriaďovateľom, MPC a inými organizáciami, ale aj vychádzajúcich z vlastnej pedagogickej 

praxe. Ukladala členom pedagogickej rady úlohy vyplývajúce z prerokovaných dokumentov 

a predložených návrhov s cieľom zvýšenia efektivity, zaujímavosti a kvality výchovno-

vzdelávacej činnosti. Pedagogickí zamestnanci spracovali počas mimoriadnej situácie 

(pandémie ochorenia COVID-19) a home officu viaceré odborné témy, vytvorili v kooperácii 

súbory námetov a aktivít k vybraným témam, súbory pracovných listov a edukačných 

pomôcok. Prezentácia výstupov sa realizovala v mesiaci jún, nadväzujúce prezentácie sú 

naplánované v mesiaci august 2020 a priebežne v školskom roku 2020/2021. 

 

1.1.3 Údaje o metodickom združení materskej školy 

 

Metodické združenie (ďalej len MZ) materskej školy ako poradný a iniciatívny orgán 

riaditeľa materskej školy pracovalo na základe spracovaného plánu činnosti pod vedením 

vedúcej MZ Bc. Márie Kalmárovej. Zaoberalo sa pedagogicko-didaktickými a výchovno- 



Materská škola, Palárikova 22, Košice 

4 
 

vzdelávacími problémami s cieľom skvalitnenia priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Základné funkcie napĺňalo plnením plánu na jednotlivých stretnutiach:  

• Organizačno-riadiacu prostredníctvom spolupráce s vedením MŠ, analýzy Školského 

vzdelávacieho programu a jednotlivých obsahových celkov učebných osnov, 

spolupráce na tvorbe plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov                   

a identifikáciou vzdelávacích potrieb. 

• Odborno-metodickú a vzdelávaciu na základe účasti a spolupráce pri organizácii 

a tvorbe plánu aktualizačného vzdelávania, účasťou na aktualizačných vzdelávaniach, 

prezentáciou nových poznatkov a skúseností získaných absolvovaním špecializačného 

a ďalšieho vzdelávania a samoštúdiom, koordináciou zapojenia MŠ do programu 

Zelená škola, spracovaním odborných tém v závislosti od potrieb materskej školy               

a zamestnancov, spracovaním metodických námetov aktivít a učebných pomôcok            

so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti 

obezite, podporu pohybových aktivít a zdravého životného štýlu, prírodovednej 

a environmentálnej gramotnosti. Realizácia otvorených hodín so zameraním                      

na environmentálnu výchovu bola z dôvodu mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia 

COVID-19 a v spojitosti s uzavretím škôl presunutá na školský rok 2020/2021. 

Z uvedených dôvodov boli aj viaceré aktivity plánu práce MZ splnené v teoretickej 

rovine, ich praktická aplikácia bude realizovaná v školskom roku 2020/21.  

• Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov prostredníctvom vyplnenia 

spracovaného dotazníka poukázala na potreby kolektívu a možnosti zamerania 

aktualizačného vzdelávania v nasledujúcom školskom roku v súlade s potrebami školy. 

• Kontrolno-hodnotiacu na základe účasti na otvorených hodinách a realizovaných 

projektoch MŠ, hospitačnej činnosti a na základe spolupráce pri kontrolách plánov 

výchovno-vzdelávacej činnosti a ostatnej triednej dokumentácie.  

 

1.1.4 Údaje o RZ pri MŠ Palárikova 22, Košice 

 

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice je 

iniciatívnym orgánom rodičov materskej školy ako registrovaná nezisková organizácia. Členmi 

sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú materskú školu na Palárikovej ulici v Košiciach. 

Rodičia sú zastúpení v rodičovskej rade zvoleným zástupcom za jednotlivé triedy MŠ. 

Predsedom RZ je Mgr. Tatiana Lorková. RZ sa schádza sa podľa plánu práce RZ, plánu 

spolupráce MŠ a RZ alebo podľa potreby. V druhom polroku školského roka sa z dôvodu 

pandémie ochorenia uskutočnilo jedno zasadnutie elektronickou formou, pri ktorom sa 

zástupcovia tried vyjadrili k plánovanému vynaloženia prostriedkov RZ. Rodičovské združenie 

sa výrazne podieľalo na obohatení celoškolských akcií a projektov, na materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti a modernizácii edukačného prostredia a školského 

dvora. Z prostriedkov RZ bola zakúpená Veža poznania a Drevené bludisko, ktoré budú 

v auguste umiestnené v priestore environmentálneho kútika na školskom dvore a majú 

hodnotný estetický, edukačný i výrazový potenciál. Pitná fontánka umiestnená na školskom 

dvore spĺňa účel plnohodnotného zabezpečenia pitného režimu počas pobytu detí vonku. Počas 

letných mesiacov budú vo vymedzenom priestore umiestnené stojany na bicykle pre potreby 

detí a v súlade s podporou zdravého životného štýlu detí. 
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2 Údaje o počte detí školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

    

V školskom roku 2019/2020 bolo zapísaných k 30.06.2020 127 detí. Prevádzka sa 

uskutočňovala v 6 triedach od 06.30 do 17.00 hod. V čase mimoriadnej situácie bola materská 

škola od 13.03.2020 do 31.05.2020 zatvorená. V období od 01.06. do 14.06.2020 bola 

prevádzka materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie od 07.00 do 16.00 a v období    

od 15.06.2020 je od 06.30 do 16.30 hod. v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a usmernením hlavného 

hygienika ÚVZ v čase mimoriadnej situácie.  

 

Počet zapísaných detí a priemernú dochádzku približujú nasledujúce tabuľky 

Mesiac 

1. 

trieda 

3-4 r. 

2. 

trieda 

3-4 r. 

3. 

trieda 

3-6 r. 

4. 

trieda 

4-5 r. 

5. 

trieda 

3-6 r. 

6. 

trieda 

5-6 r. 

Spolu 

September 18 20 22 22 23 22 127 

Október 18 20 22 22 23 22 127 

November 18 20 22 22 23 22 127 

December 18 20 22 22 23 22 127 

Január 18 20 22 22 23 22 127 

Február 18 20 22 22 23 22 127 

Marec 18 20 22 22 23 22 127 

Apríl 18 20 22 22 23 22 127 

Máj 18 20 22 22 23 22 127 

Jún 18 20 22 22 23 22 127 

 
Priemerná dochádzka 

9/19 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 Ročná 

77% 73% 77% 82% 79% 68% 69% 0% 0% 53% 58% 

Počet detí v hmotnej núdzi: 0                     Počet detí so ŠVVP: 2 (diag. v 10/19) 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/20: 4 

Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/20: 38 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok 2020/21:  3 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na nasledujúci školský rok 

2020/21:  2. Diagnostika špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb sa vzťahuje na špeciálne 

potreby vychádzajúce z narušenej komunikačnej schopnosti a špeciálne potreby vychádzajúce 

z viacerých diagnóz vrátane autizmu. 

 

  3 Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Pod hodnotením detí sa rozumejú písomné záznamy o deťoch vychádzajúce 

z pedagogickej diagnostiky, zo záznamov z hospitačnej činnosti, ktoré boli získané priebežne 

aplikáciou diagnostických metód a nástrojov. Kritérium hodnotenia akcentuje hlavný cieľ 

výchovy a vzdelávania v materskej škole a zameriava sa na diagnostiku kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej 

škole a na život v spoločnosti.  
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Súčasti pedagogickej diagnostickej dokumentácie: 

☺ diagnostika adaptácie a prejavov správania,  

☺ diagnostika jednotlivých vzdelávacích oblastí v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,  

☺ diagnostika detskej hry a sociálnych kontaktov dieťaťa v hre,  

☺ výtvarné práce, 

☺ diagnostika detskej reči a grafdiagnostika, 

☺ ostatné diagnostické záznamy hodnotiace pozornosť, pamäť dieťaťa, preferovaný 

spôsob myslenia, motiváciu či špecifické záujmy a schopnosti.  

 

Aplikované metódy a formy práce vedúce k posúdeniu školskej pripravenosti detí:  

▪ Pozorovanie  

▪ Rozhovor, diskusia  

▪ Evaluačné záznamy obsahových celkov učebných osnov 

▪ Diagnostické záznamy 

▪ Analýza úloh a výsledkov činností detí  

▪ Tvorba individualizovaných úloh rešpektujúca rozvojovú úroveň detí vychádzajúca 

z diagnostických záznamov, individuálny prístup 

▪ Vypracovanie IVP pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky v prípade potreby 

podľa odporúčaní psychológa a pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

▪ Analýza a hodnotenie vlastného pedagogického pôsobenia  

▪ Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

realizácia posúdenia školskej pripravenosti prostredníctvom CPPPaP 

 

V školskom roku 2019/20:  

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/20: 4 

Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/20: 38 

Deti sú po stránke kognitívnej, psycho-senzomotorickej a sociálno-citovej pripravené na vstup 

do ZŠ, dosahujú optimálnu úroveň ukazovateľov školskej spôsobilosti. 

