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1. Východiská 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

 Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z., 

 Zákona NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5, 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách, 

 Školského vzdelávacieho programu, 

 Plánu práce materskej školy, 

 Školského poriadku, 

 Koncepčného zámeru materskej školy, 

 Analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020, 

 Vyúčtovania príjmov a výdavkov finančných prostriedkov. 

 

A.  Základné identifikačné údaje o materskej škole   
 + 

Názov školy   Materská škola Miškovecká 20  - bez právnej subjektivity 

Adresa školy  Miškovecká 20,  040 11 Košice    

Telefónne číslo  055/64 60 667 

Elektronická adresa miskovecka20@gmail.com   

Internetová adresa www.msmiskovecka.sk 

Zriaďovateľ  Mesto Košice Trieda SNP 48/A  040 10 Košice  
 

Vedúci zamestnanci školy:  
Funkcia:  Meno a priezvisko  
Riaditeľka materskej školy  Mgr. Edita Ondíková 

Zástupkyňa riaditeľky školy  Magdaléna Barciová  - nevymenovaná 

Hospodárka materskej školy Edita Horváthová 

Vedúca školskej jedálne  Mária Laníková 

 

Rada školy: 
Rada školy pri Materskej škole Miškovecká 20 bola ustanovená v zmysle § 24 Zákona                     

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

     Funkčné obdobie RŠ sa predĺžilo z dôvodu vypuknutia COVID-19 a následného 

prerušenia prevádzky materskej školy. Voľba nových členov do RŠ za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov sa uskutoční koncom augusta a voľba za zástupcov rodičov 

sa uskutoční v septembri v šk. roku 2020/2021 na plenárnej schôdzi. Členovia RŠ za 

zriaďovateľa a mestskú časť Juh sú už pridelení pre ďalšie funkčné obdobie RŠ.   
   

Delegovaní členovia RŠ pri MŠ Miškovecká 

Predseda rady školy Mgr. Katarína Hajdučeková zástupca rodičov 

Podpredseda rady školy Barbora Miko zástupca rodičov 

Člen rady školy Ing. Martina Firkaľová zástupca mestského zastupiteľstva 

Člen rady školy Ing. Róbert Grega zástupca mestského zastupiteľstva 

Člen rady školy Ing. Jozef Bernát zástupca mestskej časti Juh 

Člen rady školy Magdaléna Barciová zástupca pedagogických zamestnancov 

Člen rady školy Eva Orosová zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

 

 



Poradné orgány:    

 

Pedagogická rada  
    Pedagogická rada, ako poradný orgán riaditeľa školy sa podieľala na riadení školy a jej 

členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci. V školskom roku 2019/2020 pedagogická rada 

zasadala podľa plánu zasadnutí celkovo 7 krát.  

Činnosť pedagogickej rady v školskom roku 2019/2020:  

 prerokovanie a schválenie „Rokovacieho poriadku“, 

 oboznámenie sa s POP MŠVVaŠ na šk. rok 2019/2020, POP KŠÚ MMK na šk. rok 

2019/2020, 

 prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach VVČ za šk. rok 2018/2019, 

 prerokovanie a schválenie Plánu práce školy na šk. rok 2019/2020, 

 prerokovanie a schválenie Školského poriadku, 

 oboznámenie sa s platnými zákonmi od 1.9.2019, Prevádzkovým poriadkom MŠ, 

Pracovnou náplňou, Právami a povinnosťami zamestnanca, rozvrhnutím pracovného 

času, Dohodou o hmotnej zodpovednosti, BOZP a PO, Organizačným poriadkom, 

plánom vnútroškolskej kontroly a iné, 

 oboznámenie sa s Koncepčným zámerom školy, 

 oboznámenie sa s Adaptačným pobytom a programom,  

 prerokovanie a spôsob vedenia triednej dokumentácie, pedagogickej diagnostiky 

a poradenskej činnosti pre zákonných zástupcov, 

 oboznámenie sa s internými smernicami (krúžková činnosť, organizácia 

výletov/exkurzií, BOZP a iné),  

 prerokovanie a schválenie návrhov zmien v ŠkVP, spôsob a rozsah plánovania, 

 Metodické združenie – návrhy a schválenie plánu práce MZ na šk. rok 2019/2020, 

 pedagogické a organizačné pokyny riaditeľky MŠ k zahájeniu školského roka 

2019/2020 (rozdelenie tried, zberná trieda, triedne učiteľky, príprava a organizácia 

2.9.2019), 

 kritéria odmeňovania a hodnotenia pedagogických zamestnancov školy a zamestnancov 

školy, 

 príprava plenárneho zasadnutia a triednych aktívov a plnenie plánu aktivít v šk. roku 

2019/2020, 

 oboznámenie s plánom zasadnutí pedagogických rád, prevádzkových porád 

a metodických združení, 

 oboznámenie so stretnutím s predsedom a členmi RZ pri MŠ Miškovecká 20 (návrhy, 

podnety, spolupráca), 

 príprava a realizácia aktualizačného vzdelávania, návrh a schválenie Plánu profesijného 

rozvoja PZ, 

 spolupráca pri ILČ (individuálnej logopedickej činnosti) s CŠPP, 

 spolupráca s CPPPaP Zuzkin Park pri depistáži školskej zrelosti a pripravenosti detí na 

vstup do ZŠ (zrealizovanie rodičovského stretnutia, termín depistáže školskej zrelosti, 

sprístupnenie informácií a spolupráca riaditeľky MŠ, tr. učiteliek a p. psychologičky 

počas COVID-19), 

  riešenie mimoriadnej situácie COVID-19: online porada, príprava práce na doma od 

16.03.2020, spolupráca medzi pedagogickými zamestnancami a zákonnými zástupcami 

počas vypuknutia COVID-19 – dištančné vzdelávanie (poskytnutie materiálov zák. 

zástupcom detí k plneniu aktivít podľa týždenných tém, informácie na web-sídle školy), 

príprava k znovu otvoreniu MŠ k 01.06.2020,  

 plnenie osobných úloh z Plánu práce a plnenie plánu cieľových úloh v 1. a 2. polroku šk. 

roka 2019/2020, 

 výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti v 1. a v 2. polroku šk. roka 2019/2020 v 

jednotlivých triedach, oboznámenie sa so „Správou o výsledkoch  a podmienkach vých. 

vzdel. činnosti za šk. rok 2018/2019 a čiastočne aj za šk. rok 2019/2020“ 



 činnosť metodického združenia za šk. rok 2019/2020 – „Analýza MZ za šk. rok 

2019/2020“, 

 činnosť pedagogickej rady šk. rok 2019/2020 - „Analýza PR za šk. rok 2019/2020“, 

 oboznámenie a preštudovanie aktuálnych informácii a námetov pre pedagogických 

zamestnancov  z Predškolskej výchovy a z referátov na zasadnutiach,  

 pedagogická rada poskytla spätnú väzbu ku kvalite riadiacej činnosti vedeniu materskej 

školy. 
 

Metodické združenie  

Meno a priezvisko:  Funkcia:   

Mgr. Mária Hosová  Vedúca MZ 

Pedagogickí zamestnanci školy  Členovia MZ (učiteľky materskej školy) 
 

     Metodické združenie (MZ) v  šk. roka 2019/2020 plnilo plán zasadnutí pod vedením                   

Mgr. Márie Hosovej. Na zasadnutí metodického združenia sa zúčastnili všetci pedagogickí 

zamestnanci, ktorí sú jej členmi, a ktorí sa podieľajú na plnení cieľov MZ. Na stretnutiach        

v I. polroku boli členovia oboznámení so zvyšovaním úrovne vo výchovno-vzdelávacom 

procese, o osobno-profesijnom rozvoji v súvislosti so zameraním školy a školského 

vzdelávacieho programu a osobno-profesijnom raste v súvislosti so zameraním na 

vzdelávanie sa pedagogických zamestnancov s aktuálnymi informáciami týkajúcich sa 

odborných problematík. Prerokovali a posudzovali prijaté opatrenia na odstránenie 

nedostatkov vyplývajúcich zo zistení z hospitácií vykonaných riaditeľkou školy. 

     Metodické združenie v II. polroku šk. roka 2019/2020 neprebiehalo úplne  podľa "plánu 

zasadnutí metodického združenia", ktorých cieľom bolo prispieť k skvalitneniu výchovno-

vzdelávacieho procesu, nakoľko bola počas školského roka mimoriadna epidemiologická 

situácia a prevádzka materskej školy bola od 16.03.2020 do 30.05.2020 prerušená.  

     MZ sa aj napriek tomu podieľalo na profesijnom raste pedagógov sprístupnením ponúk 

odborných vzdelávaní, seminárov a webinárov a taktiež sa členom poskytol zoznam dostupnej 

odbornej literatúry z webového sídla MPC.  

Obsah činností MZ vyplýval: 

 z POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2019/2020,  POP KŠÚ MMK na šk. rok 2019/2020, 

 z platnej legislatívy, 

 z poslednej vykonanej ŠSI v MŠ,  

 z koncepčného rozvoja a hlavných úloh materskej školy,  

 z ŠkVP a ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

 z analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacích činnosti MŠ a z analýzy činnosti MZ za šk. 

roka 2018/2019, 

 z plánu práce školy na šk. rok 2019/2020, 

 z aktuálnych podmienok školy a zo vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a 

potrieb detí, 

 z aktuálnych informácií o výchove a vzdelávaní v materskej škole, vzdelávacích 

programoch, pedagogických dokumentoch a z aktualizovaných dokumentoch na 

stránkach: www.minedu.sk. www.statpedu.sk,  

 z aktuálnych informácií z odborných a pedagogicko-psychologických publikácií, 

časopisov, zborníkov:  

- pre interný rozvoj a profesijný rozvoj pedagóga,  

- v rámci konzultácii so zákonnými zástupcami a partnermi materskej školy. 

 z aktuálnych podmienok a potrieb školy, detí a zákonných zástupcov detí , CPPPaP 
 

     Metodické združenie v šk. roku 2019/2020 zasadalo 4krát, plnilo z časti svoj program 

podľa plánu zasadnutí a plánu vzájomných hospitácii pre vypuknutie COVID-19. Zasadnutia 

MZ sa obsahovo prelínali s pedagogickými radami, na zasadnutiach sa riešili požiadavky 

podľa plánu, ale aj z aktuálnych potrieb MŠVVaŠ, zriaďovateľa a potrieb školy.  

