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Východiská  a podklady : 

o Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

o Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

o Plán práce MŠ Kovaľská 12/A na školský rok 2019/2020 

o POP na školský rok 2019/2020 

o Koncepcia materskej školy na roky 2019 až 2022 

o Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Kovaľská 12/A, Košice  

o Vnútorný plán kontroly školy. 

o  Evidencia zapísaných detí. 

 

Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Kovaľská 12/A, 040 15 Košice 

Telefónne číslo 055/6845 132 

Faxové číslo Nie je 

Webove sídlo www.mspolov.sk 

E-mailová adresa mspolov12@gmail.com 

Zriaďovateľ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Forma výchovy a vzdelávania Celodenná s možnosťou poldennej dochádzky 

 

Vedúci  zamestnanci školy: 

 

funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľka MŠ Mgr. Daniela Ondrejová 

Vedúca Šj Mária Nagyová 

 

 

Prerušenie prevádzky materskej školy 

   Dňa 11.3.2020 bola uznesením vlády vyhlásená mimoriadna situácia pre pandémiu 

koronavírusu Covid 19. Od 16.3.2020  do 27.3.2020 bol vyhlásený núdzový stav a prerušila 

sa prevádzka všetkých stupňov škôl. Núdzový stav bol predĺžený od 30.3.2020 do odvolania. 

Deti a žiaci sa mohli vrátiť do škôl 1.6.2020 v obmedzenom režime. 

 

 

 

 

http://www.mspolov.sk/
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Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch 

 

 Údaje o Rade školy 

Funkčné obdobie RŠ sa začalo dňom 13.04.2016 na obdobie štyroch rokov. 

Členovia rady školy:  

P.č. Titul, meno, priezvisko funkcia Zvolený/delegovaný za 

1.  Mgr. Marianna Čonková predsedníčka pedagogických zamestnancov 

2. Mária Nagyová členka nepedagogických zamestnancov 

3. Monika Lacková členka zriaďovateľa 

4. Ing. Ladislav Brada člen zriaďovateľa 

5. Ing. Mária Helméczyová členka rodičov  

 

Rada školy sa v školskom roku 2019/2020 stretla 1-krát. 

 Október 2019: Prerokovanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach materskej školy. 

 Január 2020: Stretnutie sa z objektívnych príčin neuskutočnilo 

 Jún 2020: Stretnutie sa neuskutočnilo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie 

vládou SR. 

 

Údaje o poradných orgánoch riaditeľky materskej školy 

 

 Pedagogická rada – členky pedagogického kolektívu           

   Členkami pedagogickej rady sú všetky pedagogické zamestnankyne. Pedagogická rada sa 

v tomto školskom roku  zišla 4-krát nad rámec plánu práce školy. Pedagogická rada 

uskutočnila aj krátke operatívne stretnutia podľa potreby – príprava turistických vychádzok, 

celoškolských aktivít, mimoriadna situácia – prerušenie prevádzky. 

 Metodické združenie – členky pedagogického kolektívu 

   Členkami metodického združenia sú všetky pedagogické zamestnankyne. Metodické 

združenie sa v tomto školskom roku zišlo 2-krát, posledné stretnutie podľa plánu práce školy 

sa neuskutočnilo pre mimoriadnu situáciu.  
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Údaje o počte detí materskej školy 

 

Stav k 15.9.2019                                                                 Stav k 30. 6. 2020 

Rok 
narodenia 

Spolu  dievčat integrované Rok 
narodenia 

Spolu  dievčat integrované 

2013 4 2 0 2013 4 2 0 

2014 10 6 2 2014 10 6 2 

2015 13 8 0 2015 13 8 0 

2016 8 1 0 2016 8 1 0 

2017 0 0 0 2017 1 1 0 

Spolu 35 17 2 Spolu 37 18 2 

   

 

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy 

 

   Na zápise do prvého ročníka na školský rok 2019/2020  bolo zapísaných 13 detí. Z tohto 

počtu nastúpi  v školskom roku 2020/2021  10 detí do prvého ročníka ZŠ. Tri deti majú 

odloženú povinnú školskú dochádzku. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

   Školský vzdelávací program ŠKOLA HROU je vypracovaný v súlade so ŠVP pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleným Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR dňa 6. júla 2016, platný pre všetky MŠ od 1. Septembra 2016. Do jeho 

Pilotnej fázy sme sa zapojili v septembri 2015 a prešli jej úspešnou realizáciou. 

Zameranie materskej školy: Pohybom k zdraviu 

             Chránime prírodu 

             Poznávame tradície 

Pravidelne tri – krát v roku uskutočňovali učiteľky oboch tried diagnostiku detí a evidovali 

portfólio  detí. Spolupracovali sme s odbornými zamestnancami – logopedička z CŠPP 

a psychologička z CPPPaP. 
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Hodnotenie vzdelávacích oblastí: 

  V čase mimoriadnej situácie (núdzového stavu) od 16.3.2020 do 31.5.2020 sme pravidelne 

komunikovali s rodičmi prostredníctvom e-mailov aj prostredníctvom facebookovej skupiny. 