 

V individuálnych prípadoch bol na základe posúdenia školskej pripravenosti a na základe 

spolupráce s CPPPaP navrhnutý odklad povinnej školskej dochádzky. 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok 2020/21: 3 

 

 

  4 Údaje o školskom vzdelávacom programe 

 

Školský vzdelávací program „Svet očami detí“ je spracovaný v súlade  so štátnym 

vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými zákonom 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z cieľov, zamerania a podmienok Materskej 

školy, Palárikova 22 v Košiciach. 
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Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Svet očami detí sú zostavené               

z desiatich obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí 

v predškolskom veku. Charakteristika obsahových celkov a jednotlivých tém predstavuje 

stručný základný tematický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. Obsahové 

celky sú vypracované tak, aby poskytovali učiteľkám dostatočný priestor na tvorivé a flexibilné 

reagovanie a prispôsobenie výchovno-vzdelávacej činnosti konkrétnym deťom s ich 

vzdelávacími potrebami. 

Vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu               

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú implementované do učebných osnov 

a obsahových celkov v troch základných líniách (neviazané na obsahové celky, povinné 

a úvodné). 

Východiská plánovania rešpektujú didaktické princípy. Témy obsahových celkov sú 

orientačné, majú charakter odporúčaní. V kompetencii učiteľky je voľba poradia navrhnutých 

tém, prípadne tvorba novej témy v závislosti od aktuálnych podmienok a vzdelávacích potrieb 

detí. Uplatnenie vzdelávacích oblastí a podoblastí odzrkadľuje úvodná tabuľka v časovom 

vymedzení jedného mesiaca. Plánovanie úrovní dosiahnutia cieľa  (výkonu dieťaťa) je úplne     

v kompetencii učiteľky, ktorá zohľadňuje adaptácie výkonových štandardov, konkretizáciu 

výkonu dieťaťa, aktuálne rozvojové možnosti, podmienky a zameranie MŠ a individuálne 

potreby jednotlivých detí v triede. 

 

5 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

➢ Počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy: 13 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa s kvalifikáciou predškolská pedagogika absolvovali 2 

pedagogickí zamestnanci, druhého stupňa s kvalifikáciou predškolská pedagogika absolvovali 

taktiež 2 pedagogickí zamestnanci.  

 

Kariérová pozícia:  1 vedúci pedagogický zamestnanec – riaditeľka MŠ 

   6 pedagogických zamestnancov - triedny učiteľ 

   1 pedagogický zamestnanec - vedúci metodického združenia 

 

➢ Počet nepedagogických zamestnancov: 9 

 

 

Kvalifikovaní 13  

Z toho: začínajúci 0  

 
samostatní 10  

s 1. atestáciou 3  

Nekvalifikovaní: 0  

Z toho: hospodárka MŠ 1  

 
zamestnanci ŠJ 4 vrátane vedúcej ŠJ 

ost. prevádzkoví zam. 4 Fyzický stav: 4 Prepočítaný stav: 3,5 
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6 Údaje o ďalšom vzdelávaní  pedagogických zamestnancov školy 

 

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľa MŠ: 

Názov vzdelávania - druh 
Počet 

PZ 

Vzdelávanie 

ukončené v šk. 

roku 2019/20 

Vzdelávanie 

pokračuje 

(predbežný  

termín 

ukončenia) 

Funkčné vzdelávanie - Profesionalizácia práce 

vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho 

odborného zamestnanca - funkčné 

1 
1 - riaditeľka 

11/2019 
- 

Špecializačné vzdelávanie - Profesijné kompetencie 

vedúceho metodického zduženia 
1 

1 – vedúca MZ 

05/2020 
- 

Vykonanie prvej atestácie 3 

2 

11/2019, 

02/2020 

1 

11/2020 

Aktualizačné vzdelávanie – Aktuálne legislatívne 

predpisy v praxi (6 h) 
13 - 

13 

8/2020 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a účasť na seminároch mimo plánu: 

Názov vzdelávania, školenia Účastníci Termín konania 

Človek a príroda, Človek a zdravie v prostredí 

materskej školy (odborná konferencia) 
Mgr. Eva Chovancová 

30.10. - 31.10.19,  

Horný Smokovec 

Odborno-poznávací metodický seminár, 

medzinárodný seminár Dieťa a pohyb 
Mgr. Eva Chovancová 

29.11. - 30.11.19 

Praha  

Aktuálne informácie z oblasti regionálneho 

školstva na Slovensku a v meste Košice 

Mgr. Eva Chovancová 

Ľubica Švantnerová 

03.12. - 05.12.19, 

Kežmarské Žľaby 

IKT hry na podporu motivácie žiakov (webinár)  Hilda Lukáčová 
08.06.2020 

elektronicky 

Storytelling (webinár) Hilda Lukáčová 
24.06.2020 

elektronicky 

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (MŠ) 

– informačný seminár 
Mgr. Eva Chovancová 

06.07.2020 

MPC Prešov  

 

Neformálne vzdelávanie, sebareflexia a sebavzdelávanie: 

➢ štúdium odbornej literatúry, prezentácia získaných poznatkov, tvorba učebných 

materiálov, diskusia a výmena skúseností na tému: 

✓ uplatňovanie Národného akčného plánu boja proti obezite v podmienkach MŠ, 

tvorba súboru aktivít (všetci PZ), 

✓ implementácia environmentálnej výchovy do výchovno- vzdelávacieho 

procesu, tvorba aktivít, aktualizácia EAP v rámci zapojenia MŠ do programu 

Zelená škola (kolégium ZŠ), 

✓ odborné témy a tvorba súboru aktivít so zameraním na uplatňovanie pohybovej 

výchovy a zdravého životného štýlu v podmienkach MŠ (Mgr. Badaničová, 

Mgr. Rusnáková), 
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➢ komentované hodina v rámci plánu MZ so zameraním na tému Moje mesto Košice 

(všetci PZ), 

➢ periodické školenie BOZP, PO a CO (všetci zamestnanci), 

➢ informácie Odborového zväzu, zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV spojené so vzdelávaním 

– predsedníčka ZO OZ. 

 

7 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Zoznam mimoriadnych a celoškolských aktivít a kultúrnych podujatí: 

Názov aktivity 
Termín 

realizácie 
Zameranie 

Cieľová 

skupina 

Podmorská rozprávka 27.09.2019 Návšteva bábkového divadla 
Deti V. 

a VI. tr. 

Peťo a drak 01.10.2019 Hudobná rozprávka Deti MŠ 

Šarkaniáda,  

Farebný jesenný deň, 

Tekvičkovo 

07.10.2019 

09.10.2019 

28.10.2019 

Vzdelávacie aktivity, tvorba šarkanov 

a tekvíc v spolupráci s rodinou, rozvoj 

environmentálnych postojov 

Deti MŠ 

a rodičia 

Deň na kolobežkách 23.10.2019 
Pohybová aktivita v spolupráci so ZŠ 

Požiarnickou 

Deti V. 

a VI. tr. 

Lišiak a lišiačik 29.10.2019 Návšteva bábkového divadla 
Deti V. 

a VI. tr. 

Škola v prírode 
04.11. – 

08.11.2019  
Škola v prírode, Tatranská Lomnica 

Deti V. 

a VI. tr. 

V MŠ je veselo 12.11.2019 
Hudobno-pohybové a tanečné aktivity 

spojené s oslavami Dňa MŠ 
Deti MŠ 

Farby dúhy, svetlo a polárne 

žiari 

Príroda a zvieratká 

14.11.2019 Sférické kino, vzdelávacia aktivita 

Deti 3.-

6. tr. 

1.-2. tr. 

Zber papiera  
18.11. – 

21.11.2019 

Aktivita v spolupráci s rodinou 

v rámci zapojenia MŠ do programu 

Zelená škola 

Deti MŠ 

a rodičia 

Policajti v MŠ 27.11.2019 
Návšteva PZ SR v MŠ, ukážka ich 

práce na školskom dvore 
Deti MŠ 

Neuveriteľný cirkus 04.12.2019 Návšteva bábkového divadla 
Deti V. 

a VI. tr. 

Mikuláš v materskej škole 06.12.2019 Kultúrne podujatie Deti MŠ 

Vianočné vystúpenie 09.12.2019 

Vystúpenie detí na vianočnom 

posedení riaditeľov organizovanom 

zriaďovateľom  

Deti V. 

a VI. tr. 

Ako čerti anjelom Vianoce 

ukradli 
12.12.2019 Hudobná rozprávka Deti MŠ 

Vianočné besiedky 

17.12.2019 

18.12.2019 

19.12.2019 

Spolupráca MŠ a rodiny – kultúrny 

program pre rodičov 

Deti MŠ 

a rodičia 

Psíček a mačička 23.01.2020 Návšteva bábkového divadla 
Deti V. 

a VI. tr. 