Obsah zasadnutí:  



 Oboznámenie s "Plánom metodického združenia na šk. rok 2019/2020", návrhy 

a pripomienky, 

 Aktualizácia ŠkVP v súlade so školským zákonom, ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách a pokynmi MŠVVaŠ SR /návrhy k prepracovaniu učebných osnov /,                                                                                                 

 Prekonzultovanie plánu aktivít na šk. rok 2019/2020, medzitriedne aktivity a stretnutia, 

 Prekonzultovanie ponúk učebných materiálov /pracovné zošity, didaktické pomôcky, 

odborné časopisy a iné ponuky/,                                        

 Pedagogická diagnostika - návrhy k obsahu pedagogickej diagnostiky detí /pozorovací a 

diagnostický hárok/, podieľať sa na pláne hodnotení učebných výsledkov detí /vstupná, 

priebežná, výstupná/, využiť pri tvorbe diagnostického hárku publikácie dostupné v 

riaditeľni MŠ,  

 Aktualizovanie plánu profesijného rozvoja a vzdelávania pedagogických zamestnancov 

na základe  vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a potrieb detí (priebežne 

hlásiť záujem o vzdelávania), 

 Prerozdelenie jednotlivých projektov, vypracovať podľa zadania materiál k         

národným programom, 

 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. a II. polrok  na základe pedagogickej 

diagnostiky a edukačnej činnosti /informovať a poskytnúť poradenskú činnosť zákonným 

zástupcom na základe hodnotenia VV výsledkov/, 

 Spolupráca s CPPPaP pri školskej pripravenosti deti  - školská zrelosť - poskytnúť 

informácie o poznatkoch detí, návrhy k školskej pripravenosti a k zápisu detí do ZŠ, 

 Návrhy k doplneniu odbornej literatúry dostupnej v riaditeľni MŠ  pre potreby detí a pre 

skvalitnenie odbornej a profesijnej stránky pedagógov, 

 Ponuka pre pedagogických zamestnancov o pripravovaných odborných seminároch, 

webinároch, vzdelávaniach a konferenciách - MPC, OMEP, Pro Solutions a iných 

organizáciách. Informácie z odborného časopisu Predškolská výchova a zborníkov 

dostupných na stránke MPC,  

 Návrhy k doplneniu didaktických učebných pomôcok pre skvalitnenie edukačného 

procesu /RZ pri MŠ Miškovecká 20/,                 

 Zhodnotenie činností na základe plánu zasadnutí - analýza činnosti MZ za šk. rok 

2019/2020. 

 

 

B.-D. Údaje o počte detí  
 

Počet tried v materskej škole: 5  

Priemerný počet zapísaných detí  na celý šk. rok 2019/2020 
      

Trieda  Vekové zloženie  Počet zapísaných 

detí  

1.  5 – 6 r.   21  

2.  4 – 5 r.   20 

3.  3 – 4 r.   21 

4.  3 – 6 r.   20  

5. 2 – 3 r. 16 

Spolu:    98 

 

 

Priemerná dochádzka detí za celý šk. rok 2019/2020  (COVID-19 – neprítomnosť detí v MŠ 

od 13.03.2020 do 31.05.2020) 

 



Trieda  Vekové zloženie  Priemerný počet zo 

zapísaných detí  
Priemerná dochádzka  

1.  5 – 6 r.   14 64 % 

2.  4 – 5 r.   13 64 %  

3.  3 – 4 r.   13 65 % 

4.  3 – 6 r.   11 53 % 

5. 2 – 3 r. 8 48 % 

Spolu:    59 59 % 
 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/20: 1  

Počet detí, zapísaných do 1.ročníka ZŠ za rok 2019/20: 30  

Z nich počet OPŠD v školskom roku 2020/21: 4   

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí na rok 2020/21: 31  

Počet prijatých dvojročných detí: 18 

Počet prijatých 3-4 ročných detí: 9 

Počet prijatých 4-5 ročných detí: 1 

Počet prijatých 5-6 ročných detí: 3 

Počet integrovaných detí v bežných triedach: 0  

Počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatí dieťaťa do školy: 7  

 

 

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa stupňa vzdelania  

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním 

posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na základe žiadosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Počet vydaných osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 0  

Ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa a ani zástupca zariadenia nepožiadal o vydanie 

osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

 

 

F. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov  
 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

 Školský vzdelávací program „Poďme sa spolu hrať a spoznávať“, 

 Metodiky jednotlivých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania:   

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra – Hudobná výchova, Výtvarná výchova 

 Zdravie a pohyb 

 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách,  

 Edukačnými hrami poznávame svet,  

 Škôlka hrou (Jar, Leto, Jeseň, Zima). 

 

 



G. Údaje o počte zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov  
 

Počet zamestnancov školy  19  

Z toho kvalifikovaní pedagogickí:  11 

Z toho nepedagogickí:  8 

- upratovačky  3 

- hospodárka  1  

- kuchárky  3 

- vedúca ŠJ (kmeňová MŠ Turgenevová 38) 1  

 

 

 

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
  

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávacieho programu Počet 

prihlásených 
Poznámka 

ZOOZ Košice Seminár Zákon č.138/2019 o PZ OZ 1 30.09.2019 

OMEP Odborná 

konferencia 
Dieťa v modernom svete 3 04.10.2019 

MPC Prešov Seminár Diskusný seminár o legislatívnych 
zmenách, ktoré sa týkajú 
profesijného rozvoja 

1 21.10.2019 

RVC Košice Seminár Riadenie materskej školy 1 11.11.2019 

Knižnica 

mládeže Košice 
Seminár Motivační aktivity s detským 

čitateľom 
1 22.11.2019 

Ekocentrum 

SOSNA - Košice 
Vzdelávací 

program 
Prírodné záhrady pomáhajú klíme 2 Šk.rok 

2019/2020 

MMK – Odbor 

školstva 
Seminár Školský manažment začínajúcich 

riaditeľov 
1 Šk.rok 

2019/2020 

Pro Solutions Webinár Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti 
v kolektíve 

4 Máj 2020 

Pro Solutions Webinár Ako v triede vysvetliť pravidlá tak, 
aby ich rešpektovali všetky deti 

2 Máj 2020 

Pro Solutions Webinár Prístup a práce s hyperaktívnym 
dieťaťom v kolektíve 

3 Máj 2020 

MŠ Miškovecká Aktualizačné 

vzdelávanie 
Uplatňovanie legislatívnych zmien 
v profesijnom rozvoji 
pedagogického zamestnanca 

10 Šk.rok 

2019/2020 

UK Bratislava Funkčné 

vzdelávanie 
Funkčné vzdelávanie pre vedúcich 
zamestnancov 

1 Prebieha 

MPC Prešov Seminár Profesijné štandardy – Portfólio – 
Atestácie (MŠ) 

1 Prihlásené 

MPC Prešov Seminár Metodické združenie 
v pedagogickom riadení 
materských a základných škôl 

1 Prihlásené 

MPC Košice Seminár Profesijné štandardy učiteľa 
materskej školy 

1 Prihlásené 

MŠ Miškovecká Adaptačné 

vzdelávanie 
Adaptačné vzdelávanie 
začínajúceho pedagogického 
zamestnanca 

2 1 – prebieha 
1 - ukončené 

 



I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

     Plán aktivít bol vypracovaný na základe tematických okruhov a zamerania materskej školy 

a bol naplánovaný na celý šk. rok 2019/2020. 

     Pri plnení plánu aktivít sme od 16.03.2020 pristúpili k jeho neuskutočneniu a naplánované 

aktivity sme museli zrušiť z dôvodu vypuknutiu COVID-19 a prerušeniu prevádzky materskej 

školy do odvolania.  

Po znovuotvorení materskej školy sme sa riadili dokumentmi z MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR: 

 „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského 

roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020), 

 „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského 

roku 2019/2020 (aktualizácia 15. 6. 2020), 

 „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského 

roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 6. 2020). 

Aktivity v šk. roku 2019/2020:  5 – 6 ročné deti  
 návšteva knižnice – Litt Park, 

 poradenská a osvetová činnosť v spolupráci s CPPPaP Zuzkin Park, 

 logopédia v MŠ v spolupráci s CŠPP,  

 spolupráca so ZŠ Užhorodská – otvorené hodiny, 

 spolupráca so ZŠ Gemerská – otvorené hodiny , 

 zapojenie sa do výtvarných súťaží a projektov, 

 Exkurzia „Kosit“, 

 Spolupráca s CVČ Popradská – v krúžkovej činnosti: Angličtina hrou, hudobno-

pohybový krúžok, športovo-pohybový krúžok, 

 spolupráca so SZŠ Kukučínova – aktivita zameraná na zdravú výživu, 

 lesná pedagogika Mestské lesy Košice – poznávacia vychádzka na Alpinku, 

 rozlúčka predškolákov s MŠ (25.6.2020 – zrealizovaná na základe dodržania 

hygienicko–epidemiologických opatrení). 
 

IX.-XII. 

 Hudobné rozprávky a edukačné príbehy - /Divadielko Slniečko, SZUŠ Miškovecká 20 

a iné ponuky/, 

 SZUŠ Miškovecká 20 – Povolaním škôlkar  

 Hudobné rozprávky a edukačné príbehy: Divadielko Slniečko – „O veveričke Evičke“ 

 Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - Minimaratón MŠ  

 Farebná Jeseň – poznávacia vychádzka na „Alpinku“, posilňovanie vzťahu detí 

k prírode aplikovaním lesnej pedagogiky spojenej so zberom jesenných prírodnín 

k tvoreniu  

- 2 – 4 ročné deti: Gaštanko – poznávanie a tvorenie s prírodnín v okolí MŠ, hry 

detí 

 Jeseň pani bohatá - výstava detských prác, tekvičky triedy 

 Deň jablka - zábava s pani Jeseňou, športové aktivity, tvorivé dielne pre deti  spojené s 

ochutnávkou a s pesničkou o jabĺčku 

 Leť môj šarkan fijú, fijú – Šarkaniáda 

 Deň materskej školy - EDRaŠ /tvorivé dielne so starkými, prezentácia ŠJ/, 

 Zábavná škôlka – hry a zábavné činnosti na školskom dvore, športové aktivity, 

kreslenie na chodník, hry a iné – „Deň MŠ“ - 4.11.2019,  

 Výstava detskej tvorivosti a fantázie z "Lega Dupla", 

 Chorý medvedík - prezentácia práce záchranárov, 

 Na ceste si dávaj pozor – poznávanie dopravných prostriedkov, značiek, aktivita na 

školskom dvore, 

 SZUŠ Miškovecká 20 - "Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš" 

 Vo vianočnej pekárni - pečenie medovníčkov, 

 Vianočná besiedka - posedenie pri vianočnom stromčeku, 



I.- VI. 