Na základe týţdenných tém nášho ŠkVP sme im pripravovali vhodné programy s aktivitami 

a námetmi na činnosti, ktoré súviseli s témou a rozvíjali rôzne stránky osobnosti dieťaťa. Boli 

medzi nimi aj námety na zábavné hry aj hry detí s rodičmi. Snaţili sme sa nezanedbať ţiadnu 

vzdelávaciu oblasť, rodičom sme poskytovali dokonca aj kreslené cvičebné zostavy, aby mohli 

s deťmi doma cvičiť „tie správne cvičenia“. Zároveň mohli čerpať aj z našich odborných rád 

a usmernení. Spätná väzba pre nás bola veľmi potešujúca – fotografické momenty z realizácie 

našich ponúk a poďakovania. 

Jazyk a komunikácia 

   Jazyk a reč sú základnými prostriedkami dorozumievania sa v spoločnosti. Preto sme tejto 

vzdelávacej oblasti venovali náležitú pozornosť vo všetkých jej podoblastiach. Jazyk 

a komunikácia zároveň prirodzene sprevádza všetky ostatné vzdelávacie oblasti, preto sú 

možnosti rozvoja takmer neobmedzené. V 2.triede sme dávali dôraz na predčitateľskú 

gramotnosť a grafomotorické cvičenia. Deti 2.triedy a staršie deti 1.triedy využívali aj 

pracovné zošity, zamerané na rozvíjanie grafomotorických zručností, pri ktorých je správny 

úchop a primeraný tlak grafického materiálu na podložku na individuálnej úrovni. Deti však 

o grafomotorické kreslenie prejavovali záujem, čo nám umožnilo nenásilne ho zaraďovať 

v rôznych organizačných formách. Nie všetci predškoláci dokázali napísať na svoju prácu 

svoje meno tlačenými písmenami. Na rozdielnej úrovni sú aj výsledky čítania s porozumením 

(porozumenie implicitného významu textu), ktorého  cieľom je rozvíjať vlastné usudzovanie 

a nachádzanie súvislostí v okolitých veciach a javoch. Zistili sme, že čítanie s porozumením 

úzko súvisí so schopnosťou sústredenia sa, vôľovými vlastnosťami, ale aj predstavivosťou, 

fantáziou a schopnosťou predvídať.  Často sme zaraďovali vzdelávacie aktivity  na rozvíjanie 

správnej výslovnosti hlások a hláskových skupín, pretože viacero detí (aj v 2.triede) má chyby 

výslovnosti. Využili sme rôzne vtipne ladené riekanky a básne od známych autorov, ktoré si 

pre ich humornú stránku deti obľúbili. Po logopedickej depistáži, uskutočnenej začiatkom 

školského roka v októbri 2019, deti s výraznejšími chybami reči  navštevovali s rodičmi 

(podľa ich záujmu) logopedickú poradňu. 3.ročné deti majú výslovnosť a komunikačné 

schopnosti na štandardnej úrovni, primeranej veku. Napriek tomu sme skonštatovali, že  

osobná komunikácia je stále na ústupe pred IKT, teda nedostatok komunikačných situácií 
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v rodinách sa stupňuje. Už menej často ako minulý školský rok sme sa stretávali 

s neprimeranou intenzitou reči. V tomto školskom roku sme zaznamenali viacero detí, ktoré 

rozprávali veľmi potichu, bolo potrebné ich motivovať a povzbudzovať k výraznejšiemu 

rečovému prejavu, čo úzko súvisí aj s úsilím presadzovania sa v skupine rovesníkov. Bohatý 

a široký repertoár detskej literatúry v knižniciach oboch tried je kedykoľvek prístupný deťom. 

Knižničný kútik, kde si deti pohodlne môžu sadnúť a nerušene „čítať“, nie je nikdy prázdny. 

Odoberali sme detské časopisy Vrabček, Adamko, z ktorých učiteľky čerpali mnohé námety. 

Deti sa zúčastnili niekoľkých divadelných predstavení v MŠ (viď. údaje o aktivitách). Veľkou 

výzvou bola pre nás výchova a vzdelávanie dvoch detí so ŠVVP, začali sme intenzívnejšie 

spolupracovať s CŠPP – špeciálna psychologička nás aj navštívila, aby nám poradila 

a usmernila naše výchovno-vzdelávacie postupy. Zdá sa, že týmto deťom integrácia 

prospieva, aj keď je to pre pani učiteľku náročné, no dôležitý je aj vplyv tejto  na ostatné deti 

(bližšie v iných oblastiach).  Uskutočnili sme školské kolo v prednese poézie a prózy, 

v ktorom deti úžasne predvádzali svoje recitátorské schopnosti a na základe toho sme vybrali 

reprezentantku do celomestskej recitačnej súťaže  Slovo bez hraníc, ktorá sa napokon pre 

mimoriadnu situáciu nekonala. Z toho istého dôvodu sme nemohli uskutočniť naplánovanú 

exkurziu do knižnice Nezábudka. Deti vystúpili s kultúrnym programom na vianočnej 

besiedke v kultúrnom dome, Deň matiek sme už spoločne osláviť nemohli. Pandémia 

koronavírusu nás pripravila aj o Ušká plné príbehov, kedy známe osobnosti pri príležitosti 

MDD  čítajú deťom zaujímavé literárne diela, o divadelné predstavenia, zábavné dopoludnie 

a iné aktivity. V závere školského roka sa s materskou školou lúčili naši predškoláci básňami 

a piesňami. 