Otvorená hodina KČ – 

Oboznamovanie s AJ 
30.01.2020 Otvorená hodina pre rodičov 

Deti V. 

a VI. tr. 

Karneval 06.02.2020 

Hudobno-pohybové a tanečné 

dopoludnie spojené s prezentáciou 

masiek 

Deti MŠ 

Rozlúčka s predškolákmi 26.06.2020 
Spolupráca MŠ a rodiny – kultúrny 

program. 

Deti V. 

a VI. tr.  
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Anglický jazyk 
Oboznamovanie s anglickým jazykom (Vzdelávacia 

ustanovizeň Edesta) – realizácia od 10/19 do 02/20 

Deti V. 

a VI. tr. 

 

Spolupráca MŠ 

Spolupráca MŠ so ZŠ Požiarnická ✓ návštevy telocvične a pohybové aktivity (Deň na 

kolobežkách, Deň MŠ), 

✓ prezentácia ZŠ na rodičovskom združení v MŠ, 

odborné poradenstvo pri príležitosti zápisu detí do 1. 

ročníka. 

Spolupráca MŠ s Knižnicou pre 

mládež mesta Košice 

✓ 3x návšteva knižnice, oboznámenie detí s knižnicou, 

rozvoj predčitateľskej gramotnosti. 

Spolupráca MŠ so ZUŠ Jantárová ✓ účasť detí V. a VI. triedy na DOD v ZUŠ Jantárová, 

hudobno-pohybové aktivity. 

Spolupráca MŠ s CPPPaP ✓ Depistážne posúdenie školskej spôsobilosti 5-6 

ročných detí na základe informatívneho súhlasu 

zákonných zástupcov. 

 

Mimoriadne významné aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Názov aktivity 
Termín 

realizácie 
Zameranie 

Cieľová 

skupina 

Zelená škola 

Akcie školy – siatie a sadenie,  

Zelený chodník zdravia,  

Zber papiera – Zachráňme 

stromy, 

Tvorba a sadenie levanduľového 

záhonu 

 

10/2019 

 

11/2019 

 

06/2020 

Realizácia aktivít zameraných              

na rozvoj environmentálnej 

gramotnosti na základe spracovaného 

EAP 

Deti 

MŠ, uč., 

a rodičia 

Vianočné vystúpenie detí 12/2019 

Príprava a vystúpenie detí MŠ na 

vianočnom posedení riaditeľov MŠ, 

ZŠ, JŠ a zriaďovateľa pri príležitosti 

vianočných sviatkov 

Deti V. 

a VI. tr.  

 

Účasť na súťažiach a prezentácia školy na verejnosti: 

Názov súťaže Počet zúčastnených Umiestnenie 

Najkrajší sen 

 - výtvarná súťaž 
3 práce - 

Koláže rozprávajú 

 - výtvarná súťaž 
2 práce - 

Deň MŠ – Mesto Košice 

(výstava) 
5 prác - 

Vesmír očami detí 

- výtvarná súťaž 
5 prác - 

Prezentácia školy na verejnosti: 

 na nástenkách a webovej stránke MŠ (www.mspalarikova.sk), 

 v elektronickej podobe na stránkach mesta Košice www.kosice.sk a na stránkach mestskej 

časti Košice – Juh www.kosicejuh.sk   

 

Materská škola, Palárikova 22, Košice organizovala na základe súhlasu Mesta Košice 

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade školu v prírode v období 

od 04.11.2019 do 08.11.2019 v penzióne Encián, v Tatranskej Lomnici.  

http://www.mspalarikova.sk/
http://www.kosice.sk/
http://www.kosicejuh.sk/
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Počet zúčastnených detí: 18 detí 

Počet dospelých:  pani riaditeľka, 2 učiteľky a 1 zdravotník  

Zdravotník v ŠvP:  MUDr. Anna Bodnárová – lekárka 

Obsahová náplň výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzala z vypracovaného Plánu 

výchovy a vzdelávania v ŠvP. Zmeny nastali len v časovom rozvrhu jednotlivých aktivít 

z dôvodu prispôsobenia sa aktuálnym poveternostným podmienkam. 

   

V období od 13.03.2020 do 31.05.2020 bola materská škola zatvorená na základe 

rozhodnutia Vlády SR z dôvodu mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia COVID-19. 

Aktivity, ktoré boli plánované v uvedenom období boli zrušené (napr. predplavecký 

a korčuliarsky výcvik, deň rodiny a pod.), prípadne bola ich realizácia preložená na obdobie 

školského roka 2020/2021.  

 

8  Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) MŠ zapojená 

 

Interné projekty školy, ktoré obohacujú a rozširujú vzdelávaciu ponuku: 

☺ Červená, zelená, čo to deti znamená? – implementácia dopravnej výchovy a výchovy 

k bezpečnosti v cestnej premávke do profilácie MŠ 

☺ S Adamkom a Evičkou, hravo a zdravo – zdravotná výchova, rozvíjanie pohybovej 

kultúry, upevňovanie telesného zdravia a duševnej rovnováhy, 

☺ Kuk do prírody – rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a environmentálneho cítenia, 

tvorba pozitívnych postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia (Motýlia záhrada, 

Ježko Separko, Vrchnákománia), 

☺ implementované národné programy vzdelávania, prevencia obezity, výchova 

k ľudským právam. 

 

Celoškolský projekt 

Program Zameranie Prínos 

 

Zelená škola 
(zapojenie od šk. roku 

2018/2019) 

 

 

Ukončenie zapojenia             

do programu bolo z dôvodu 

mimoriadnej situácie 

preložené na šk. rok 

2020/2021 

Zelená škola je environmentálno-

vzdelávací program určený 

pre materské, základné, stredné a 

špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť 

seba a svoje okolie. Cieľom 

programu je podpora školských 

komunít, v ktorých si ich členovia 

vyskúšajú čaro i 

nástrahy spolupráce. Deti s 

pomocou učiteľov a rodičov riešia 

reálne potreby svojej školy a okolia, 

čím pomáhajú k pozitívnej zmene. 

 Tvorba 

environmentálnych 

kútikov a osadenie 

environmentálnych 

prvkov v priestore 

školského dvora. 

 Realizácia 

environmentálnych 

aktivít pre deti, 

rodičov a širšiu 

verejnosť. 

 

Ďalšie projekty, do ktorých bola MŠ zapojená v školskom roku 2019/20 (deti V. a VI. triedy): 

☺ Dental alarm – osvetový program zameraný na dentálnu hygienu,  

☺ Anglicky – hravo – oboznámenie s anglickým jazykom (spolupráca s JŠ Enpal, s.r.o.). 
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9  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Materská škola je šesťtriedna s kapacitou 121 detí. Nachádza sa priamo v centre mesta, 

ale s množstvom zelene v najbližšom okolí a bez priameho dopravného ruchu.   

 Budova: Materskú školu na Palárikovej 22 v Košiciach tvoria štyri budovy pavilónového 

typu. Každá trieda má samostatnú šatňu pre deti a sociálne zariadenie. Štyri triedy majú 

spoločnú herňu so spálňovou časťou, z toho dve triedy sa nachádzajú na prízemí a dve na 

poschodí hlavnej budovy. Dve ďalšie triedy MŠ (umiestnené v samostatným budovách) 

majú samostatnú herňu a samostatnú spálňu pre deti, v jednej z týchto tried sa nachádza 

izolačka pre deti. Všetky triedy sú vybavené novým nábytkom pre deti. Budovy MŠ majú 

opravenú fasádu, čiastočne vymenené dvere a okná za plastové, hlavná budova má 

zrekonštruovanú strechu. Jedna trieda má zrealizovanú rekonštrukciu sociálnych zariadení.  

Výdajné miesta stravy majú nové kuchynské linky, zakúpené boli ďalšie dve umývačky 

riadu. Školská jedáleň má konvektomat, boli zakúpené nové dve plynové sporáky a súčasne 

má opravenú vzduchotechniku do kuchyne. Šatne dvoch tried (3. a 4. triedy) boli vybavené 

novými šatňovými skrinkami vrátane položenie nového linolea a maľby. Na rekonštrukciu 

elektroinštalácie, rekonštrukciu sociálnych zariadení v 2. triede a bleskozvodov má 

materská škola vypracovanú projektovú dokumentáciu. Realizácia dokončenia výmeny 

všetkých dverných a okenných priestorov vrátane kuchyne MŠ za plastové je naplánovaná 

na júl 2020. Súčasne bude v mesiaci júl 2020 inštalovaný videovrátnik do 3. až 6. triedy 

MŠ. Ostatné plánované práce (predovšetkým rekonštrukcia elektroinštalácie a ostatných 

sociálnych zariadení) sa uskutočnia v súčinnosti so zriaďovateľom materskej školy               

po akceptovaní finančných potrieb.  