 Hudobné rozprávky a edukačné príbehy - /Ujo Ľubo, Divadlo Theátrum, Divadlo 

Cilliling, Divadielko Slniečko a iné ponuky/, 

 Postavím si snehuliaka - stavanie snehuliaka triedy  

 Biela Zima - zimná športová olympiáda 

 Búdka pre vtáčika - "bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik kam schováš"  

 Hurá je to tu detský karneval – súťaživé a zábavné hry so Šaškom Jaškom, detský 

karneval individuálne na triedach 

 Šašo a kráľovstvo – edukačný príbeh Divadielka Slniečka 

 Edukačno-náučná divadelná aktivita MŠ Miškovecká, 

 Šikovné deti – medzitriedne stretnutie „Mám básničku na jazýčku a Spievanky, 

spievanky“  

 Otvára sa moja knižka - výstava vyhotovenej knižky triedy, spojená s výstavou 

detských publikácii  
 

Od 13.03.2020 – prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vypuknutia 

COVID-19 
 Divadlo Theátrum – Pesničkál  

 Divadlo Cililing – „O Guľkovi bambuľkovi“  

 Dažďová kvapka – spoločná aktivita „Deň vody“, sadenie stromčeka triedy, význam 

vody, cvičenie žabiek vo vode a iné.  

 Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne s rodičmi, program deti na školskom dvore 5-6 r. 

deti + spoločné jarné piesne v kruhu „oslava a príchod Jari“  

 Ujo Ľubo – O zvieratkách na dvore  

 Ježko Separko – edukačno-náučná divadelná aktivita zameraná na triedenie odpadu, 

výrobu kontajnerov, starostlivosti o životné prostredie, kreslenie na chodník,  

 Deň Zeme /22.4/ - návšteva „Kositu“ 5 – 6 ročné deti  

 Bola raz jedna hviezdička - „Deň Slnka – 3.5“ - návšteva planetária 4 – 6 r. deti (CVČ 

Domino), „Planetárium“ – 2 -3 - 4 r. deti,  

 Návšteva Štátneho divadla Košice – prechádzka historickým centrom Košíc  

 Triedne aktívy „Deň matiek“  

 Dobrý policajt odvahu vždy má - prezentácia práce policajt  

 Naši malí záchranári v MŠ – prezentácia práce záchranárov  

 Horí, horí idú hasiči – prezentácia práce hasičov  

 Letecká záchranná služba – ATE spol. s.r.o. 

 Týždeň modrého gombíka,   

 Čarovná farbička - výstava detských prác na tému "mama, slniečko sa zobudilo ..."  

 Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - letná olympiáda  

 Krajina Zábavkovo – popoludnie plné rodinnej pohody a prekvapení - oslava MDD, 

dňa otcov - súťažné hry pre deti a ich rodičov v spolupráci s RZ a zák. zástupcami  

 Mikrosvet – Motýlia farma  

 Koncoročný výlet – ZOO 

 Zdravý životný štýl - Svetový deň vody  

                                 - Medzinárodný deň mlieka  

                                 - Európsky týždeň športu (NAPPO), 

Výtvarné súťaže:  

     Materská škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do výtvarných súťaží:   

 CVČ Košice:  Najkrajší sen, 

 MMK – oddelenie školstva: Moja materská škola, 

 MŠVVaŠ SR – Pramienok: Vzťah človeka k prírode, 

 CVČ Košice: Vesmír očami detí, 

 CVČ Košice: Koláže rozprávajú, 

 ZŠ Ľudovíta Fullu: Spievanky, spievanky. 



J. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
Interné projekty školy:  

 EDRaŠ – Európsky deň rodiny a školy: popoludnie v kruhu rodiny, úcta k starším, 

ochutnávka školskej jedálne a jej dobrôt, 

 Deň materských škôl – dopoludnie plné hier a prekvapení,  

 Chorý medvedík/ Naši malí záchranári v MŠ – prezentácia práce záchrannej služby, 

 Dobrý policajt odvahu vždy má - prezentácia práce policajt,  

 Horí, horí idú hasiči – prezentácia práce hasičov, 

 Týždeň modrého gombíka, 

 Športom k zdraviu – športové aktivity podľa plánu aktivít, plnenie NAPPO, 

 Plnenie jednotlivých národných programov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti 

v MŠ (NAPPO, NPDZ, NPGVaEN a iné/.  

 

 

K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole  
  

V školskom roku 2019/20 nebola vykonaná inšpekcia.  

 

 

L. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Charakteristika priestorov školy   
     Materská škola Miškovecká 20 po prvýkrát otvorila brány v r.1972. Je školou bez právnej 

subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice a nachádza sa v mestskej časti Košice Juh 

na sídlisku Železníky. Poskytuje celodenné ale aj poldenné predprimárne vzdelávanie deťom 

od 3 do 6 rokov, poprípade deťom s OPŠD a ak to kapacita umožní tak aj deťom od 2 rokov. 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje a plní na základe Školského vzdelávaciemu 

programu, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vyučovacím jazykom v materskej škole je 

štátny jazyk Slovenskej republiky. Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje 

prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:  

 hry a činnosti podľa výberu detí, 

 zdravotné cvičenie, 

 vzdelávacia aktivita, 

 pobyt vonku, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok). 

     V súčasnosti je škola 5 triedna s kapacitou 98 detí, pozostáva z jednej prízemnej budovy 

a dvoch jednoposchodových budov /pavilónov/, ktoré sú navzájom prepojené. Areál 

materskej školy tvorí rozsiahly prírodný a trávnatý priestor, ktorý umožňuje  rozvíjať 

senzomotorickú úroveň detí, ale aj kognitívnu a sociálno-citovú úroveň poznávaním 

prírodného prostredia, jeho ochrany a starostlivosti. Materská škola má veľmi dobré 

priestorové a materiálno-technické zabezpečenie, ako aj personálne obsadenie, ktoré 

zabezpečuje prevádzku materskej školy pod vedením vedúceho zamestnanca – riaditeľky MŠ.  

Vybavenie materskej školy zodpovedá vekovým osobitostiam, zdravotnému stavu, stupňu 

telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a veľkostnému typu a účelu 

zariadenia. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov umožňujú hry, oddych, 

osobnú hygienu s otužovaním a zdravotné aktivity. Didaktické pomôcky, hračky a ďalšie 

edukačno-didaktické pomôcky predpísané pre deti zodpovedajú požiadavkám ustanoveným 

osobitnými predpismi. 

 

 



M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy  

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť materská škola uskutočňuje za čiastočnú úhradu pobytu 

dieťaťa v materskej škole.  

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza výšku príspevku, ktorú určil 

zriaďovateľ, na základe § 28 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103: 

 dieťa do 3 rokov veku = 50 €, 

 dieťa od 3 rokov veku = 15 €, 

 príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky.  

Príspevok sme prijímali na účet materskej školy a mesačne ho odvádzali zriaďovateľovi. 

Odvedené školné za celý školský rok: 8 918,86 €  

  

 

N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

školský rok 2018/2023 a vyhodnotenie jeho plnenia  
  

     Koncepčný zámer rozvoj materskej školy je vypracovaný na obdobie piatich rokov. 

Vychádza z aktuálnych podmienok, zohľadňuje skutočnosti, reálny stav a potreby školy. Je 

vypracovaný na základe platnej legislatívy a hlavného cieľa výchovy a vzdelávania v 

materskej škole.  

Pri plnení koncepcie sme sa zamerali na: 

 vytváranie prostredia s priaznivou výchovno-vzdelávacou klímou a prostredia plného 

podnetov, aktivít, hier a zážitkov, ktoré sa realizujú formou hry so zameraním na 

formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom 

dosiahnuť školskú pripravenosť, 

 vytváranie príjemného a bezpečného prostredia, v ktorom rešpektujeme individualitu a 

jedinečnosť každého dieťaťa, a kde učiteľ je pre dieťa istotou, ochrancom, ale aj 

oporou pri poznávaní a objavovaní, 

 vytváranie školy, kde učiteľ, dieťa a rodič sú partnermi vo výchove a vzdelávaní,  

 podporovanie dieťaťa pri objavovaní sveta okolo seba hrou, pomocou vlastných 

skúseností a zážitkov, kde sa môže sebarealizovať a tým aj rozvíjať osobnostné, 

sociálno-emocionálne a kognitívne schopnosti. 
 