Matematika a práca s informáciami 

   Matematické operácie, informatiku a logiku sme prepájali so všetkými vzdelávacími 

oblasťami s cieľom, aby deti vnímali matematiku ako neoddeliteľnú súčasť dejov, procesov aj 

bytia. K tomu sme využívali bohatú ponuku edukačných pomôcok aj digitálnych hračiek 

(včielka BeeBot), didaktických hier (Logico Primo, tangramy, Čísla a tvary,  Tieňohry, 

Rozprávková matematika a iné), a programov, inštalovaných na interaktívnej tabuli: 

výučbový softvér Vševedko na vidieku, Vševedko v meste, Vševedkova botanická záhrada, 

Ľudské telo. Našim cieľom bolo v duchu Hejného metódy dosiahnuť, aby matematické 

operácie boli pre deti motivačné a zrozumiteľné. Rovnako ako podoblasť Čísla a vzťahy aj 

podoblasťou Geometria a meranie sme sa zaoberali vo všetkých organizačných formách dňa – 

merali sme hrúbku stromov, dĺžku tieňov, výšku rastlín, porovnávali sme aj knihy, hračky 
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a využívali rôzne príležitosti na uplatňovanie matematiky. Pri rozlišovaní tvarov zohrala 

pozitívnu úlohu didaktická pomôcka Tiene, ktorá vycibrila schopnosť detí registrovať aj 

drobné detaily tvarov. Oblasť logiky sa mnohokrát uplatnila v poznávaní prírody a prírodných 

javov (napr. deti potvrdili alebo vyvrátili výrok), v dopravnej výchove, no aj v ostatných 

vzdelávacích oblastiach. Dôraz sme kládli aj na orientáciu v priestore, naďalej pretrváva   

problém pravo-ľavej orientácia, ktorú  sme precvičovali v pohybových, spoločenských 

a iných hrách, dobre sa uplatnila pri zdravotných cvičeniach. V pracovnom zošite Matematika 

predškoláka deti získavali skúsenosti s  rôznymi  matematickými operáciami - analyzovali, 

spájali, dedukovali, hľadali súvislosti aj počítali. Zistili sme, že pri uplatňovaní pravidla 

postupnosti je u niektorých detí dôležitá téma a výber konkrétnych prvkov. Deti prichádzali 

do kontaktu aj s digitálnymi technológiami,  predškoláci  dokážu ovládať myš na počítači, 

pero na interaktívnej tabuli (vyberať, kresliť, umiestňovať obrázky), na digitálnej hračke 

Beebot naprogramujú dva aj viac krokov vo štvorcovej sieti (zvieratá a ich prostredie, 

cestujeme po Slovensku, Zdravé potraviny a pod.). 

Človek a príroda 

   V tejto vzdelávacej oblasti sme zvlášť preferovali zážitkové učenie, prostredníctvom 

ktorého deti poznávajú prírodu a jej zákonitosti, učia sa jej porozumieť a uvedomujú si 

nutnosť jej ochrany.  Začiatok roka vždy rozveselí Šarkaniáda, ktorej počasie prialo a šarkany 

rôznych tvarov a farieb sa vznášali nad nami. Každé ročné obdobie sme plánovali osláviť tak, 

ako už tradične - že si vo vyhlásený deň všetci oblečieme aspoň niečo vo farbe, typickej pre 

to-ktoré ročné obdobie a zároveň spoločne vytvoríme niečo symbolické. V tomto školskom 

roku sme stihli jesenný Červený deň a zimný Biely deň, jar-žltý deň a leto-zelený deň sme 

neoslávili pre mimoriadnu situáciu.  Na deti zapôsobilo predstavenie v MŠ „astroshou“  na 

tému voda – tzv. 3-D premietanie pod kupolou. Ochranu prírody máme na mysli aj pri 

presadzovaní Eko-masiek (sú vyrobené doma z odpadového materiálu) na náš detský 

karneval, aj tento rok prišlo niekoľko Eko-masiek, ktoré sme ocenili. Pre mimoriadnu 

situáciu, kedy bola prerušená prevádzka škôl, sme nemohli uskutočniť jarnú turistickú 

vychádzku ku Dňu Zeme, spojenú s návštevou jazdeckej školy, nemohli sme pozorovať vývoj 

motýľa v „Motýlej záhrade“, nemohli sme pestovať v našej minizáhradke bylinky, navštíviť 

pojazdnú transfúznu stanicu v obci (Kvapka krvi) a mnoho ďalších aktivít. K bádaniu 

a pokusom sme ako východisko využili rôzne encyklopédie, naše malé laboratóriá aj náučnú 

literatúru. Dôležitá je aktivita MŠ v oblasti triedenia a zberu odpadu (viečka z jogurtov, 

papier). V septembri sme usporiadali exkurziu do enviromentálneho centra v Kokšov-Bakši, 
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kde sa deti zoznamovali s triedením a recykláciou odpadu. Plánovaná exkurzia do 

enviromentálneho centra Sosna v Družstevnej pri Hornáde sa pre mimoriadnu situáciu 

neuskutočnila. Obľúbené sú aktivity v podoblasti Prírodné javy, tu sa prostredníctvom 

pokusov a experimentov z detí stávajú malí vedci a objavitelia (pokusy s vodou, s magnetmi, 

s naklonenou rovinou, s tieňmi, so zvukom a iné. Veľkým prínosom  sú aj v tejto oblasti  

licenčné programy na Interaktívnej tabuli: Vševedkova botanická záhrada, Vševedko na 

vidieku, Ľudské telo.  