 Školský dvor: Vonkajší areál MŠ je členitý, tvoria ho ihriská, záhrada, spevnené                       

a zatrávnené plochy. Zariadenie ihriska tvoria preliezačky, hojdačky, šmýkačky,                        

4 pieskoviská, dopravné ihrisko, 2 altánky, vláčik, lanové pyramídy, detské kladiny, tabule 

na kreslenie, zostava loď, ktorá obsahuje 2 šmýkačky prepojené lanovým mostom vrátane 

bezpečnej dopadovej plochy. V spolupráci s RZ bol školský dvor obohatený o Vežu 

poznania a drevené bludisko. Uvedené prvky majú výrazný estetický, ale aj edukačný 

potenciál. V tomto školskom roku bol doplnený environmentálny kútik, ktorý už obsahuje 

pocitový chodník, 6 záhradiek, zelenú stenu, bylinkovú špirálu a levanduľový záhon. 

Environmentálny kútik sa bude naďalej dopĺňať v nasledujúcom školskom roku. Oplotenie 

školského areálu je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. V minulom 

školskom roku brigády s rodičmi detí zabezpečili obnovu maľby celého oplotenia 

školského dvora a časti pergol. Technický stav chodníkov, asfaltových plôch a oplotenia je 

na požadovanej úrovni. Materská škola vykonávala pravidelne bežné a prevádzkové 

kontroly ihriska. Súčasne bola vykonaná hlavná ročná kontrola zameraná na revíziu 

autorizovaným špecialistom. V areáli je veľa zelene (kríky, stromy, kvety, bylinky). Zeleň 

poskytuje dostatok tieňových miest ako ochranu pred slnkom. Trávnaté plochy sú 

pravidelne (3x až 4x ročne) kosené.  

 Učebné pomôcky a ďalšie vybavenie: Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ sú 

učebné pomôcky a hračky, ktoré boli dopĺňané priebežne počas školského roka                        

do jednotlivých tried, do skladu učebných pomôcok i skladu telovýchovného náčinia. 

Knižný fond bol doplnený o detskú i odbornú literatúru, pracovné zošity zamerané                  
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na rozvoj školskej spôsobilosti podľa odporúčaní odborníkov, v každej triede sa nachádza 

hudobný nástroj (klavír alebo keyboard), audiovizuálna a výpočtová technika, tri triedy sú 

vybavené interaktívnou tabuľou. Učebné pomôcky boli doplnené o veľkoplošný 

magnetický obrazový materiál, interaktívne programy, vizuomotorické hry, telovýchovné 

náčinie a iné. Nakúpené pomôcky akcentujú uplatnenie kurikula vo výchovno-vzdelávacom 

procese.  K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky. Ich výberu, kvalite 

a primeranosti sme venovali zvýšenú pozornosť. Spotrebný materiál na výtvarné, 

grafomotorické a pracovné činnosti bol zabezpečovaný v dostatočnom množstve podľa 

požiadaviek učiteliek.  

Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné 

a harmonické. Deti mu spoločne s učiteľkami dodávajú osobitý pôvab (každá trieda je 

jedinečná), starajú sa o poriadok a estetickú úpravu.  

 

 

10  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti materskej školy 

 

10.1 Údaje o dotáciách zo štátneho rozpočtu 

 

V roku 2019 bol našej MŠ poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na výchovu a 

vzdelávanie 5-6 ročných detí vo výške 6.629,00 €. Uvedené finančné prostriedky sme použili 

v súlade §6b zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov za účelom: 

✓ nákupu spotrebného materiálu (výtvarný a pracovný materiál) v hodnote 759,00 €, 

✓ nákupu učebných a didaktických pomôcok, kníh a časopisov v hodnote 1.236,00 €,   

✓ úhradu predplaveckého výcviku vrátane dopravy pre 5-6 ročné deti vo výške 1.512,00 €, 

✓ úhradu poplatku pre účasť 5-6 ročných detí v projekte Dental alarm (osvetového programu 

zubnej hygieny) vo výške 287,00 €, 

✓ úhradu vstupného na bábkové a iné divadelné predstavenia, návštevu športových centier 

vrátane dopravy autobusom vo výške 866,00 €, 

✓ vyplatenie osobných príplatkov a odmien pre štyri učiteľky dvoch prípravných tried  

vrátane povinných odvodov vo výške 1.969,00 €. 

 

V roku 2020 sme použili a plánujeme uplatniť poskytnutý príspevok na výchovu                     

a vzdelávanie 5-6 ročných detí v našej MŠ: 

✓ na úhradu poplatkov za akcie a aktivity v súlade s Plánom práce školy  (program Dental 

alarm, bábkové, hudobné, športové a divadelné predstavenia vrátane dopravy) pre 5-6 

ročné deti MŠ,  

✓ vybavenie prípravných tried modernými učebnými pomôckami potrebnými                              

na skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle vzdelávacích 

štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, 

✓ na nákup spotrebného materiálu,  

✓ na nákup didaktickej techniky na rozvíjanie digitálnej a mediálnej gramotnosti detí 

prípravných tried. 
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10.2 Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy 

 

Výška príspevkov od 9/2019 do 6/2020 na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s hmotným zabezpečením školy bola mesačne odvádzaná na účet Mesta Košice v súlade             

so všeobecne záväzným nariadením o určení výšky príspevkov a to v súhrnnej výške      

9.174,68 €. Z dôvodu mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia COVID-19 a v súlade 

s pokynmi Úradu vlády SR, MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa bola materská škola od 13.03.2020 

do 31.05.2020 zavretá a zákonní zástupcovia príspevok neplatili (resp. v mesiaci marec platili 

len v alikvotnej výške). Súčasne v mesiaci jún platili príspevok len zákonní zástupcovia detí, 

ktoré dochádzali do materskej školy vzhľadom na obmedzenú prevádzku MŠ a počet detí 

v triedach (pretrvávanie mimoriadnej situácie a v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR, RÚVZ 

a pokynmi zriaďovateľa). 

  

11 Koncepčný zámer rozvoja školy, cieľ na školský rok 2019/20 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie         

a na život v spoločnosti. Zameranie materskej školy je obsiahnuté v Školskom vzdelávacom 

programe „Svet očami detí“, ktorý vymedzuje vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania. 

Koncepčný zámer rozvoja školy integruje jednotlivé oblasti práce školy, stanovuje jednotlivé 

ciele a úlohy, ktoré korešpondujú s hlavnými cieľmi materskej školy uvedenými v školskom 

vzdelávacom programe. Na realizácii stanovených cieľov, na ich zdokonaľovaní                                 

a skvalitňovaní sa podieľali všetci zamestnanci školy. 

 

Oblasť riadiacej práce: 

✓ Účasť na vzdelávaniach, školeniach, poznanie, prezentácia a dodržiavanie platnej 

legislatívy,  aktuálnych zmien a úprav. 

✓ Prezentácia školy na verejnosti (školské a verejné aktivity školy, fotogaléria, vedenie 

kroniky, zverejňovanie článkov, webstránka školy), dosiahnutých úspechov                      

na absolvovaných súťažiach (speváckych, tanečných a výtvarných). 

Oblasť výchovy a vzdelávania: 

✓ Vytváranie príležitostí na podporu komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorý sa 

opiera o prirodzenosť a jedinečnosť detskej osobnosti, poznanie aktuálnej zóny rozvoja 

dieťaťa a je zameraný na dosiahnutie najbližšej zóny rozvoja na základe poznania 

preferovaného štýlu vnímania a myslenia. 

✓ Aktívne zapojenie v projekte Zelená škola, aktualizácia EAP, predĺženie zapojenia MŠ 

do programu Zelená škola z dôvodu mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia 

COVID-19 a zátvoru MŠ v druhom polroku šk. roka 2019/2020  a postupná realizácia 

aktivít. 

✓ Vytváranie priestoru a podpora tvorivého prístupu učiteliek pri uplatňovaní inovačných 

stratégií a foriem práce v predprimárnej edukácii, preferované využívanie 
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aktivizujúcich a zážitkových metód vo výchove a vzdelávaní, realizácia celoškolských 

aktivít (Jesenné aktivity - Farebný jesenný deň, Šarkaniáda, Tekvičkovo, účasť v škole 

v prírode, Zelená škola a iné). 

✓ Obohatenie edukačnej ponuky o prvky environmentálneho zamerania, tvorba 

environmentálnych kútikov, bylinkovej špirály, levanduľového záhonu, školských 

záhrad, osadenie Veže poznania a dreveného bludisko so zameraním na rozvoj 

prírodovednej gramotnosti, implementácia aktivít zameraných na budovanie zdravého 

životného štýlu, škola v prírode, výlety a exkurzie. 

Oblasť materiálno-technického vybavenia: 

✓ Spolupráca so zriaďovateľom, zabezpečenie dokončenia výmeny všetkých dverných 

a okenných otvorov za plastové, rekonštrukcia sociálnych zariadení v 1. triede. 

✓ Obnova šatní 3. a 4. triedy, zakúpenie nových šatňových skriniek, výmena podlahy 

(PVC podlahová krytina) a maľba šatní. 