Koncepčný zámer a víziu rozvoja školy sme plnili v jednotlivých oblastiach: 

 Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania 

 Podporovanie profesijného rastu pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

 Materiálno-technické zabezpečenie školy 

 Riadenie školy 
 

Zvyšovanie kvality vo výchove a vzdelávaní: 
 rešpektovali sme aktuálnu rozvojovú úroveň, jedinečnosť dieťaťa a umožnili sme deťom 

rozvinúť svoje predpoklady a pomôcť im utvárať pozitívny vzťah k svetu – k prírode,  

 vytvárali sme edukačné prostredie tak, aby podnecovalo a motivovalo dieťa k spontánnej 

aktivite, k zážitkovému učeniu, aby malo radosť z učenia sa – radosť z hry, aj pri 

zasielaní edukačného materiálu zákonným zástupcom počas prerušenia prevádzky počas 

COVID-19 sme pristupovali k tomu, aby to bolo pre deti, ale aj pre ich rodičov čo 

najzaujímavejšie, 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali formou hier a HRU sme uplatňovali ako 

hlavnú metódu vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme rešpektovali autonómiu (samostatnosť) a 

momentálne dispozície dieťaťa, podporovali sme jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu 

a sebaprezentáciu, 



 predprimárne vzdelávanie smerovalo k dosiahnutiu optimálnej úrovne všetkých oblastí 

rozvoja, ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie, venovali sme pozornosť 

školskej pripravenosti aj v rámci spolupráce s CPPPaP a CŠPP,  

 vytvárali sme tvorivé, podnetné, zážitkové, empatické a humánne edukačné prostredie s 

dôrazom na aktivitu detí s využitím moderných metód a foriem práce,  

 využívali sme informačno-komunikačné/digitálne technológie pri skvalitňovaní 

edukačného procesu, ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným 

rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku – zasielanie a spolupráca 

so zákonnými zástupcami prostredníctvom vytvorených elektronických skupín počas 

Covid-19, 

 budovali sme materskú školu ako otvorený systém na komunikáciu s vonkajším 

prostredím (prezentácia školy na web-sídle školy, sprístupnenie informácii na web-sídle 

ohľadne informovanosti s prerušením prevádzky MŠ, odporúčanie stránok k aktivitám a  

spolupráca s inými inštitúciami, CPPPaP – informácie ohľadne pomoci v ťažkej situácii 

a poradenská činnosť počas Covid-19 a iné),  

 využili sme prvky literárnej a tvorivej dramatiky, situačných hier, hudobných aktivít na 

podporu a rozvoj komunikačných kompetencií (napr. vytvorili sme čitateľské kútiky na 

rozvoj predčitateľskej gramotnosti, hudobno-dramatické kútiky, komunikačné 

kompetencie sme rozvíjali i návštevou knižnice - LittPark),  

 nadväzovali sme na spoluprácu s rodinnou, so zriaďovateľom, základnými školami, s 

CŠPP a CPPPaP a inými organizáciami: 

Spolupráca s rodinou: 

 poskytovali sme poradenskú a osvetovú činnosť zákonným zástupcom z výchovno-

vzdelávacej oblasti, spolupracovali sme s CPPPaP a zákonnými zástupcami detí pri 

zorganizovaní depistáži školskej zrelosti s následnou informovanosťou o výsledkoch 

počas COVID-19,  

 aktívne sme zapájali rodičov do diania školy ich osobnostným prístupom v priamej 

organizácii podujatí – triedne aktívy, brigáda k úprave altánku a šk. dvora, 

 informovali sme ich o aktivitách v materskej škole prostredníctvom web sídla školy, 

 spolupracovali sme s občianskym združením - RZ pri MŠ, v spolupráci s nimi sme  

zabezpečovali aktivity pre deti realizované v materskej škole napr. aktivity podľa 

plánu aktivít, zabezpečovať edukačný materiál a iné, 

Spolupráca so zriaďovateľom: 

 zabezpečenie hygienických potrieb počas šk. roka 2019/2020 a po znovuotvorení 

MŠ k 01.06.2020, 

 oprava strechy na budove školy, zabezpečenie menších opráv počas celého šk. roka 

2019/2020 a úprava školských priestorov (napr. vybielenie kumbálov 

s hygienickými potrebami, kosenie a iné),  

 prezentácia školy ku Dňu materských škôl – podujatie mesta „Moja materská 

škola“,  

Spolupráca so základnými školami: 

 vytvorili sme plán spolupráce a aktivít, ktorý sme z dôvodu vypuknutia COVID-19 

nemohli celý uskutočniť - ZŠ Užhorodská, ZŠ Gemerská. 

Spolupráca s CŠPP a  CPPPaP: 

 v rámci poradenskej činnosti sme odporučili rodičom možnosť spolupráce s týmito 

inštitúciami – individuálne, 

 CPPPaP – využili sme ich poradenskú činnosť pri práci s deťmi s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou, pri zaškolení detí - depistáž školskej zrelosti, 

zorganizovali sme rodičovské stretnutie pre rodičov detí, ktoré absolvovali zápis do 

ZŠ, 

 CŠPP – prostredníctvom poradne sme zabezpečili individuálnu logopedickú činnosť 

v materskej škole - školský logopéd. Poskytuje logopedické poradenstvo 

zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom. 



Spolupráca s inými organizáciami: 

 v kooperácii s rôznymi inštitúciami sme uchovali tradičné aktivity školy, ale 

poskytli sme i realizáciu rôznych aktivít pre spestrenie edukačného procesu(napr. 

SZUŠ Miškovecká 20, Ujo Ľubo, Divadielko Slniečko, Littpark a iné organizácie). 

 CVČ – prostredníctvom ich ponúk sme v materskej škole realizovali krúžkovú 

činnosť v popoludňajších hodinách - ANJ krúžok, 

                                                               - Tanečný krúžok, 

                                                               - Športový krúžok. 
 

Podporovanie profesijného rastu pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

Silnou stránkou školy je 100%-ná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 

 Podporoval sa profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v súlade s potrebami 

materskej školy, zúčastňovali sa na odborných seminároch a konferenciách, webinároch 

a iných druhoch vzdelávania viď Bod -  H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov školy. 

 Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali aktualizačné vzdelávanie, ktoré sa 

uskutočnilo v priebehu šk. roka 2019/2020, jej poskytovateľom bola MŠ Miškovecká 20. 

 Pedagogickí zamestnanci uplatňovali nadobudnuté profesijné kompetencie vo výchovno-

vzdelávacom procese v zmysle modernizácie a inovácie edukačných stratégií s 

prihliadnutím na tvorivo-humanistickú koncepciu výučby a zážitkového učenia a učenia 

sa hrou – prezentácia na vzájomných hospitáciách a kontrolnej činnosti vedenia školy. 

 Prostredníctvom metodického združenia sa pedagogickým zamestnancom poskytli 

informácie a metodické usmernenia v rámci skvalitňovania edukačného procesu v 

materskej škole. 

 Vypracovali sme „Plán profesijného rozvoja a plán vzdelávania na aktuálny školský 

rok“, ktorého cieľom je podporovať vzdelávanie zamestnancov. 

 Umožnil sa profesijný rast každému zamestnancovi školy bez rozdielu zaradenia. Na 

všetkých úsekoch sa vytvárali podmienky práce pre jej naplnenie, využil sa potenciál 

každého zamestnanca s rešpektovaním a uznaním odlišných názorov a prejavov. 

 Zamestnanci o všetkých zmenách, usmerneniach, rozhodnutia zriaďovateľa - MŠVVaŠ 

SR a nariadeniach boli vždy informovaní na pedagogickej a prevádzkovej rade a aj na 

metodickom združení. Zamestnanci vynaložili veľké úsilie a odhodlanie pri svojej práci, 

mimoriadne pri nástupe a celkovej príprave k znovuotvoreniu materskej školy 

k 01.06.2020. Patrí im veľká vďaka.  

Materiálno- technické zabezpečenie a  spolupráca s inštitúciami  

 v spolupráci so zriaďovateľom sme sa zapojili do projektu „Zaslúži si Baumit“, počas šk. 

roka sme sledovali aktuálne výzvy a granty, ale keďže vypukol COVID-19 organizácie 

svoje ponuky pozastavili. Ale v pláne máme i naďalej prostredníctvom RZ 

a zriaďovateľa zapájať sa do výziev a grantov, 

 v spolupráci s RZ sme doplnili didaktické pomôcky v rámci edukačnej činnosti 

(pedagogickí zamestnanci majú umožnené zabezpečiť si v priebehu šk. roka didaktické 

pomôcky a spotrebný materiál k realizácii edukačných aktivít), 

 v rámci spolupráce s RZ sme informovali zákonných zástupcov detí o poskytnutí 

finančného príspevku 2 %  z dane na materiálno-technické zabezpečenie školy pre 

potreby detí, 

 mali sme snahu tento šk. rok 2019/2020 renovovať exteriér školy v spolupráci so 

zriaďovateľom školy, s dobrovoľníckym centrom, RZ, RŠ, zamestnancami školy a 

zákonnými zástupcami a to zorganizovaním brigády v priestoroch materskej školy 

s víziou renovácie oplotenia a potrebného náteru, ale pre vypuknutie COVID-19 sme 

pristúpili k tomu, že sme túto aktivitu nezrealizovali a ostalo nám to na ďalší rok. 

V spolupráci so zriaďovateľom sa zabezpečila oprava strechy, naďalej nám ostáva 

požiadavka na výmenu a opravu prechodovej chodby medzi pavilónmi, výmena okien na 

budove a ďalšie požiadavky. 



 postupne v rámci možnosti revitalizujeme školský dvor a predzáhradku školy i naďalej 

chceme pokračovať v estetizácii školského prostredia, ktoré vyplýva aj z nášho 

zamerania školy. 

     Pri realizácii modernizácie školy a materiálno-technického zabezpečenia školy bude 

našou snahou spolupracovať so zriaďovateľom materskej školy /MMK/, s rodičovským 

združením materskej školy ako aj zamestnancami školy, zákonnými zástupcami detí a  RŠ.  

Riadenie školy 

     Riadenie chodu MŠ prebiehalo v intenciách platnej legislatívy, usmernení zriaďovateľa – 

MŠVVaŠ SR, pokynov a usmernení ďalších nadriadených orgánov a schválených interných 

dokumentov MŠ.  