Človek a spoločnosť 

   Aj v tejto vzdelávacej oblasti sme množstvo aktivít nemohli s deťmi uskutočniť, rodičom 

sme počas prerušenia prevádzky poskytovali námety aktivít aj na túto tému – prosociálne 

aktivity, spoločenské hry aj odborné rady. Na zlepšenie orientácie v čase malo veľký vplyv 

využívanie Kalendára počasia. Pre správne používanie pojmov „včera, dnes a zajtra“ 

(individuálne problémy) sme využívali aj kresbu: v nedokončenej dieťa pokračovalo na druhý 

deň a dokončilo ju na ďalší deň. Deti veľmi rady pracovali s licenčným programom Dopravná 

výchova na interaktívnej tabuli. Pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky si deti 

osvojovali aj používaním kolobežiek a odrážadiel na asfaltovej časti školského dvora. 

Poznávali blízke okolie MŠ aj dominanty obce (námestie, kostol, kultúrny dom, obchod). Pri 

príležitosti Dňa materských škôl deti spoločne vyrobili repliku našej materskej školy aj 

s časťou školského dvora, spoločne to odniesli do kultúrneho domu obce na výstavu. Veľký 

dôraz sme kládli na utváranie základov etikety, prosociálne správanie, ako aj na orientovanie 

sa v ľudských vlastnostiach a emóciách, čo je dôležitý predpoklad pre úspešné začlenenie sa 

do širšej spoločnosti. Všetky deti, prijaté do 1.triedy, sa úspešne adaptovali na prostredie MŠ, 

čo je nepochybne aj zásluha pedagogického majstrovstva učiteliek. Tu sa osvedčila dobrá 

vzájomná komunikácia s rodičmi. S rodičmi spolupracujeme aj formou odborných článkov na 

nástenkách v šatniach pod názvom „Dobre vedieť“. Aj v tejto oblasti sme uplatňovali projekt 

Čarovná hračka, prostredníctvom ktorého si deti  uvedomovali odlišnosti medzi ľuďmi (aj 

z globálneho hľadiska) a učili sa ich chápať na elementárnej úrovni. Deti si privykli dvom 

integrovaným deťom pomáhať v rôznych oblastiach a chápať ich inakosť. Presvedčili sme sa, 

že integrácia má v konečnom dôsledku (pokiaľ je pre pedagóga zvládnuteľná) veľmi 

pozitívny vplyv na empatické aj asertívne správanie sa detí. V oblastiach etikety 

a prosociálneho správania malo veľký vplyv na deti aj divadelné predstavenie ku Dňu 

tolerancie  Statočný cínový vojačik, ktoré sa uskutočnilo v MŠ, didaktický materiál Ako jeţko 

šťastie stretol a mnohé iné. V oboch triedach sú umiestnené piktogramy ako symboly 
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správania sa (tzv. Pravidlá) s výrokmi, napr. Ryba – neskáčem inému do reči, Včielka – 

ochotne pomôžem a podelím sa,  Slon – počúvam pozorne, Spojené dlane – rád (rada) sa 

priatelím, Srdce – som dobrý (dobrá) atď. Tieto piktogramy pomáhali deťom aj pri 

vzájomných vzťahoch a vytváraní určitých vzorcov správania sa. Na predškolákov veľmi 

zapôsobil darček od MŠ na Rozlúčku s MŠ - Malý obrázkový atlas Moje Slovensko, v ktorom 

sú primeraným spôsobom zobrazené aj popísané najdôležitejšie dominanty, udalosti aj 

osobnosti Slovenska. Do role prváka sa mohli naši predškoláci vcítiť už vo februári, kedy 

navštívili kamarátov v 1. Ročníku ZŠ. 

Človek a svet práce 

   Deti sa v priebehu roka zoznamovali z rôznymi dostupnými materiálmi, z niektorými aj 

pracovali a vyrábali rôzne predmety – papier, hlina, plastelína, kartón, rôzny odpadový aj 

prírodný materiál. Najobľúbenejšou konštruktívnou hrou bolo Lego a Lego Duplo, preto sme 

rozšírili tieto stavebnice o ďalšie zaujímavé tematické skupiny (pod vianočný stromček). 

Najradšej deti konštruujú podľa fantázie, návody (technické náčrty) sú menej obľúbené. 

Predškoláci našli záľubu v strihaní, kvalita strihania je však na rozdielnej úrovni. Už 

tradičným sa stal deň pod názvom  Remeslo má zlaté dno, aktivity naň  pripravila pani 

učiteľka v spolupráci s rodičmi (rôzne tradičné predmety), v tejto celodennej aktivite sa piekli 

koláčiky, varili bylinkové čaje, plietli prútiky, hrali sa ľudové hry a pod. Deti sa s niektorými 

povolaniami mohli priamo zoznámiť počas návštev a exkurzií – policajtka, lekárka, zdravotná 

sestra,  chovateľka zvierat – no pre pandémiu koronavírusu a mimoriadnu situáciu sme žiadnu 

z týchto aktivít nemohli uskutočniť. Svoje zručnosti rozvíjali deti spolu s rodičmi aj účasťou 

na tvorivých dielňach – vianočných, veľkonočné sa pre mimoriadnu situáciu nekonali. Na 

elementárnej úrovni sme rozvíjali aj finančnú gramotnosť prostredníctvom pútavých 

edukačných programov (Proxík a rôzne interaktívne hry). 