✓ Tvorba školských záhrad, bylinkovej špirály, levanduľového záhonu, pocitového 

chodníka, osadenie Veže poznania a dreveného bludiska v rámci zapojenia MŠ                 

do programu Zelená škola, 

✓ Spracovanie projektovej dokumentácie na pokračovanie potrebných rekonštrukcií 

a modernizácie prostredia školy (rekonštrukcia elektroinštalácie, sociálnych zariadení 

2. až 6. triedy, bleskozvodov). 

✓ Modernizácia vybavenia kuchyne a výdajní (nákup umývačiek riadu, nových 

plynových sporákov). 

✓ Zabezpečenie potrebných revízií, starostlivosť o majetok školy a jeho údržbu. 

Oblasť spolupráce s rodičmi a širšou komunitou mesta: 

✓ Organizovanie tradičných aktivít na základe Plánu spolupráce rodiny a školy (triedne 

aktívy, besiedky), obohacovanie o nové akcie a neformálne stretnutia (športové 

a vedomostné súťaže, tematické dni), poskytovanie odborno-metodickej pomoci 

rodičom a poradenských konzultácií.  

✓ Udržanie, rozvíjanie a skvalitňovanie spolupráce MŠ so ZŠ, bábkovým divadlom, CVČ, 

ZUŠ, Knižnicou mesta Košice, Hasičským a záchranným zborom, Mestskou políciou. 

Jednotlivé aktivity sú detaile rozpracované v časti 7 tejto správy. 

 

12 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky, vrátane návrhov opatrení 

 

12.1 SWOT analýza školy 

 

Koncepcia rozvoja materskej školy integruje úlohy rozvoja školy s dôrazom na 

využívanie optimálnych stratégií, inovačných metód edukácie v prospech pozitívnych zmien 

v rozvoji osobnosti dieťaťa. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

➢ naplnená kapacita MŠ, kladný imidž MŠ, poloha, 

➢ odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie, o účasť na 

projektoch a aktivitách školy,  

➢ nedostatok finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu 

elektroinštalácie a sociálnych 

zariadení, 



Materská škola, Palárikova 22, Košice 

16 
 

➢ iniciatíva a kreativita pedagogických zamestnancov, 

inovatívny edukačný proces uplatňujúci zážitkové učenie 

a aktivizujúce metódy, 

➢ ŠkVP rešpektujúci ŠVP a súčasne gradujúci podmienky 

MŠ v záujme maximalizácie rozvoja osobnosti dieťaťa, 

➢ účasť v programe Zelená škola, obohatenie prostredia 

i výchovno-vzdelávacieho procesu, 

➢ moderné a kvalitné vybavenie, príjemné prostredie 

a široké možnosti využitia areálu (vlastné dopravné 

ihrisko, environmentálny kútik),  

➢ funkčná spolupráca s inštitúciami a organizáciami, 

➢ pozitívne výsledky výchovno-vzdelávacej práce školy 

z hľadiska komplexného rozvoja dieťaťa prezentované aj 

na verejnosti, kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ, 

➢ aktualizovaná webová stránka MŠ.    

➢ nedostatok finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu 

bleskozvodov, 

➢ potrebná rekonštrukcia vstupnej 

chodby MŠ, 

➢ potrebná modernizácia 

dopravného ihriska MŠ, 

poškodené chodníky na 

školskom dvore. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

➢ organizácia školských aj verejných aktivít a podujatí 

v rámci mestskej časti, prezentácia školy na verejnosti, 

➢ tvorba projektov, realizácia aktivít na získanie aj  

mimorozpočtových finančných prostriedkov,  

➢ organizácia brigád v spolupráci s rodičmi detí, 

➢ publikačná činnosť, 

➢ zlepšovanie klímy MŠ na základe monitorovania 

a vyhodnocovania spokojnosti rodičov MŠ, na základe 

získaných dotazníkov od spolupracujúcich subjektov, 

➢ rozsiahle možnosti rozvíjania odborných i osobných 

kompetencií pedagogických zamestnancov, budovanie 

aktívneho profesijného rozvoja PZ a ďalšieho vzdelávania 

učiteľov. 

➢ nedostatočné finančné 

ohodnotenie pedagógov, 

nedostatočná motivácia, 

➢ nedostatočná pripravenosť 

a motivácia niektorých 

začínajúcich učiteľov – rôzne 

stupne získania kvalifikácie, 

➢ ničenie vybavenia MŠ vandalmi 

a krádeže. 

 

 

12.2 Plnenie cieľov MŠ a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

Plnenie cieľov MŠ a výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo Školského 

vzdelávacieho programu „Svet očami detí,“ ktorý je vytvorený v súlade so štátnym 

kurikulárnym dokumentom. Vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú 

implementované do učebných osnov a obsahových celkov v troch základných líniách. Učebné 

osnovy ŠkVP sú rozvrhnuté do 10 obsahových celkov, ktorých tematická zameranosť 

rešpektuje vývinové osobitosti a aktuálne potreby dieťaťa predškolského veku. Obsahové celky 

poskytovali učiteľkám dostatočný priestor na tvorivé a flexibilné reagovanie a prispôsobenie 

výchovno-vzdelávacej činnosti konkrétnym deťom s ich vzdelávacími potrebami. Pravidelnou 

evaluáciou operacionalizovaných cieľov s konkrétnym vymedzením sme zabezpečili postupné 

plnenie stanovených cieľov u všetkých detí. 

 

Silné stránky 

Jazyk a komunikácia  

✓ Deti aktívne a spontánne nadväzujú rečový kontakt s inými osobami, 

reagujú a vhodne používajú neverbálnu komunikáciu, komunikáciu 

• Hovorená reč 
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• Písaná reč 

 

 

 

 

 

 

 

prispôsobujú sociálnym situáciám, dodržiavajú pravidlá dialógu 

primerane veku,  

✓ formulujú gramaticky správne jednoduché rozvité vety i súvetia, 

uplatňujú spisovnú podobu jazyka, 

✓ prejavujú pozitívny vzťah ku knihám, prejavujú porozumenie 

explicitnému významu textu, dokážu reprodukovať dej, nachádzajú 

súvislosti s reálnym svetom, prejavujú bohatú slovnú zásobu, 

vyjadrujú obsah a zážitky z čítania v umeleckých činnostiach, 

obsahovo zaujímavo dotvárajú texty, 

✓ uvádzajú príklady písanej reči, rozlišujú rozdiel medzi poéziou a 

prózou, fiktívnymi a reálnymi situáciami, vymýšľajú a tvoria rýmy 

k vybraným slovám,  

✓ staršie deti identifikujú niektoré písmená abecedy, dokážu 

samostatne napísať svoje meno, prejavujú záujem o písmená, 

zvládajú analyticko-syntetické činnosti so slovami, u viacerých detí 

diagnostikujeme čítanie a písanie celých slov, 

✓ kreslia grafomotorické prvky primerane veku, 

✓  väčšina detí navštevovala krúžkovú činnosť a oboznamovali               

sa s cudzím jazykom (AJ), prezentovali znalosť základných slov 

a porozumenie textu na otvorenej hodine. 

Matematika a práca 

s informáciami  

 

 

✓ Deti vymenujú čísla v numerickom rade do 10, 20, zostupne aj 

vzostupne, aktívne sa orientujú v rade do 5, do 10 primerane 

individuálnym osobitostiam,  

✓ uplatňujú číselné operácie v primeranom obore, staršie deti aj 

s pridávaním a odoberaním viacerých prvkov, porovnávajú skupiny 

podľa počtu, 

✓ aplikujú matematické pojmy s porozumením v činnosti, 

✓ orientujú sa na ploche i v priestore na základe predložiek 

a prísloviek miesta, orientujú sa v štvorcovej sieti, 

✓ rozlišujú a pomenujú priestorové i rovinné útvary primerane veku, 

✓ merajú, porovnajú a usporadúvajú prvky podľa zadaných pokynov, 

aktívne využívajú neštandardné jednotky, orientujú sa 

v usporiadanom rade,  

✓ poskladajú obrázok podľa pokynov, podľa predlohy alebo na danú 

tému, prejavujú aktívny záujem o skladanie obrázkov, puzzle alebo 

konštruovanie z priestorových tvarov, 

✓ uplatňujú výrokovú logiku a logické myslenie pri určovaní vzorov, 

pravidiel postupnosti a dopĺňaní postupnosti,  

✓ tvoria skupiny a podskupiny, dvojice priraďovaním, triedia súbory 

podľa zadaných kritérií, 

✓ deti dosahujú veku primeranú úroveň práce s digitálnymi 

technológiami, pohybujú sa v štvorcovej sieti prostredníctvom 

programovateľnej hračky, plnia zadané úlohy priraďovaním, 

určovaním, kreslením a vypĺňaním tvarov na interaktívnej tabuli, 

využívajú v činnosti digitálne štipce, mikrofón, mikroskop, 

fotoaparát a podobne.  