V školskom roku 2019/2020:  

 vedenie MŠ v komunikácii so zamestnancami uplatnilo informačno-komunikačný 

systém v rámci poskytnutia aktuálnych informácii zo strany zamestnávateľa,  MŠVVaŠ 

SR a iných organizácii (e-mailová komunikácia, Viber komunikácia a online 

komunikácia s triednymi učiteľkami – počas COVID-19). Zo strany riaditeľky MŠ boli 

zamestnanci vždy informovaní o všetkých zmenách, usmerneniach, rozhodnutiach 

zriaďovateľa - MŠVVaŠ SR na pedagogickej a prevádzkovej rade a aj na metodickom 

združení, 

 vedenie MŠ v spolupráci so zriaďovateľom a RZ vytváralo priaznivé podmienky pre 

prácu všetkých zamestnancov školy, 

 pri podpore profesijného rastu pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

poskytuje vedenie informácie o dostupných vzdelávaniach. Vedenie MŠ bolo garantom 

aktualizačného vzdelávania a taktiež viedlo vzdelávanie počas COVID-19 online 

stretnutiami. Je hlavne poradcom ale aj metodikom pri usmerňovaní vo výchovno-

vzdelávacej činnosti, 

 vedenie uprednostňuje motivačný štýl riadenia (demokraticko-humanistický štýl),   

oceňuje iniciatívu a pracovné úsilie, snaží sa vytvárať vhodné podmienky pre pokojnú a 

efektívnu prácu zamestnancov, aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej 

pedagogickej činnosti. Svojím pôsobením a riešením situácií vytvára pozitívnu klímu na 

škole, 

 riaditeľka MŠ sa pravidelne zúčastňovala pracovných stretnutí riaditeľov MŠ 

organizovaných zriaďovateľom, zabezpečila prenos informácií k zamestnancom v rámci 

pracovných porád v MŠ (viď zápisnice z porád), 

 v rámci plánu vnútroškolskej kontroly v pedagogickej oblasti riaditeľka MŠ zrealizovala 

13 vopred ohlásených pedagogických pozorovaní/hospitácií u učiteliek. Výsledky 

pedagogických pozorovaní/hospitačnej činnosti boli pravidelne prerokúvané osobne 

s učiteľkami na pedagogickej rade s cieľom čo najviac eliminovať prípadné vyskytujúce 

sa nedostatky a zistenia. Hospitačná činnosť bola zameraná predovšetkým na: adaptáciu 

detí v materskej škole; sledovanie individuálneho prístupu k deťom; výber hier a aktivít 

vzhľadom k úlohe (výkonovému štandardu); plánovanie, príprava a primeranosť 

edukačného procesu a jeho obsah; príprava pomôcok; cielený rozvoj jazykovej 

gramotnosti detí; výber metód, dodržiavanie didaktických zásad a metodických 

postupov; uplatňovanie a využitie nových inovačných foriem práce; utváranie 

pozitívnych medziľudských vzťahov; posilňovanie individuality osobnosti dieťaťa. 

Pozitíva sa prejavili najmä v prístupe učiteľky k deťom, podporovaní jeho individuality, 

kooperácii učiteľky s deťmi, pozitívnej motivácii, premyslenej organizácii edukačného 

procesu. Nedostatky sa prejavili najmä v akceptácii rozvojovej úrovne detí (vývinových 

osobitosti detí) pri plánovaní a operacionalizácii výkonového štandardu a výchovno-

vzdelávacieho cieľa, pri dodržiavaní metodických postupov a uplatňovaní metód a zásad 

vo výchovno- vzdelávacom procese (viď písomné hospitačné záznamy). U začínajúcich 

pedagogických zamestnancov sú nedostatky v celkovej príprave a uplatňovaní 

metodických postupov vo výchovno-vzdelávacom procese, čo je odrazom ich 

pedagogickej neskúsenosti. Preto je potrebné zamerať sa na ich profesijný rozvoj a to 



štúdiom odbornej literatúry, metodík k jednotlivým vzdelávacím oblastiam, metodiky 

predprimárneho vzdelávania a skvalitnením celkovej príprave po metodickej stránke 

a príprave podnetného prostredia pre deti, 

 v rámci plánu vnútroškolskej kontroly v nepedagogickej oblasti riaditeľka MŠ 

zrealizovala 10 vopred naplánovaných kontrol. Výsledky kontrolnej činnosti boli 

zaznamenané v zápisniciach z kontrolnej činnosti, viď dokument „Zápisnice z plánu 

vnútornej kontroly školy – šk.rok 2019/2020“, a taktiež boli výsledky z kontrolnej 

činnosti pravidelne prerokúvané na prevádzkových poradách s cieľom čo najviac 

eliminovať prípadné vyskytujúce sa nedostatky a zistenia. Kontrolná činnosť bola 

zameraná predovšetkým na: úroveň spracovania požadovanej dokumentácie 

pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v zmysle pracovných povinností, 

kontrola vybavenosti lekárničiek, kontrola evidencie dochádzky a efektívneho 

využívania pracovného času, kontrola dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov, 

kontrola údržby exteriéru a vonkajších príručných skladov hračiek pre deti, udržiavanie 

potrieb na pitný režim, kontrola upratovania, dodržiavania pokynov k šetreniu energií 

a iné. Pozitíva sa prejavili najmä v dodržiavaní zákona o ochrane nefajčiarov, v 

dôslednom upratovaní a dodržiavania pokynov v prevádzkovom poriadku k upratovaniu 

(viď „Zápisnice z plánu vnútornej kontroly školy – šk.rok 2019/2020“), 

 riaditeľka MŠ spracovala požadované požiadavky a dokumenty, ktoré boli požadované 

zo strany zriaďovateľa. Spolupracovala pri organizačných zabezpečeniach počas 

COVID-19 so zriaďovateľom MŠ. 

     Koncepčný zámer vychádza z našich  doterajších poznatkov a skúseností a vyplýva z 

reálneho stavu a konkrétnej situácie, v ktorej sa materská škola nachádza. Sme presvedčení, 

že spoločným úsilím celého kolektívu sa nám podarí v čo najväčšej možnej miere naplniť 

koncepčný zámer rozvoja školy.   

 

 

O. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení  
 

     V šk. roku 2019/2020 sme výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovali uplatňovaním 

výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v tematických okruhoch ŠkVP.                           

V edukačnom procese sme predovšetkým uplatňovali hru, ktorá predstavuje v živote dieťaťa 

najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské 

množstvo podnetov, poznatkov, skúseností a zručností, a ktorá prispieva ku komplexnému 

rozvoju osobnosti dieťaťa. Zamerali sme sa na vytvorenie priaznivej výchovno-vzdelávacej 

klímy s dôrazom na rozvoj osobnosti dieťaťa, tvorivosti a učenia sa hrou, uplatňovali sme 

spontánne, ale aj zámerné učenie sa s prihliadnutím na vývinové osobitosti jednotlivých detí a 

zákonitosti psychohygieny. 

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme tento šk. rok 2019/2020 museli prispôsobiť aj 

mimoriadnej situácii COVID-19. Na základe rozhodnutia Mesta Košice sme prevádzku 

materskej školy prerušili od 13.03.2020 a následne na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 

republiky a usmernenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 16.03.2020  a následných usmernení 

a rozhodnutí MŠVVaŠ SR sme mali prerušenú prevádzku do odvolania.  Po znovuotvorení 

materskej školy k 01.06.2020 sme pristúpili k výchovno-vzdelávacej činnosti na základe 

odporúčaní a usmernenia MŠVVaŠ SR. 

     Od 16.03.2020 na základe usmernenia od zriaďovateľa – Odbor školstva - sme pristúpili 

k spolupráci so zákonnými zástupcami a vytvorili sme skupiny v rámci jednotlivých tried 

k zasielaniu podkladov k aktivitám na základe tém týždňa ŠkVP. Zákonným zástupcom boli 

sprístupnené všetky informácie na stránke školy ohľadne usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ 

SR a ÚVZ SR, boli im poskytnuté aj odkazy a ponuky na stránky k spestreniu domácich 



aktivít s deťmi. Aj pri poskytovaní materiálov pre zákonných zástupcov na aktivity s deťmi 

sme dbali na uplatňovanie výkonových štandardov z jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Spoluprácu so zákonnými zástupcami počas tejto neľahkej situácie hodnotím kladne.  
 

V jednotlivých vzdelávacích oblastiach sme dospeli k týmto záverom: 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

     Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sme sa formou hry snažili rozvíjať 

komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického 

rozvojového potenciálu písanej reči. V rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sú 

posilnené tie stránky jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho 

rozvíjania gramotnosti detí tak v primárnom ako aj v celom ďalšom vzdelávaní. Škola vytvára 

podmienky pre deti k rozvoju komunikačných kompetencií vo výchovno-vzdelávacom 

procese, a taktiež zabezpečuje v rámci spolupráce s logopedičkou „ILČ – individuálna 

logopedická činnosť“, ktorá prispieva k rozvoju komunikačných kompetencií u detí na 

základe spolupráce so zákonnými zástupcami.   

Pozitíva: 
 deti majú veku primeranú slovnú zásobu, dokážu nadväzovať komunikačné kontakty, 

spontánne reagujú na otázky,  

 deťom, ktorým sa poskytla ILČ, dosahujú lepšie výsledky vo vyjadrovaní a výslovnosti 

(poskytnuté materiály k práci s deťmi v domácom prostredí),  

 využívanie rôznych zdrojov: obrázkový materiál, detské knihy - obrázky, didaktické a 

učebné pomôcky, maľované čítanie, vlastnoručne vyrobené pomôcky, reálne predmety, 

básne, piesne, rozprávky, námetové hry prispievajú k rozvoju komunikačných 

kompetencií u detí, 

 deti majú záujem o knihy, obľúbené sú knihy s ponaučením, rozprávkové knihy 

a u menších detí knihy s obrázkami, ktoré si pomenujú. Deti vedia, že kniha je zdrojom 

informácií, väčšina starších detí už rozlišovala písmená abecedy, poniektorí vedia aj 

čítať,  

 deti vedia deliť slová na slabiky (analyticko-syntetická hra so slovami),  

 predčitateľská gramotnosť bola rozvíjaná aj prostredníctvom  IKT (interaktívna tabuľa, 

hovoriace štipce, Albi kniha a Iris pero), kde deti doplňovali písmená k obrázkom, 

vytvárali slová, priraďovali písmená začiatočné alebo koncové, opakovali alebo 

pomenúvali obrazce v knihe, odpovedali na otázky, 

 grafomotorická zručnosť bola rozvíjaná pomocou pracovných listov, ale aj pomocou 

využitia IKT (väčšina predškolákov mala správny úchop kresliaceho materiálu, správny 

tlak na podklad),  

 staršie deti si vedia napísať svoje meno, 

 literárno-dramatická tvorivosť sa prejavila v interpretácii rozprávok na besiedkach 

(starým rodičom, Vianočnej besiedke a v rámci vzdelávacej aktivity na triede). 