Umenie a kultúra 

   Podmienkou úspechu v tejto oblasti je nadšený pedagóg, ale aj materiálne zabezpečenie. Na 

rozvíjanie vzdelávacej oblasti Hudobná výchova máme k dispozícii hudobné nástroje, ako 

klavír, harmónium, gitaru, učiteľky  využívajú aj audiotechniku. Každá trieda má sadu 

rytmických hudobných nástrojov Malý orchester a xylofóny, aby mali deti čo najčastejšie 

prístup k hudobnej tvorivosti a hudobným zážitkom. Najčastejšie sa pri speve vyskytuje 

nedodržanie rytmu a intonačná nepresnosť, preto je v tejto oblasti potrebné využiť všetky 

dostupné metodické materiály na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích aktivít.  Spev ako taký 
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deti obľubovali, no bolo potrebné ho podoprieť hudobným nástrojom. Aj tento rok nám 

chýbal výraznejší spevácky talent. Okrem spevu piesní, počúvania a spevu známych detských 

interpretov (najobľúbenejší je aj tento rok Miro Jaroš), sme využívali vzdelávacie programy 

Proxík, ktoré sú sprevádzané hudobnými  dielami – piesne aj skladby.  Deťom sme pri 

popoludňajšom odpočinku púšťali relaxačnú hudbu, ktorá navodila príjemnú atmosféru, takže 

deti, ktoré popoludní nepotrebujú spánok, bez problémov odpočívali na ležadlách. Deti veľmi 

rady sprevádzali rytmické melódie pohybom, v tomto školskom roku sme nestihli nacvičiť 

ľudové tance, ako už tradične, ku Dňu matiek. 

   Vo vzdelávacej oblasti Výtvarná výchova deti pracovali z rôznorodým výtvarným 

materiálom, aby poznávali jeho vlastnosti, tvorili. Ich výtvarné práce sú dominantnou 

estetickou ozdobou detských šatní a raz v roku takto zdobíme aj priestory kultúrneho domu, aj 

v tomto školskom roku to bolo v zime – Zimné radovánky. Poskytli sme deťom kvalitný 

kresliaci materiál – trojhranné pastelky, temperové, olejové, vodové aj anilínové farby a rôzne 

druhy papiera. Modelovanie s kinetickým pieskom poskytovalo deťom veľa možností na 

vyjadrenie. Staršie deti (hlavne predškoláci) obľubovali kresbu ceruzkou, v ktorej dokázali 

zachytiť množstvo detailov. Podporujeme výtvarné talenty, poskytujeme im dostatok 

priestoru na vyjadrenie a zapájame ich do ponúkaných súťaží. V tomto školskom roku sme 

stihli pre mimoriadnu situáciu iba jednu súťaž Koláţe rozprávajú, do ktorej sme sa zapojili 

iba jedným výtvarným dielkom. 

Zdravie a pohyb 

   Dôležitou súčasťou tejto vzdelávacej oblasti bolo pre nás preferovanie a propagovanie 

zdravého životného štýlu, s čím súvisí zdravé stravovanie. Do plánu práce školy každoročne 

komponujeme aj Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025. V spolupráci so 

ŠJ usporadúvame Deň výživy, Deň mlieka a Deň zdravia, pre mimoriadnu situáciu sa 

uskutočnil  iba Deň výživy v spolupráci so školskou jedálňou.  Veľmi dôležitá je v tejto 

oblasti spolupráca s rodičmi, nakoľko mnohé deti práve preferované a zdraviu prospešné 

potraviny odmietajú (doma nie sú v ponuke), preto je v tejto oblasti naďalej potrebná 

propagácia. V tomto školskom roku sme zareagovali na ponuku Gymnastického výcvikového 

centra Kalimero a na základe záujmu rodičov sme uskutočnili gymnastický výcvik v období 

troch týždňov. Deti tu pod vedením profesionálneho trénera nadobudli nové zručnosti, 

vycibrili svoje schopnosti a posilnili vôľové vlastnosti. Vyvrcholením zimného obdobia bola 

Zimná olympiáda, ktorá sa tohto roku konala za ideálnych podmienok – pekné slnečné 
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počasie a kopec snehu. Deti absolvovali množstvo zaujímavých aj zábavných súťaží 

a odmenené boli cenou, ktorú im pripravila pani učiteľka – pamätný list. Letná olympiáda, 