• Čísla a vzťahy 

 

 

 

 

 

 

• Geometria a meranie 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Logika 

 

 

 

• Práca 

s informáciami  



Materská škola, Palárikova 22, Košice 

18 
 

Človek a príroda ✓ Deti sa aktívne zapojili do realizácie aktivít na základe zapojenia MŠ 

do programu Zelenej školy, 

✓ majú vytvorený kladný vzťah k prírode, rozlišujú živé a neživé 

súčasti prírody,   

✓ rozlišujú a pomenujú ročné obdobia, učia ich charakteristické znaky, 

✓ identifikujú počasie, jeho zmeny na základe pozorovania 

a zaznamenávania, opisujú a vytvárajú kalendár prírody,  

✓ rozlišujú rôznorodosť rastlín, určujú stromy, kry a byliny, rozlišujú 

listnaté a ihličnaté stromy, pomenujú niektoré známe druhy stromov 

a rastlín, pomenujú liečivé byliny a jednoducho opíšu ich význam, 

✓ určujú časti rastlín ( najmä korene, kmeň, koruna, kvet, list, stonka), 

✓ pomenujú a triedia ovocie a zeleninu, rozlíšia cudzokrajné ovocie, 

✓ poznajú životné prejavy rastlín a podmienky, ktoré zabezpečujú rast 

rastliny na základe vlastnej skúsenosti a aktívnej činnosti,  

✓ rozlišujú rôznorodosť živočíšnej ríše (lesné, hospodárske i exotické 

zvieratá), opisujú ich vzhľad, spôsob pohybu, druh potravy 

i podmienky, v ktorých žijú, 

✓ tvoria zvieracie rodiny (samec, samica, mláďa), prejavujú pozitívny 

vzťah k zvieratám,  

✓ opíšu ľudské telo v základných anatomických kategóriách, 

✓ opíšu fyziologické funkcie ľudského tela (dýchanie, trávenie, pohyb, 

krvný obeh, zmyslové vnímanie) primerane individuálnym 

osobitostiam, 

✓ prejavujú zvedavosť a spontánny záujem pri pozorovaní 

a experimentovaní s prvkami neživej prírody, diskutujú o vode 

a vzduchu ako súčastiach neživej prírody, opíšu ich význam, 

✓ jednoducho opisujú Zem ako súčasť vesmíru, prejavujú elementárne 

predstavy primerané veku o Slnku, hviezdach a vesmíre, 

✓ na základe vlastného pozorovania a skúmania jednoducho opíšu 

prírodné javy ako topenie, tuhnutie, rozpúšťanie látok vo vode, zvuk, 

sila a pohyb, magnetizmus. 

• Vnímanie prírody 

 

 

 

 

 

• Rastliny 

 

 

 

 

 

 

• Živočíchy 

 

 

 

 

• Človek 

 

 

 

• Neživá príroda 

 

 

 

 

• Prírodné javy 

 

Človek a spoločnosť  

✓ Deti spontánne a plynule rozprávajú o svojich záľubách 

a povinnostiach, o čase strávenom doma i v MŠ,  

✓ orientujú sa v režime dňa, jednoducho opíšu a zoradia v postupnosti 

činnosti tvoriace režim dňa doma i v MŠ,  

✓ orientujú sa v časových vzťahoch dňa, týždňa i roka, staršie deti 

dokážu pomenovať dni v týždni a určiť aktuálny deň,  

✓ poznajú svoj vek, ročné obdobie svojho narodenia, niektorí i mesiac, 

✓ staršie deti správne používajú pojmy včera, dnes, zajtra, na 

jednoduchej úrovni chápu plynutie času (spomienky, plány do 

budúcnosti), 

✓ opíšu interiér, exteriér MŠ, základné orientačné body okolia MŠ, 

cesty do MŠ, poznajú adresu svojho bydliska vrátane určenia mesta, 

v ktorom žijú, 

✓ pomenujú základné verejné inštitúcie, ich účel, konkrétne opíšu 

verejné inštitúcie v okolí MŠ (Hasičská stanica, obchod, základná 

škola, nemocnica, knižnica, bábkové divadlo, kostol), 

• Orientácia v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orientácia v okolí 
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• Dopravná výchova 

 

 

 

 

 

• Geografia okolia 

 

• História okolia 

 

• Národné povedomie 

 

• Ľudia v blízkom 

a širšom okolí 

 

 

 

 

 

• Základy etiky 

 

• Ľudské vlastnosti a 

emócie 

 

 

 

• Prosociálne 

správanie 

 

 

✓ poznajú a uplatňujú základné pravidlá cestnej premávky a správania 

sa na cestných komunikáciách (dieťa ako chodec, kolobežkár 

a cestujúci), 

✓ poznajú a pomenujú rôzne druhy dopravných prostriedkov, triedia 

ich podľa miesta pohybu, 

✓ poznajú a používajú bezpečnostné prvky v cestnej komunikácii, 

✓ používajú pojmy ako les, lúka, rieka, jazero pri opise krajiny,  

✓ poznajú a opíšu Vysoké Tatry, ich prostredie a rekreačný účel,  

✓ uvedú niektoré zvyklosti a tradície spojené s oslavou vianočných 

a veľkonočných sviatkov, 

✓ poznajú základné štátny symboly (zástava, hymna), staršie deti 

poznajú hlavné mesto Bratislavu a rozpoznajú Bratislavský hrad, 

✓ rozlišujú a pomenujú členov rodiny, identifikujú príbuzenské 

vzťahy, spontánne komunikujú zážitky z rodinného prostredia 

a prejavujú pozitívny vzťah k rodine i k MŠ, 

✓ poznajú a oslovujú menom kamarátov v triede, zamestnancov školy 

s adekvátnym priradením pracovnej pozície (pani učiteľka, pani 

riaditeľka, teta kuchárka a teta upratovačka), nadväzujú spontánny 

kontakt s deťmi  i dospelými v MŠ, 

✓ používajú pozdrav adekvátne k situácii a oslovovanej osobe, prosbu, 

poďakovanie a ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu, 

✓ identifikujú pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, opisujú 

pozitívne a negatívne emócie a prejavujú empatický postoj ku 

kamarátom v triede, 

✓ spolupracujú v skupinovej činnosti, dokážu sa sústrediť na činnosť 

primerane veku, 

✓ rozlišujú vhodné a nevhodné správanie prostredníctvom rozprávok, 

príbehov i na základe reálnych situácií, oceňujú vhodné správanie, 

✓ podelia sa o hračky, veci, vzájomne sa obdarúvajú, oceňujú dobré 

skutky, 

✓ odmietajú kontakt s neznámymi osobami, jednoducho opíšu 

bezpečné a nebezpečné správanie,  

✓ na základe jednoduchých pravidiel deti poznajú niektoré svoje práva 

a plnia si stanovené povinnosti. 

Človek a svet práce  

✓ Deti vymenujú prírodné materiály ako kameň, drevo, perie, vlna, 

identifikujú rozdiely, opisujú ich vlastnosti, porovnávajú ich 

a určujú možnosti ich využitia,  

✓ určujú človekom upravené materiály (papier, sklo, plast, kov, textil), 

triedia odpad a jednoducho zdôvodnia potreby a význam triedenia 

odpadu pre človeka i spoločnosť, 

✓ plnia jednoduché konštrukčné úlohy, konštruujú podľa návrhu, 

kresleného postupu, schémy,  

✓ používajú nástroje a náradie s uplatnením pravidiel bezpečnosti, 

urobia poriadok po ukončení činnosti, 

✓ zručne používajú predmety dennej potreby a elementárne pracovné 

nástroje,  

• Materiály a ich 

vlastnosti 

 

 

 

 

• Konštruovanie 

 

 

 

• Užívateľské 

zručnosti 
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• Technológie výroby 

 

• Remeslá a profesie 

 

✓ manipulujú s drobnými predmetmi podľa pokynov (navliekajú 

korálky, prevliekajú šnúrky, skladajú papier podľa predlohy), 

✓ staršie deti viažu uzol a mašličku, pracujú s digitálnymi 

technológiami (interaktívna tabuľa, počítač), 

✓ poznajú suroviny potrebné na prípravu niektorých výrobkov (výroba 

chleba, čaj z bylín, džús z ovocia),  

✓ poznajú a pomenujú základné profesie, jednoducho opíšu ich 

pracovnú náplň a napodobňujú ich v námetových spontánnych 

a riadených hrách. 