Negatíva (rezervy): 
 nedodržiavanie pravidiel dialógu - hlasná komunikácia, nerešpektovanie hovoriaceho, 

 občasná gramatická nesprávnosť, 

 občasná nesprávna manipulácia s knihou, poškodzovanie kníh, 

 nezreteľná výslovnosť niektorých hlások, prehĺtanie začiatočných hlások, 

 problém nadväzovania komunikácie, niekedy prevláda len neverbálna komunikácia 

u menších detí, 

 ojedinele prevládajúci nesprávny úchop a sklon písacieho materiálu, silný tlak na 

podklad, nesprávne držanie nožníc, 

 slabá výdrž pri práci s pracovným zošitom, grafomotorickými cvičeniami (potrebná 

častá motivácia). 

Odporúčania: 
 rozvíjať slovnú zásobu formou spoločných aktivít, komunikačných hier, čítaním textov, 

vzájomnou komunikáciou aj počas pobytu vonku a iných vzdelávacích aktivít, 

 dávať deťom priestor na vyjadrenie, klásť otázky aj vyžadovať úplné odpovede a hlavne 



k danej téme a problematike 

 zaraďovať slovné hry a precvičovanie básničiek v čase medzi aktivitami. Povzbudzovať 

a motivovať deti ku vzájomnej komunikácii, 

 nadväzovanie kontaktu, primeraná komunikácia, gramaticky správne vyjadrovanie a 

zreteľnú výslovnosť riešiť a usmerňovať v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, 

 uplatňovať riadené čítanie – utvárať predčitateľskú gramotnosť, zaujímať sa o knihy a 

vedieť s nimi správne zaobchádzať, 

 zážitky z prečítaného vyjadriť slovne, tancom, dramatickým stvárnením, výtvarne a 

pod., 

 aj naďalej spolupracovať s CŠPP – ILČ, CPPPaP. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme u detí rozvíjali 

základy matematických a informatických poznatkov a zručností. Rozvíjali sme logické 

myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické 

myslenie. V rámci rozvoja geometrických predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďovali 

na orientáciu v priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s 

problematikou merania dĺžky.  

Pozitíva: 
 chápu pojmy viac, menej, rovnako a uskutočňujú operácie s meraním, vedia porovnať 

predmety podľa dĺžky, výšky, šírky, množstva, 

 podľa slovných inštrukcií učiteľky určujú polohu predmetov, rozlišujú základné rovinné 

a priestorové geometrické útvary, vytvárajú dvojice objektov na základe danej súvislosti 

 podľa vzoru vedia vytvoriť jednoduchú postupnosť a vedia v nej pokračovať- 

algoritmus, vedia riešiť jednoduché labyrinty, 

 deti poznajú číselný rad a zvládajú matematické operácie súvisiace s odoberaním, 

pridávaním, triedením a určovaním počtu,  

 niektoré deti dokážu priradiť k číslu aj číslicu 

 väčšina deti bezproblémovo ovláda a pracuje s digitálnymi technológiami ako je 

robotická včela a myš, IT a pod., 

 záujem detí o spoznávanie a oboznamovanie sa s matematikou - formou hry, 

 oboznamujú sa s princípmi a pravidlami stolových (spoločenských) hier, vedia dodržať 

pravidlá a priebeh hry. 

Negatíva (rezervy): 
 nesústredenosť niektorých detí pri aktivitách, krátka výdrž a nezáujem u niektorých detí 

pri zložitejších úlohách (potrebná častá komunikácia), 

 pretrvávajúce problémy s riešením logických úloh (problémové úlohy), 

 viacero detí neovláda algoritmické operácie, 

 často si zamieňajú priestorové a plošné geometrické útvary. 

Odporúčania: 
 používať v edukačnej činnosti učebné pomôcky na rozvoj logického myslenia, 

algoritmických operácii, zaraďovať logické hry a edukačné programy na IT, vytvoriť 

učebné pomôcky na vyjadrenie, pochopenie postupnosti, 

 integrovať matematické operácie do aktivít v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, 

 motivovať k hrám novými metódami získanými na vzdelávaniach, samoštúdiom 

odbornej literatúry, 

 matematické predstavy približovať aj cez pohyb a hudbu, 

 rozvíjať matematické myslenie Logicom Primom, BambinoLuk a Bee-Bot. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Pomocou vzdelávacej oblasti Človek a príroda sme umožnili deťom formou zážitkového 

učenia a hry rozvíjať počiatočný kontakt s prírodou. Podnecovali sme detskú zvedavosť, 

záujem a radosť z objavovania živej a neživej prírody v prírodnom prostredí materskej školy. 



Deti získali základné poznatky z oblasti vnímania prírody, živočíchov, oboznámili sa s 

ľudským telom a jeho starostlivosťou, poznávali prírodne javy na základe pozorovania a 

zážitku.  

Pozitíva:  

 deti majú veľmi dobré poznatky, ktoré majú často z domáceho prostredia, ale aj 

z pripravených aktivít školy v rámci plánu práce a výchovno-vzdelávacích činností,  

 často používajú vedecké pojmy, zaujímajú sa o nové javy, poznatky v prírode, obľubujú 

bádateľské činnosti, experimentovanie, hry na výskumníkov, poznávanie vecí a 

vzájomné vzťahy medzi nimi, 

 na veľmi dobrej úrovni je rozvinuté environmentálne cítenie, ktoré si upevňujú aj 

prostredníctvom projektov v MŠ, vedia, ako sa máme správať k prírode, ako jej 

neubližovať, ako a prečo separujeme odpad, recyklovanie odpadu, ako je potrebné 

zachovávať prírodnú rovnováhu, poznajú kolobeh vody, 

 vedia rozdiely medzi živou a neživou prírodou, boli oboznámené s procesom klíčenia a 

rastu rastlín, majú osvojené poznatky o zdravom životnom štýle, identifikujú počasie, 

poznajú charakteristické znaky jednotlivých ročných období,  

 poznajú domáce zvieratá, vtáky a voľne žijúce zvieratá, 

 majú primerané poznatky o ľudskom tele, o jednotlivých častiach tela, vnútorných 

orgánoch a ich funkciách, 

 zaujímajú sa o starostlivosť o prírodné okolie, kŕmenie vtákov, citlivo vnímajú 

starostlivosť o prírodu (hrabanie lístia, momentálne starostlivosť o záhony a iné), 

 využívanie didaktických pomôcok k pozorovaniu prírody a experimentovania. 

Negatíva (rezervy): 

 zaneprázdnenosť rodičov podporovať dieťa v záujmoch o prírodu, 

 deti neboli zapájané do tvorby poznatkov na základe vlastnej aktivity kvôli prerušeniu 

dochádzky v čase jarnej výsadby a starostlivosti o záhradu (aktivity nasmerované na 

domáce prostredie v čase „práca na doma“). 

Odporúčania: 

 uplatňovať čo najviac zážitkové metódy v úzkej spätosti s prírodným prostredím, 

 organizovať výlety a exkurzie so zameraním na ENV a to aj za účasti rodičov, 

zaraďovať čo najviac ochranárskych aktivít a Ekohier, lesná pedagogika, 

 zakladať prírodné kútiky na rozvíjanie bádateľských schopností detí, 

 doplniť detskú knižnicu  o obrázkový materiál o prírode, 

 podporiť záujem rodiny o pomoc pri environmentálnych aktivitách prezentáciou našej 

práce, 

 využívať didaktické pomôcky zamerané na pokusy, pozorovanie prírodných javov, 

 využívať encyklopédie o prírode, častejšie zaraďovať experimenty a bádanie do 

edukačného procesu. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Za asistencie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sme viedli deti k rozvíjaniu 

prosociálneho správania, etikety a medziľudských vzťahov, aby chápali pojmy – priateľstvo, 

pomoc iným a spoluprácu. Orientovali sme sa taktiež na dodržiavanie stanovených pravidiel a 

riešenie konfliktov, sociálnu komunikáciu a vzájomnú akceptáciu v hre. Tieto schopnosti sme 

prehlbovali prostredníctvom rozhovorov, edukačných hier a aktivít, námetových hier a 

pohybových hier. Aktivitami sme prispeli k základnej orientácii v blízkom spoločenskom 

prostredí - jeho časových, priestorových, sociálnych vzťahoch. Dopravnou výchovou sme 

u detí rozvíjali chápanie pravidiel cestnej premávky, reagovanie na svetelnú signalizáciu a 

orientáciu v dopravných značkách, deti vedia určiť dopravné prostriedky podľa miesta 

pohybu. 

Pozitíva: 



 primerane veku poznajú časové vzťahy, postupnosť počas dňa, niektoré vedia 

pomenovať aj jednotlivé mesiace v roku, vedia sa orientovať v najbližšom okolí MŠ a 

domova, vedia popísať cestu z domu do MŠ,  

 ovládajú základné pravidlá cestnej premávky, poznajú rôzne druhy dopravných 

prostriedkov a ich účel, poznajú základné dopravné značky a ich účel, ovládajú pravidlá 

správania sa na cestnej komunikácii, 

 oboznámili sa s prácou záchranárov – Chorý medvedík, tiež s technikou, s ktorou 

pracujú   (v I. polroku šk. roka 2019/2020), 

 disponujú informáciami a poznatkami o svojej rodine, rovesníkoch a zamestnancoch v 

MŠ, na primeranej úrovni majú poznatky o našom regióne, vlasti, štátnej vlajke, 

hlavnom meste Slovenska, hymne, 

 primerane veku majú osvojené základy etikety, prosociálne a kultúrno-spoločenské 

správanie sa, 

 pri riešených problémových situácií boli uplatňované pravidlá v triede - tabuľky, ktoré 

charakterizujú dané pravidlo,  

 prostredníctvom rozprávkových príbehov vnímali rozmanitosť ľudských vlastností 

a často ich rozprávkové postavy motivovali ku pozitívnemu správaniu a konania dobra, 

obdarovanie blízkych, pomoc tým, ktorí to potrebujú. 

Negatíva (rezervy): 

 je potrebné pripomínanie dodržiavania pravidiel v triede a časté opakovanie pravidiel 

(nevhodné prejavy správania, trucovitosť, tvrdohlavosť, vzdorovitosť u niektorých detí),  

 je potrebné oboznamovať deti s našimi tradíciami, poznatkami o našej vlasti a kultúre 

(odporúčanie – spolupráca s rodinou). 