Skákací hrad, turistická vychádzka ku Dňu Zeme, exkurzia do jazdeckej školy Fébus a iné 

aktivity sa neuskutočnili pre mimoriadnu situáciu a prerušenie prevádzky škôl. Každý deň 

v MŠ sme začínali zdravotnými cvičeniami, pri ktorých je individuálny prístup 

samozrejmosťou. K rozvoju telesnej zdatnosti a pohybových zručností využívame rôznorodé 

náčinie a náradie (ktoré je pre deti motivačným prvkom), niektoré z nich majú deti 

k dispozícii denne v triede – balančné podložky, chodúle, skákacie lopty, kuželky a pod. Na 

rozvíjanie pohybových schopností a zručností sme denne využívali školský dvor – hry 

s loptou, lezecké prvky (zemeguľa, zebra), hojdačky, šmýkačky, švihadlá, kolobežky 

a odrážadlá. 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

Materská škola Počet osôb úväzok 

Kmeňoví zamestnanci MŠ 6 Päť 100%, jedna 80%               

Pedagogickí zamestnanci 
Kvalifikovaní  
Samostatný pedagogický zamestnanec 
Začínajúci pedagogický zamestnanec 
Pedagogický zamestnanec s prvou 
atestáciou 
Pedagogický zamestnanec s druhou 
atestáciou 

4 
4 
3 
1 
 
2 
 
1 

100% 

Nepedagogickí zamestnanci 2 100%   a  80%-ný úväzok 

 Hospodárka 1   40%  MŠ  Kovaľská 12/A, 
    60%   kmeňová MŠ Čínska 

Vedúca školskej jedálne 1 50% MŠ Kovaľská 12/A,  
50% v MŠ Polianska 

Kuchárka a pracovníčka v prevádzke 2 100 % 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Prehľad o vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Druh a názov vzdelávacej aktivity Počet 

učiteliek 

Organizátor 

Aktualizačné vzdelávanie – Prepájanie 
teórie s praxou 

3 MŠ Kovaľská 12/A 
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Riaditeľka školy 

Odborné cyklické školenie Klimatické záhrady 

pomáhajú klíme 

Ekocentrum Sosna 

Aplikácia nového zákona do praxe Rada ZO OZ 

Odborný seminár Riadenie materskej školy – nové 

poţiadavky 

Regionálne vzdelávacie centrum Košice 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

September 

 Exkurzia do enviromentálneho centra spoločnosti Kosit v Kokšov-Bakši – triedenie 

a recyklácia odpadov. 

 Šarkaniáda – púšťanie šarkanov (aj vlastnej výroby) na školskom dvore, zážitkové 

učenie: smer a sila vetra, vlastnosti predmetov. 

 Zber papiera – odvoz kontajnerom. 

Október 

 Gymnastický výcvik v tréningovom centre Kalimero. 

 Jesenná turistická vychádzka do blízkeho okolia s aktivitami, zameranými na 

poznávanie prírody. 

 Mám básničku na jazýčku – celoškolská prehliadka v prednese detskej poézie a prózy. 

 Úcta k starším – výroba darčekov a obdarovanie. 

 Červený deň – oslava jesene – deti aj učiteľky mali na sebe prvky odevu červenej 

farby, sprievodné aktivity (červené odtlačky dlaní – strom a i.). 

November  

 Deň materských škôl – výroba makety materskej školy a školského dvora 

z odpadového materiálu a vystavenie v kultúrnom dome. 

 Logopedická depistáţ v materskej škole 

 Plody jesene – výstava tvorivosti rodičov s deťmi. 

 Statočný cínový vojačik - divadelné predstavenie ku Dňu tolerancie. 

 Celošklská aktivita Remeslo má zlaté dno – tradície, ľudové zvyky, tradičné remeslá – 

formou prezentácie a zážitkového učenia. 

 Celoškolská aktivita Na ľudovú nôtu - školské kolo prehliadky v interpretácii ľudovej 

piesne. 

December  

 Výstava detských prác v kultúrnom dome – Zimné radovánky. 
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 Mikuláš v MŠ – zábavné dopoludnie s UsmievAnkou. 

 Tvorivé dielne s rodičmi – Vianočné variácie. 

 Ľudové zvyky Od Ondreja do Lucie – tradičné rituály v tradičnom odeve. 

 Vianočná besiedka – vianočný program v spolupráci so ZŠ pre rodičov, príbuzných 

a hostí v kultúrnom dome obce. 

Január  

 Detský karneval s diskotékou (ujo Ľubo), fotenie v maskách, ocenenie eko-masiek. 

 Zimná olympiáda – zábavno-súťažné dopoludnie. 

Február  

 Biely deň – oslava zimy, deti mali prvky odevu bielej farby, sprievodné aktivity. 

 Návšteva predškolákov v 1.ročníku ZŠ. 

 

Plánované aktivity, ktoré sme v dôsledku prerušenia prevádzky od 13.3.2020 do 

31.5.2020 pre pandémiu koronavírusu nemohli realizovať: 

Marec  

 Beseda s detskou psychologičkou a učiteľkami ZŠ o nástupe detí do 1.ročníka ZŠ. 

 Psychologická depistáţ – monitorovanie úrovne školskej pripravenosti. 

 Exkurzia do knižnice Nezábudka. 

 Kvapka krvi – exkurzia 2.triedy do pojazdnej transfúznej stanice. 

 Jarné variácie – tvorivé dielne s rodičmi. 

Apríl  

 Divadelné predstavenie v MŠ – O malom nervóznom prasiatku. 

 Ţltý deň – oslava jari, sprievodné aktivity, spojené s Dňom narcisov. 

 Deň Zeme – turistická vychádzka spojená s exkurziou do jazdeckej školy Fébus. 