Umenie a kultúra  

✓ Spievajú piesne a riekanky primeraného rozsahu, spievajú v rôznych 

situáciách aj bez vyznania,  dotvárajú hru spevom a tancom, 

hudobná zložka je spojená s aktívnym záujmom a vnútornou 

motiváciou,  

✓ realizujú a vytvárajú rytmický sprievod k piesňam a riekankám hrou 

na tele a hrou na Orffových nástrojoch,  

✓ rešpektujú a vytvárajú rytmické a melodické predohry, medzihry 

a dohry, 

✓ imitujú pohyb v hudobno-pohybových hrách, vyjadria charakter 

piesne pohybom, prostriedkami hudobnej dramatiky, uplatňujú 

základné tanečné prvky, 

✓ aktívne počúvajú hudobné skladby pre deti a piesne, rozlišujú 

vyjadrovacie prostriedky ako tempo a dynamiku, vyjadrujú zážitky 

z počúvania slovne i prostredníctvom iných umeleckých 

vyjadrovacích prostriedkov, 

✓ niektoré deti prejavujú talent a nadanie v hudobnej oblasti, zapájali 

sa do mimoriadnych aktivít a navštevujú základnú umeleckú školu, 

✓ väčšina deti správne drží a používa nožnice, strihajú primerane veku 

aj predkreslené tvary,  

✓ pomenujú základné, doplnkové farby a ich odtiene primerane veku,  

✓ ovládajú rôzne techniky maľovania,  

✓ vyjadrujú svoje predstavy o svete kresbou,  maľbou, modelovaním 

i priestorovým vytváraním na základe vlastných vnemov i na 

základe fantázie, opíšu obsah kresby, 

✓ kreslia ľudskú i zvieraciu postavu primerane veku a individuálnym 

osobitostiam,  

✓ modelujú tvary z mäkkej modelovacej hmoty a spájajú priestorové 

zostavy na základe predlohy, vlastnej fantázie,  

✓ skladajú papier podľa pokynov a ukážky učiteľky,  

✓ zapájali sa do výtvarných súťaží pod vedením učiteľky.  

• Hudobná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Výtvarná výchova 

 

Zdravie a pohyb  

✓ Poznajú a uvedú príklady významu pohybu pre zdravie človeka, 

identifikujú typické znaky zdravia a choroby, uvádzajú príklady 

zdravej a nezdravej výživy, uvedú niektoré zdravie ohrozujúce 

situácie a pravidlá pri ich riešení, 

✓  majú dostatočne osvojené hygienické návyky, dodržiavajú ústnu 

hygienu a vedia jednoducho zdôvodniť jej význam, ovládajú 

• Zdravie a zdravý 

životný štýl 

 

• Hygiena 

a sebaobslužné 

činnosti 
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• Pohyb a telesná 

zdatnosť 

 

sebaobslužné činnosti primerane veku, zúčastňujú sa prípravy 

stolovania, používajú príbor,  

✓ dodržiavajú poriadok vo svojom okolí, 

✓ vykonajú základné polohy a postoje na základe slovných pokynov,  

✓ ovládajú správne techniky chôdze, behu, skoku, lezenia, plazenia 

a preliezania, manipulačných zručností (hádzanie, chytanie, 

odrážanie), manipulujú rôznym náradím a náčinie využívajú rôzne 

druhy pohybu,  

✓ ovládajú primerané akrobatické zručnosti (chôdza po vyvýšenej 

rovine, stoj na jednej nohe, váha predklonmo), 

✓ dodržiavajú pravidlá v pohybových hrách, obľubujú pohyb 

a pohybové činnosti, zvládnu primeranú turistickú vychádzku. 

 

Materská škola realizovala od 04.11.2019 do 08.11.2019 v penzióne Encián,                        

v Tatranskej Lomnici školu v prírode na základe súhlasu Mesta Košice a Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktorej sa zúčastnilo 18 detí. Obsahová náplň 

výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzala z vypracovaného Plánu výchovy a vzdelávania 

v ŠvP. Zmeny nastali len v časovom rozvrhu jednotlivých aktivít z dôvodu prispôsobenia sa 

aktuálnym poveternostným podmienkam. Pobyt v škole v prírode úspešne splnil hlavný cieľ, 

v ktorom deti prostredníctvom zaujímavých a aktivizujúcich hier a činností poznávali krásu 

a jedinečnosť tatranskej prírody, utvárali si základy environmentálnej kultúry                                      

a environmentálneho cítenia. Pobytom v Tatrách a pôsobením čarovnej tatranskej prírody  sme 

u detí budovali základy emocionálne bohatého vzťahu k prírode, motiváciu a povzbudenie 

záujmu pre realizáciu pohybových aktivít v prírodnom prostredí a celkovú podporu 

nadobúdania telesnej a psychickej rovnováhy pôsobením prírodných krás. 

 
Slabé stránky a východiská 

Jazyk a komunikácia 

▪ Nesprávna výslovnosť niektorých hlások a hláskových skupín u 5-6 

ročných detí napriek cielenej intervencii pedagógov, spolupráce MŠ 

a rodiny a návštevy logopéda. 

▪ Z hľadiska grafomotorických zručností deti v individuálnych 

prípadoch sa vyskytuje nesprávny úchop grafického materiálu 

a neprimeraná intenzita tlaku na podložku. 

▪ V individuálnych prípadoch a v prípadoch diagnostikovania 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb pretrvávajú 

komunikačné problémy, nedostatočné porozumenie reči, 

dysgramatizmus v rámci diagnostiky narušenej komunikačnej 

schopnosti.  

Odporúčania: 

 Uplatňovať jazykové a logopedické cvičenia so zameraním          

na vybranú hlásku. 

 Integrovať metódy rozvoja predčitateľskej gramotnosti 

s uplatnením motivačných a záujem stimulujúcich učebných 

pomôcok a hračiek (bábky, maňušky, obrazový materiál). 

 Realizovať grafomotorické cvičenia na uvoľňovanie ramenného 

klbu, zápästia v rôznorodých aktivitách, zabezpečenie 
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trojhranného grafického materiálu deťom v dostatočnom 

časovom období, zabezpečenie pracovných zošitov                           

na precvičovanie grafomotorickej gramotnosti, predčitateľskej 

gramotnosti a rozvíjania školskej spôsobilosti podľa odporúčaní 

CPPPaP. 

 Odporúčanie spolupráce s logopédom v primeranom časovom 

predstihu, obohacovanie výchovno-vzdelávacej činnosti                   

a možnosti spolupráce na základe odporúčaní logopéda. 

 Vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, individualizácia úloh a v prípade možnosti 

zabezpečenie asistenta učiteľa pre deti so ŠVVP (zapojenie do 

projektu MPC – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 

II.). 

Matematika a práca              

s informáciami 

▪ V individuálnych prípadoch diagnostikujeme problémy  s rozlíšením 

rovinných a priestorových tvarov, orientáciou na ploche a pravo-

ľavou orientáciou.  

Odporúčania: 

 Uplatňovanie prvkov rozvíjania matematickej gramotnosti 

v rôznorodých aktivitách, rozlišovanie tvarov v prírode, v triede, 

uplatňovanie orientácie v triede a na školskom dvore 

v pohybových hrách a environmentálnych aktivitách. 

 Príprava pracovných listov a zošitov na rozvoj matematickej 

gramotnosti a ich uplatňovanie v problémových oblastiach. 

 Zabezpečenie potrebného počtu učebných zdrojov zameraných 

na rozvoj matematickej gramotnosti, tvorba edukačných 

pomôcok a ich prezentácia na zasadnutiach PR.  

Človek a spoločnosť 

▪ V individuálnych prípadoch diagnostikujeme presadzovanie sa 

v skupine bez ohľadu na kamaráta alebo skupinu, nevhodné riešenie 

konfliktov a nedodržiavanie dohodnutých pravidiel. 

Odporúčania: 

 Tvorba pravidiel triedy so zameraním na rozvíjanie prosociálneho 

správania, dôraz na ich uplatňovanie. 

 Uplatňovanie symbolov – pravidlá triedy, vedenie detí 

k vhodnému riešeniu konfliktov, k ich uplatňovaniu (najprv 

s usmernením uč., neskôr samostatne). 

Zdravie a pohyb 

▪ V individuálnych prípadoch diagnostikujeme problémy 

z vykonávaním pohybových aktivít z dôvodu obezity. 

Východiská: 

 Zaraďovať často a pravidelne zdravotné cvičenia, pohybové 

a relaxačné chvíľky a pohybové aktivity vo výchovno-

vzdelávacej činnosti, zodpovedne uplatňovať potrebu pohybu 

u detí predškolského veku. 