Odporúčania: 
 hľadať čo najschodnejšie riešenia a postupy na eliminovanie agresívneho správania u 

niektorých detí, 

 čo najviac využívať v edukačných činnostiach pojmové mapy, encyklopédie, prezentácie 

na IT zamerané na poznávanie krás regiónu, Slovenska (naplánovať výlety a exkurzie 

s poznávaním kraja), 

 organizovať výlety do našej krásnej prírody v spolupráci s rodinou, aby deti poznali 

skvosty vo svojom okolí a vytvorili si k nim pozitívny vzťah, 

 do hier zapojiť viac príkladov prosociálnych hier, najmä vo dvojiciach i kolektívnych, 

aby sme u detí zdôraznili potrebu priateľstva a slušného správania sa, 

 pracovať s deťmi individuálne, využiť konzultačné hodiny a poradenskú činnosť 

v spolupráci s CPPPaP, 

 upevňovať naďalej pravidlá triedy,   

 využívať odbornú publikáciu v poradenskej a pracovnej činnosti. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sme rozvíjali základné zručnosti dieťaťa, ako je 

zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, 

pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa 

dôležité; napríklad vytváranie grafomotorických predispozícii, sebaobslužné činnosti a 

zvládanie bežných úkonov v domácnosti. Vytvárali sme dostatočný priestor s dostatočným 

materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si 

rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími štandardmi.  

Pozitíva: 

 deti majú záujem o ponúkané pracovné činnosti a aktivity, 

 postupne sa učia konštruovať a vytvárať rôzne stavby podľa predlohy alebo fantázie, 

 vedia rozoznať rôzne druhy materiálov, ich špecifické vlastnosti, uplatnenie, 

experimentovali s nimi/napr. plávanie predmetov z rôznych materiálov, rozpúšťanie,.../ 

 oboznámili sa s rôznymi pracovnými profesiami, vedia špecifikovať ich pracovnú náplň, 

pomocou IKT a obrázkového materiálu 



 zručnosti sme rozvíjali konštruovaním zo stavebníc a to podľa predlohy, alebo na 

základe fantázie, 

 primerane veku pracujú s nožnicami, záhradným náradím, 

 jemnú motoriku si rozvíjali tvorením z modelovacej hmoty, lepením, strihaním, 

konštruovaním a aktivitami zameranými na rozvoj elementárnych zručnosti.  

Negatíva (rezervy): 

 prílišná aktívnosť u niektorých detí spôsobuje niekedy neporiadok až znečistenie 

prostredia, 

 nesprávne držanie pracovného nástroja (nožníc) u niektorých detí a nesprávna 

manipulácia so základnými pracovnými nástrojmi a náradím, problémy sú aj s viazaním 

šnúrok. 

Odporúčania: 
 využívať a dopĺňať moderné konštrukčné materiály pri tvorení a konštrukčnej činnosti, 

 uprednostňovať formu individuálneho prístupu podľa potrieb, 

 zaraďovať častejšie do edukačnej činnosti manipuláciu s netradičnými materiálmi, 

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

remeselníkov, na obchodníkov,   

 realizovať námetové hry vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt), 

 spolupracovať s rodičmi pri rozvíjaní užívateľských zručností (napr. búdka pre vtákov, 

domček pre chrobáčikov...), 

 priblížiť deťom pomocou obrázkov a prezentácií tradičné remeslá, ale aj vlastnou 

činnosťou a napodobňovaním.   

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ : UMENIE A KULTÚRA 

 

Hudobná výchova  

Prostredníctvom hudobnej výchovy a hudobných aktivít u detí rozvíjame elementárne 

hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. Pri hudobných činnostiach sme využívali detské 

rytmické nástroje /Orffov inštrumentár/, CD s pesničkami Deti piesne spievajú aj s hudobným 

doprovodom (CD, hud. nástroj – varhany, Orffov inštrumentár, flauta), využívali sme 

rytmizáciu na detských hudobných nástrojoch, improvizované tancovanie na detské piesne 

s využitím pomôcok napr. stuhy z krepového papiera, padák pri vystúpení, slniečko - stuhy. 

Pre väčšie uplatnenie a rozvíjanie pohybu a hudby sme tento rok deťom sprostredkovali 

hudobno-pohybový krúžok zameraný na tanec, spev, pohyb v spolupráci s CVČ v Košiciach.  

Pozitíva: 
 deti veľmi dobre ovládajú rytmizáciu riekaniek a spievajú piesne rôzneho žánru, veľmi 

obľúbené sú ľudové piesne, 

 za doprovodu hudobného nástroja alebo reprodukovanej hudby si vedia pieseň ľahšie a 

rýchlejšie osvojiť, 

 zvládajú aj jednoduché inštrumentálne sprievody a ovládanie Orffovho inštrumentára, 

poznajú zvuky a znenie najznámejších hudobných nástrojov, 

 na elementárnej úrovni identifikujú rytmus a tempo, zážitky z hudby vedia vyjadriť 

pohybom, 

 text piesne improvizujú zodpovedajúco téme, 

 imitujú pohyb a vytvárajú si vlastné tanečné choreografie v HPH, dokážu si osvojiť 

pravidlá hier, 

 primerane vedia prezentovať tanečnú chôdzu, krok posunný, poskočný, točenie vo 

dvojici, pohupy v kolenách, pomerne rýchlo si osvoja jednoduchú choreografiu, 

Negatíva (rezervy): 

 nesprávne dýchanie pri speve, hlasný alebo naopak veľmi tichý prejav, 

 občas nedodržiavanie tempa pri speve. 

 

 



Odporúčania: 
 zaraďovanie hudobných chvíľok počas celého dňa, 

 integrovať vhodne tematicky hudobné činnosti do všetkých vzdelávacích oblastí, 

 klásť dôraz na správne dýchanie a to aj zaraďovaním dýchacích cvičení. 

 

Výtvarná výchova 

Prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou 

jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si 

fantáziu a tvorivosť, získavali a rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a 

návyky.  

Pozitíva:  
 radi a často kreslia na vlastnú tému, t.j., kde môžu výtvarne zobraziť svoje predstavy 

a zážitky, 

 vedia zobraziť ľudskú postavu s detailným zobrazením, postavu zvieraciu, 

 obľubujú kreslenie a maľovanie na veľký formát papiera, kreslenie na chodník, 

 skladali papier podľa inštrukcií, 

 experimentujú s farbami, miešanie farieb, vytváranie nových odtieňov, 

 zaujímavou činnosťou je pre deti modelovanie z rôznych hmôt, ako napr. guľôčková 

plastelína, kinetický piesok, cesto, 

 výtvarnými aktivitami si deti rozvíjali svoju kreativitu, ich práce skrášľujú interiér MŠ, 

prezentovali sa nimi na rôznych výtvarných súťažiach v I. polroku. 

Negatíva (rezervy): 

 viac sa zamerať na správny úchop a držanie kresliaceho materiálu, sedieť správne pri 

práci, 

 zamerať sa na presnosť pri skladaní papiera, 

 viac zaraďovať výkonové štandardy z podoblasti Vnímanie umeleckých diel, čo má 

vplyv na elementárne utváranie estetického cítenia u detí. 

Odporúčania: 

 intenzívnejšie uplatňovať pri modelovaní a priestorovom tvorení rozmanitosť 

modelovacích hmôt, 

 za účelom poznávania rôznych umeleckých diel zorganizovať návštevu výtvarnej 

galérie, 

 uskutočňovať výtvarné aktivity v rôznych neobvyklých polohách a v zmenených 

podmienkach – na ŠD, na maliarskych stojanoch, v altánku, v prírode. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ZDRAVIE A POHYB 

Vzdelávacou oblasťou sme u deti rozvíjali pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a 

podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského 

veku. Motivovali sme deti k pohybovej aktivite, ktorú sme podporovali pravidelným 

cvičením v rámci zdravotných cvičení, edukácie z TV, cvičeniami po spánku, hudobno-

pohybovými a pohybovými aktivitami realizovanými v triede, na pobytoch vonku, hlavne v 

prírodnom prostredí /na školskom dvore/. Dôležitou súčasťou tejto vzdelávacej oblasti sú 

podoblasti:  

Zdravie a zdravý životný štýl;  

Hygiena a sebaobslužné činnosti;  

Pohyb a telesná zdatnosť.  

 

Podoblasť Zdravie a zdravý životný štýl je zameraná najmä na pochopenie významu zdravia 

pre človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných 

charakteristík zdravého životného štýlu. Špecifickou súčasťou tejto podoblasti je i výchova k 

správnemu držaniu tela, ktorú je vhodné podporiť adekvátnymi zdravotnými cvičeniami. 

 Podoblasť Hygiena a sebaobslužné činnosti sa venuje dodržiavaniu hygienických zásad a 

osvojovaniu si základných hygienických návykov. Táto podoblasť zahrňuje i činnosti, ktoré 



súvisia s kultúrou stolovania, používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní, 

pozornosť je venovaná i základným sebaobslužným činnostiam ako sú obliekanie, 

vyzliekanie, obúvanie. 

 V podoblasti Pohyb a telesná zdatnosť sú prezentované telesné cvičenia zohľadňujúce 

špecifiká predškolského veku. Deťom sme poskytovali dostatok priestoru na pohybové 

vyjadrenie a súčasne ich motivovali k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú 

predpokladom pre ich ďalší motorický vývin. Pri realizácii telesných cvičení sme dbali na 

správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich fyziologický 

účinok.  

Pozitíva: 

 na primeranej úrovni majú deti osvojené hygienické návyky a sebaobslužné činnosti 

spojené s obliekaním, prezúvaním, stolovaním, 

 na primeranej úrovni majú rozvinuté pohybové kompetencie a lokomočné pohyby - 

chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie, základné polohy a postoje, 

 deti majú radosť z pohybu, správne držanie tela si  osvojujú každý deň prostredníctvom 

zdravotného cvičenia spojeného s relaxačnými a uvoľňovacím cvikmi, 

 využívanie hudobných podkladov, hudobno-pohybových hier, spev, 

 využívali sme didaktické pomôcky k pohybovým aktivitám a cvičeniam. 