Máj  

 Celomestská aktivita Veselý chodník.  

 Stavanie mája – zvyky a tradície. 

 Vystúpenie v kultúrnom dome ku Dňu matiek.  

 Celoškolská aktivita Deň mlieka – propagovanie zdravej stravy. 

 Návšteva polície s interaktívnym programom, zameraným na prevenciu v MŠ. 

 Letná olympiáda - celoškolská aktivita, plná súťaží a zábavy s cieľom propagovania 

olympijskej myšlienky a zdravého životného štýlu – k svetovému Dňu pohybom 

k zdraviu. 
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Jún  

 Skákací hrad na školskom dvore – zábavné športové dopoludnie k MDD. 

 Zábavný program k MDD – Tárajko a Popletajka. 

 Zelený deň – oslava leta. 

 Deň otcov – obdarovanie všetkými deťmi. 

 Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti. 

V júni sa podarilo  realizovať: 

 Rozlúčka s predškolákmi v MŠ. 

 Fotenie predškolákov na Tablo. 

Realizované projekty 

 Prostredníctvom Rodičovského združenia: 

- Separáčik – zber papiera (0,94 t) 

- Sabi – zber viečok  

 Projekty školy: 

- Školský projekt Čarovná hračka – výchova ku globalizácii a multikultúre. 

 

Údaje o inšpekčnej činnosti, vykonanej ŠŠI v škole 

 

Inšpekčná činnosť bola v materskej škole vykonaná v školskom roku 2010/2011. 

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

 

   Materská škola je umiestnená v účelovej budove s dvoma priestrannými triedami, spálňami 

a príslušenstvom. Sú tu priestory školskej kuchyne s príslušenstvom, školskej jedálne pre deti 

a zamestnancov ZŠ Dolina s výdajňou jedál a kancelárske priestory. Budova je podpivničená.  

      Školský dvor je priestranný s množstvom zelene, hracích prvkov a relaxačných zákutí. 

V mesiaci august 2016 bola zrealizovaná výmena všetkých okien aj vstupných 

dverí, postupne sa opravujú rôzne nedostatky.  

Každoročne rozširujeme sortiment učebných pomôcok aj edukačných hračiek a kníh. 

V spolupráci s RZ, MČ Poľov a zriaďovateľom sme úplne nanovo zrekonštruovali detské 

šatne. 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

   Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice je príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov na dieťa v materskej škole 15 €, pre deti do troch rokov je to 50 €. Finančné 

príspevky sú odvádzané k 10. dňu v mesiaci. 

 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na obdobie 2019– 2022  

 

 

Vízia:   „Škola, v ktorej má každé dieťa svoje miesto“ 

 

   Školu považujeme za otvorené spoločenstvo detí, učiteľov a rodičov. Jej hlavným poslaním 

je celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pripraveného na vstup do základnej školy, motivovaného 

k sebavzdelávaniu, schopného uplatniť sa v spoločnosti, zodpovedného za svoje zdravie aj za 

prostredie, v ktorom žije, rešpektujúce rôznorodosť. V škole je potrebné vytvárať prostredie 

priaznivej pracovnej klímy s dôrazom na vzájomnú dôveru, úctu, zodpovednosť a pracovné 

nasadenie v stabilnom kolektíve, ktorý udržiava dobré medziľudské vzťahy s rodičmi 

a spolupracuje s partnermi školy. 

 Čo sa podarilo zrealizovať v uplynulom období 

 V spolupráci so zriaďovateľom: 

 ŠJ získala nové zariadenia do kuchyne. 

 Zväčšili sa a lepšie vybavili priestory jedálne pre ZŠ. 

 Betónový povrch školského dvora je pokrytý asfaltom. 

 Opravil sa odvod zrážkovej vody, čím sa zabránilo jej zatekaniu do pivničných 

priestorov. 

 V spolupráci s RZ a partnermi (MČ Poľov) sme ďalej:  

 Doplnili učebné pomôcky, edukačné hračky a hry, telovýchovné náradie a náčinie pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť a hrové činnosti detí,doplnili detskú literatúru. 

 Zrekonštruovali sme detské šatne do úplne novej podoby. 

 Upravili kvetinové záhony v exteriéri školy. 

 Rodičia  často zabezpečujú pokosenie celého školského areálu. 

 Získali sme finančné príspevky – 2% z odvedenej dane z príjmov. 
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 Čo je potrebné realizovať 

 Zrekonštruovať priestory nevyužitého školníckeho bytu na kancelárske priestory pre 

riaditeľku školy a hospodárku. 

 Vymeniť nevyhovujúce kryty radiátorov v triedach. 

 Vyriešiť zabezpečenie nepoužívanej žumpy. 

 Opraviť nedostatky na streche školy. 

 Opraviť schody na terase školského dvora. 

 Opraviť fasádu budovy pri únikovom východe. 

 Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky 

 Výchovno – vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

 Kvalitný školský vzdelávací program Škola hrou. 

 Vybavenie školy IKT. 

 Záujem rodičov o dianie v škole a zapájanie sa do spoločných aktivít školy. 

 Dobrá spolupráca s partnermi školy: Zriaďovateľ ako strategický partner, miestne 

zastupiteľstvo, drobnochovatelia, inštitúcie, nadácie, základná škola, CVČ a ďalšie. 