 Aplikovať vytvorený súbor aktivít so zameraním na uplatňovanie 

NAP boja proti obezite do výchovno-vzdelávacieho procesu 

a činnosti s deťmi.  
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12.3 Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie  

 

V školskom roku prevádzku materskej školy zasiahla mimoriadna situácia – pandémia 

ochorenia COVID-19. V súlade s usmerneniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu bola od 13.03.2020 do 31.05.2020 prevádzka materskej školy 

prerušená a od 01.06.2020 prebiehala v upravenom režime.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v období uzavretia materských škôl prebiehala 

prostredníctvom webovej stránky školy. Vedenie školy v sekcii Aktivity pre deti zverejňovalo 

súbory edukačných hier a didaktických aktivít, námetov na umelecké činnosti, motivačné texty, 

básne, piesne a pracovné listy vždy v týždňovom intervale zamerané na vybranú tému v súlade 

so školským vzdelávacím programom (napr. Moja obľúbená knižka, Príroda sa prebúdza, 

Veľká Noc prichádza, Modrá Starenka, Zvieratká z dvora, ...). Plnenie zverejňovaných aktivít 

bolo motivované, ale postavené na dobrovoľnosti plnenia vybraných alebo aj všetkých úloh 

spolu s rodičom. Vedenie školy dostávalo spätnú väzbu prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s rodičom, fotodokumentácie a príp. videozáznamu. Pozitívne hodnotíme 

zapojenie niektorých detí, ich tvorbu edukačných videí, v ktorých je aktérom dieťa. V oblasti 

rozvíjania školskej spôsobilosti sme zakúpili súbory pracovných zošitov (podľa odporúčaní 

CPPPaP) so zameraním na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, pozornosti, 

grafomotoriky, myslenia, slovnej zásoby, matematických schopností a časovo-priestorovej 

orientácie. Zverejňovali sme vybrané pracovné listy s uvedením zamerania, v prípade potreby 

si rodičia mohli súbory listov vyzdvihnúť v priestoroch materskej školy.   

Všetci zamestnanci materskej školy počas prerušenia prevádzky materskej školy 

pracovali podľa vopred vypracovaného harmonogramu, a to: 

▪ doma – home office,  

▪ čerpali prekážku na strane zamestnávateľa 

▪ alebo čerpali dovolenku.  

O vykonávaní pracovnej činnosti doma sa viedol podrobný záznam s určením pracovnej 

doby, pracovnej činnosti a evidencie výstupov. Činnosť  pedagogických zamestnancov počas 

home-officu sa zameriavala predovšetkým prípravu a spracovanie odborných tém, na tvorbu 

edukačného materiálu a učebných zdrojov so zameraním na aktuálne témy (NAP bola proti 

obezite, podporu zdravého životného štýlu, environmentálnu výchovu, poznávanie mesta, 

v ktorom žijeme, tvorbu prezentácií a pod.). Súčasne si plnili osobné úlohy, skrášľovali 

prostredie materskej školy maľbou na stenu, či zúčastňovali sa evaluačných procesov 

prostredníctvom hodnotenia silných a slabých stránok materskej školy z vlastného pohľadu, 

identifikácie vzdelávacích potrieb, spracovania dotazníkov a pod. Pedagogickí zamestnanci 

spolupracovali pri zbere námetov a tvorbe aktivít pre deti na určenú tému a zasielali ich vedeniu 

školy k zverejneniu. Prevádzkoví zamestnanci vo väčšej miere čerpali prekážku na strane 

zamestnávateľa vzhľadom na povahu ich pracovnej činnosti, ale taktiež boli zapojení                   

do procesu skvalitnenia činnosti na svojom úseku.  

V období od otvorenia materskej školy od 01.06.2020 prevádzka materskej školy 

prebiehala v upravenom režime a v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.          

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 

organizovala v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho. Pri pobyte detí vonku sa 

dodržiavali vyčlenené časti areálu tak, aby bolo zamedzené stretávanie sa skupín navzájom.            
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Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámili deti veku primeraným spôsobom s novými 

bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu v materskej škole               

a vysvetlili deťom význam dodržiavania týchto pravidiel. Zvýšená pozornosť sa venovala 

rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode            

z pobytu vonku. Plnenie stanovených cieľov bolo dodržiavané v súlade so školským 

vzdelávacím programom a na základe prípravy plánov výchovy a vzdelávania s úpravou 

organizácie činnosti a miesta realizácie.  

Z hľadiska vyhodnotenia plnenia cieľov školy môžeme zhodnotiť, že mimoriadna 

situácia výrazne ovplyvnila zapojenie školy do programu Zelená škola. V aktuálnom školskom 

roku sa malo uskutočniť vyhodnotenie dvojročného zapojenia školy do programu a plnenie 

cieľov v súlade so spracovaním environmentálnym akčným plánom. Vzhľadom na nemožnosť 

plnenia najvýznamnejších aktivít sme sa rozhodli predĺžiť zapojenie školy o jeden rok 

a uskutočniť vyhodnotenie zapojenia v školskom roku 2020/2021. Aktivity, ktoré sme nemohli 

realizovať v druhom polroku, sme považovali sa výnimočné, vrcholové a ich nútená realizácia 

v júni bez možnosti zapojenia všetkých detí a v mimoriadnych podmienkach by nepriniesla 

želaný efekt. Vzhľadom k tomu sme aktualizovali environmentálny akčný plán, doplnili 

aktivity na školský rok 2020/21, predĺžili svoju účasť so súhlasom zriaďovateľa a vyhodnotenie 

účasti s možnosťou získať vlajku Zelenej školy je naplánované na nasledujúci školský rok. 

Zamestnanci materskej školy počas mimoriadnej situácie pohotovo reagovali                    

na množstvo organizačných usmernení a pokynov, zabezpečili realizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu podľa možností a maximálnou snahou pomôcť zákonným zástupcom 

v náročnom období. Plnohodnotne sme zabezpečili plnenie úloh a všetkých povinností, 

kontrolu, skrášľovanie, starostlivosť o priestory a majetok školy. Mimoriadna situácia však 

poukázala na nevyhnutnosť elektronizácie komunikácie školy a rodiny. Materská škola 

v navrhnutých opatreniach plánuje prejsť na  registrovanú verziu agendy, a tak zefektívniť 

mailovú, príp. ďalšiu komunikáciu s rodičom. Súčasne prerušenie prevádzky počas 

mimoriadnej situácie nám neumožnilo dôsledný a zodpovedný prístup k deťom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Vedenie školy má záujem zabezpečiť v nasledujúcom roku 

pre deti so ŠVVP asistenta učiteľa (v súčasnom období sme sa registrovali do Národného 

projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. a očakávame spätné oznámenie 

v prípade výberu našej MŠ). Pridelený asistent zabezpečí potrebný individuálny prístup 

k deťom, kvalitné napĺňanie špeciálnych potrieb detí súvisiacich s rozvojom  dieťaťa                       

v problémových i ostatných oblastiach, aktívne zapojenie detí do všetkých úloh a akcií školy, 

uplatňovanie účinných stratégií v súlade so spracovaným individuálnym výchovno-

vzdelávacím plánom a efektívne poskytovanie predprimárneho vzdelávania deťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

12.4 Správa o kontrolnej a hodnotiacej činnosti  

 

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na dodržiavanie práv dieťaťa, ochranu 

zdravia, kontrolu triednej dokumentácie, realizáciu zdravotných cvičení a pobytu vonku, 

rozvíjanie a upevňovanie sebaobslužných zručností, využívanie aktivizujúcich foriem a metód 

práce s deťmi, rozvoj tvorivosti detí, uplatňovanie zážitkového vzdelávania a bádateľských 
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aktivít a diferencovaný prístup k deťom. Z uvedených kontrol boli vyvodené odporúčania a 

výsledky zovšeobecnené na zasadnutiach Pedagogickej rady školy a Metodického združenia.  

Vedenie školy pravidelne kontrolovalo estetiku, úroveň čistoty a hygieny školy, 

školského dvora, stav a hospodárne používanie čistiacich potrieb, stav lekárničiek, dodržiavanie 

denného časového harmonogramu práce a efektívne využívanie pracovného času, stav                    

a poriadok v skladoch, kabinete UP, telovýchovného náčinia a v celom priestore školy, 

hospodárenie s majetkom školy a energiami, vybavenosť a úprava hracích centier, tvorivosť, 

iniciatíva a ochota zamestnancov pri spolupráci. Kontrolami neboli zistené závažnejšie 

nedostatky.  

Postmoderná koncepcia materskej školy akceptuje dieťa ako aktívny subjekt svojho 

rozvoja, výsostne operuje so životnými skúsenosťami a ich využitím v edukačnom procese. 

Materská škola integrovala úlohy rozvoja školy s dôrazom na využívanie optimálnych stratégií, 

inovačných metód edukácie v prospech pozitívnych zmien v rozvoji osobnosti dieťaťa. V snahe 

vybudovať modernú a otvorenú školu rozvíjala možnosti spolupráce, aktívne zapájala rodičov 

a ostatné spolupracujúce subjekty do aktivít školy. Vďaka výbornej spolupráci so 

zriaďovateľom, Rodičovským združením, Radou školy, základnými školami, vyššie 

uvedenými základnými školami a základnou umeleckou školou a inými inštitúciami sa podarilo 

zrealizovať veľa hodnotných a krásnych podujatí. Optimálne personálne, materiálno-technické 

a priestorové podmienky sú dobrým východiskom pre plnenie koncepčného zámeru rozvoja 

školy a k rozvíjaniu, obohacovaniu a skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 10.07.2020       Mgr. Eva Chovancová 

              riaditeľka školy 