Negatíva (rezervy): 

 u niektorých detí je veľký nezáujem o prechádzky (nevládzu chodiť, v zimnom období je 

im zima, absentujú tu spoločné prechádzky v rodine, kde je presun z miesta na miesto 

väčšinou autom), 

 sklon k hrbeniu sa pri sedení, resp. podopieranie si hlavy rukou, 

 nesprávny doskok na celé chodidlo. 

Odporúčania: 

 podporovať pohybovú aktivitu uplatňovaním rôznych kombinácií lokomočných pohybov 

s akcentom na precvičenie a zdokonaľovanie rôznych variantov skoku, 

 stimulovať deti k pohybu v prírodnom prostredí, dodržiavať zaraďovanie sezónnych 

turistických vychádzok s plynulou chôdzou po nerovnom teréne primeraného trvania, 

 zaraďovať krátke pohybové aktivity po každej sedavej činnosti, 

 zodpovedne pristupovať k realizácii zdravotných cvikov a k precvičovaniu celého tela, 

 zaraďovanie výletov do prírody spojené s prekonávaním ľahkých prekážok, 

 prezentácia zdravých potravín v triede prostredníctvom rozprávok, príbehov ako aj 

dramatizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILNÉ  STRÁNKY  

 100%-ná kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov  

 primeraná odbornosť pedagogických  

zamestnancov, 

 záujem o profesijný rozvoj zo strany 

pedagogických zamestnancov, 

 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť a 

zodpovedný prístup zamestnancov MŠ k 

vytváraniu optimálnej klímy, 

 motivačné a demokratické riadenie, 

 bohatá ponuka aktivít v rámci plnenia 

ŠkVP,  

 dobrá spolupráca s RZ pri MŠ 

Miškovecká, RŠ, 

 dobrá spolupráca s odbornými 

inštitúciami (ZŠ, CPPPaP, CŠPP, CVČ) 

a zriaďovateľom, 

 dobrá spolupráca so zákonnými 

zástupcami detí – pri realizácii brigády, 

zapájanie sa do aktivít a tvorivých dielní 

a dobrá spolupráca počas COVID-19 

v edukačnej činnosti, 

 využívanie didaktických a digitálnych 

pomôcok v edukácii detí, prírodného 

prostredia a lokality školy v prospech 

edukácie, 

 ponuka krúžkovej činnosti – anglický 

jazyk, športový a tanečný krúžok, 

 možnosť diétneho stravovania, 

 dostatočný počet detí, 

 aktualizácia web sídla školy. 

 

SLABÉ  STRÁNKY  
 vzhľad budovy a oplotenia školy (nutná 

oprava oplotenia, zateplenie a náter 

budovy – nedostatok finančných 

prostriedkov), 

 nutná oprava spojovacej chodby, 

výmena okien na chodbách – tepelná 

nerovnosť v zimných a letných 

mesiacoch, 

 nedostatok finančných prostriedkov 

k doceneniu a ohodnoteniu 

zamestnancov školy,  

 nedostatok finančných prostriedkov na 

materiálne zabezpečenie (potreba 

pravidelného dopĺňania didaktických 

a edukačných pomôcok k výchovno-

vzdelávacej činnosti), 

 potreba úpravy školského dvora 

(nerovnosti) a zabezpečenie hracích 

prvkov pre senzomotorický rozvoj detí. 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 dobré podmienky pre výchovu 

a vzdelávanie  detí, 

 vhodné edukačné prostredie (exteriér, 

interiér a okolie), 

 výzvy na podávanie grantov a projektov, 

 participácia a spolupráca rodičov na 

chode školy, 

 prezentácia školy na verejnosti 

prostredníctvom vlastných aktivít, 

projektov v rámci spolupráce s Mestskou 

časťou Juh, zriaďovateľom, 

 vytváranie podmienok pre profesijný 

rozvoj pedagogických zamestnancov,  

 účasť na prehliadkach a súťažiach detí, 

 spolupráca so zriaďovateľom, RZ, RŠ, 

zákonnými zástupcami školy a inými 

inštitúciami, oslovovanie sponzorov, 

 prezentácia MŠ cez web stránku. 

RIZIKÁ 
 nepriaznivá ekonomická situácia 

v spoločnosti, 

 zmena hodnotovej orientácie ľudí, 

 spolupráca a prístup pri poradenskej 

činnosti v rámci spolupráce s CPPPaP = 

rodič – učiteľ,  rodič – dieťa, 

 nízka iniciatíva k budovaniu pozitívneho 

image a statusu školy (zamestnancami, 

zákonnými zástupcami a okolím). 

  

  

    

 

 



2. Ďalšie informácie o škole 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
     Organizačná štruktúra bola spracovaná v školskom poriadku materskej školy tak, že 

umožňovala jej plynulú efektívnu prevádzku a zabezpečovala podmienky pre realizáciu 

edukačného procesu. V dennom poriadku boli účelne usporiadané činnosti primerané veku. V 

materskej škole sme organizovali život detí s rešpektovaním vekových a individuálnych 

osobitostí detí. Vymedzili sme striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších 

činností, ktoré zabezpečujú globálny rozvoj dieťaťa. Poskytli sme deťom priestor pre 

pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej škole. Denný poriadok 

obsahoval nasledovné organizačné formy dňa: hry a hrové činnosti, zdravotné cvičenie, 

vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, 

krúžkovú činnosť. Usporiadanie nábytku, optimálne rozmiestnenie hračiek a učebných 

pomôcok spĺňali hygienické, estetické a bezpečnostné kritériá. Pedagogický proces sa riadil 

denným poriadkom, tak aby boli zachované psychohygienické podmienky pre deti 

a zamestnancov. Adaptačný program bol realizovaný podľa vypracovaného plánu, s ktorým 

boli rodičia oboznámení na prvom rodičovskom stretnutí novoprijatých detí. Cieľom bolo 

pomôcť dieťaťu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí, individuálnym prístupom 

v spolupráci so zákonnými zástupcami. 

 

 

Voľnočasové aktivity školy 

     V školskom roku 2019/2020 materská škola umožnila v popoludňajších hodinách deťom 

navštevovať krúžky: - ANJ krúžok, 

                                  - Tanečný krúžok, 

                                  - Športový krúžok. 

Zrealizovala akcie a aktivity podľa plánu: 

 besiedky v materskej škole – kultúrne vystúpenia (Vianočná besiedka, EDRaŠ), 

 tvorivé dielne (EDRaŠ), 

 krúžková činnosť, 
 divadelné predstavenia (Divadielko Slniečko, SZUŠ Miškovecká 20,   

 prezentovali sme sa na verejnosti prostredníctvom výtvarných prác a zapojením do 

súťaží,  

 exkurzie, výlety, besedy spojené s praktickými ukážkami ( beseda CPPPaP, 

poznávacia vychádzka Alpinka - Gaštanko) . 

 

 

Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom 
 

Občianske združenie  

 

Meno a priezvisko:  Funkcia:   

Ing. Ondrej Pandoščák  Predseda  

Zástupcovia rodičov všetkých tried  Členovia  

     Občianske rodičovské združenie pri MŠ Miškovecká 20 - 04011 Košice, pôsobí ako 

samostatný právny subjekt. Jej členmi sú dvaja delegovaní zástupcovia rodičov z každej 

triedy. RZ pri MŠ Miškovecká spolupracuje s materskou školou na základe jej požiadaviek 

a potrieb. RZ pri MŠ Miškovecká plnilo plán zasadnutí podľa vypracovaného plánu a 

spolupracuje s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy. Na zasadnutiach boli 

schválené finančné prostriedky na zakúpenie didaktického materiálu a edukačných pomôcok 

pre potreby detí vo výchovno-vzdelávacej činnosti, za účelom skvalitňovania edukačného 

procesu podľa "Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 



školách" a "ŠkVP - Poďme sa spolu hrať a spoznávať". RZ je veľkou oporou pri plánovaní 

a realizácii všetkých aktivít školy. 

     V školskom roku 2019/2020 RZ zabezpečilo dokúpenie detských kuchyniek do I., III. 

a IV. triedy, taktiež finančne prispeli na zakúpenie darčekov pre deti k jednotlivým akciám 

podľa plánu aktivít (napr. mikulášske balíčky, EDRaŠ pohostenie, vianočná besiedka a iné). 

Finančne prispeli na vianočné darčeky pod stromčekom pre každú triedu a zabezpečili 

doplnenie kostýmov – krojov pre kultúrne programy v materskej škole. RZ spolupracovalo 

pri vymaľovaní altánku v spolupráci so zákonnými zástupcami školy. Prostredníctvom web 

sídla školy a priestorov školy sme spoločne spropagovali oznamy k získaniu finančného 

príspevku pre RZ z 2%. 
 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove v školách podieľajú 
 

Materská škola spolupracovala s nasledovnými inštitúciami: 

 Spolupráca so ZŠ Gemerská na základe spoločne vypracovaného a  schváleného 

plánu: 

- možnosť využitia telocvične, školského dvora – ZŠ Gemerská,  

- možnosť pracovať oboznámiť sa s prostredím školy – ZŠ Gemerská, 

- ďalšie aktivity pre vypuknutie COVID-19 zrušené. 

 Spolupráca so ZŠ Užhorodská sa nezrealizovala, keďže bola naplánovaná                         

od II. polroku šk. roka 2019/2020 a materská škola mala vysokú chorobnosť v triede 

prípravkarov od mesiaca február  a následne vypukol COVID-19. 

 Spolupráca s knižnicou LittPark  

 Spolupráca s CVČ na Popradskej ulici – poskytnutie krúžkovej činnosti, 

 Spolupráca s CPPPaP Zuzkin Park - uskutočnilo sa stretnutie rodičov detí z 

prípravnej triedy a p. psychologičkou ohľadom pripravenosti detí na vstup do ZŠ. 

Následne po písomnom súhlase rodičov bola vykonaná depistáž a individuálna 

konzultácia s rodičmi detí o výsledkoch depistáže (poskytnuté kontakty triednymi 

učiteľkami zákonným zástupcom ku konzultácii počas COVID-19), 

 Spolupráca s CŠPP – logopedická činnosť na škole,  

 Spolupráca s „Košickou Záchrankou“, 

 Divadielko Slniečko.  

 

  

 

 

Vypracovala: Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