 Dobrý imidž školy (veľký záujem o zápis detí do MŠ). 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 

 Rôznorodosť aktivít materskej školy s ohľadom na jej zameranie aj s ohľadom na jej 

výhodnú polohu v blízkosti prírodného prostredia. 

 Prezentácia materskej školy na verejnosti – zapájanie školy do projektov, účasť na 

obecných aktivitách, aktualizácia web-sídla školy. 

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť 

 Správna výslovnosť detí, a porozumenie implicitného významu textu. 

 Pravo-ľavostranná orientácia a rozlišovanie plošných a priestorových geometrických 

tvarov.  

 Zlepšiť účasť zákonných zástupcov na aktivitách školy a pomoci škole cez profesie. 

 Pravidelná dochádzka detí do MŠ a dochádzka chorých detí. 

 Zdravé stravovanie detí a zdravý životný štýl – propagácia medzi zákonnými 

zástupcami. 
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Návrhy opatrení: 

 Využívať všetky dostupné prostriedky na rozvíjanie správnej výslovnosti detí 

(jazykolamy, literárne chvíľky, komunikovať s rodičmi, spolupracovať s odborníkom), 

venovať zvýšenú pozornosť logopedickým cvičeniam a uvedomovaniu si primeranej 

intenzity hlasu. Uskutočňovať pravidelne podrobnú diagnostiku správnej výslovnosti. 

 Zaraďovať čítanie s porozumením, rozvíjať schopnosti detí vstupovať do deja, rozvíjať 

ho, pochopiť súvislosti a dotvárať ho vlastnými predstavami. Využiť pútavé rozprávky 

a príbehy s vtipnými prvkami. Pravidelne zaraďovať do plánovania výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 Intenzívne využívať námety z Metodiky hudobnej výchovy (A. Derevjaníková) so 

zámerom zvýšiť kvalitu dosahovaných cieľov v tejto oblasti. 

 Pravo-ľavostrannú orientáciu zaraďovať do zdravotných cvičení a rôznych foriem 

výchovno-vzdelávacej činnosti, motivovať hrou a uplatňovať v hre. 

 Podporovať pravidelnú dochádzku detí do MŠ (príprava aktivít, rozhovory s rodičmi) 

a propagovať neblahý vplyv na zdravie dieťaťa podaním liekov pred príchodom do 

MŠ, aj v súvislosti s ohrozením ostatných detí šírením chorôb. 

 Propagovať medzi rodičmi zdravý životný štýl – stravovanie, dostatok pohybových 

aktivít. Poukazovať na ich zodpovednosť za zdravie svojho dieťaťa, navštevujúceho 

MŠ s ohľadom na prenos ochorení, aj za utváranie správnych životných postojov 

a návykov. 

 Zaraďovať v rámci grafomotorického kreslenia prvky ornamentov. 

 Častejšie zapájať zákonných zástupcov do života školy rôznymi aktivitami, získať ich 

pre podporu školy. 

 Vyvíjať aktivitu v oblasti ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania pedagogických 

zamestnancov, využívať ponuky vzdelávacích inštitúcií  na ďalšie vzdelávanie. 

 Plnohodnotne využívať dostupný metodický materiál pre pedagogických 

zamestnancov, zvyšovať ich znalosti v oblasti školskej legislatívy. 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

   Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú  životosprávu 

dieťaťa predškolského veku uspokojujú  rozmanité  potreby a záujmy. Organizácia dňa 
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v materskej škole je podrobne rozpracovaná v Školskom poriadku, sprístupnenom na verejne 

dostupnom mieste. 

Spolupráca materskej školy 

 

 So zriaďovateľom Mestom Košice ako strategickým partnerom (riešenie materiálnych 

podmienok, technických problémov, revízie, opravy, finančné príspevky, porady, 

školenia, semináre, metodické dni). 

 S Radou školy, Rodičovským zdruţením (návrhy na zlepšenie podmienok výchovy 

a vzdelávania, sponzorstvo, triedne aktívy, besiedky, tvorivé dielne, brigády). 

 S Mestskou časťou Poľov (vystúpenia a výstavky v kultúrnom dome, vyhlasovanie 

obecným rozhlasom pre školu, sponzorstvo). 

 S CPPPaP Zuzkin park a CŠPP Vyšné Opátske (psychologická a logopedická 

depistáž, poradenstvo pre pedagógov aj rodičov). 

 S CVČ Domino: záujmový útvar Oboznamovanie s anglickým jazykom, pohybové 

hry, otvorené hodiny pre rodičov. 

 So ZŠ Dolina: návštevy v prvom ročníku, spoločné aktivity.  

 S verejnosťou a inštitúciami: Okresný Policajný zbor, Hasičský záchranný zbor,  

knižnica Nezábudka, domáce farmy, Jazdecká škola Fébus, astroshou , UsmievAnka, 

ujo Ľubo, putovné divadlá – Babadlo, Crocus theatre, sokoliarska skupina Horus, 

Nadácia ZLND, foto Nostalgia,  Kosit, s.r.o. a ďalšie podľa aktuálnej ponuky. 

 

 

Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 2.7.2020 

 

 

 

 

 

V Košiciach 10.7.2020                                 Mgr. Daniela Ondrejová 

riaditeľka školy 


