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Východiská a podklady :
o Vyhláška MŠVVaŠ č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
o Plán práce MŠ Kovaľská 12/A na školský rok 2020/2021
o Sprievodca školským rokom na školský rok 2020/2021
o Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Kovaľská 12/A, Košice
Základné identifikačné údaje o materskej škole:

Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Webove sídlo
E-mailová adresa
Zriaďovateľ
Adresa zriaďovateľa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Forma výchovy a vzdelávania

Materská škola
Kovaľská 12/A, 040 15 Košice
055/6845 132
Nie je
www.mspolov.sk
mspolov12@gmail.com
Mesto Košice
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
055/6419 375
kontakt@kosice.sk
Celodenná s možnosťou poldennej dochádzky

Vedúci zamestnanci školy:

funkcia
Riaditeľka MŠ
Vedúca Šj

Meno a priezvisko
Mgr. Daniela Ondrejová
Mária Nagyová

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.
1.
2.
3.
4.
5.

Titul, meno, priezvisko
Mgr. Marianna Čonková
Mária Nagyová
Monika Lacková
Mgr. Lucia Gurbáľová
Ing. Martin Kožej

funkcia
predsedníčka
členka
členka
členka
člen

Zvolený/delegovaný za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov a zástupcov zariadenia

Rada školy sa v školskom roku 2020/2021 nestretla z dôvodu pandemických opatrení.
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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 3-krát v mesiacoch august 2020, apríl, jún 2021.
Pedagogická rada uskutočnila aj krátke operatívne stretnutia podľa potreby –
mimoriadna situácia – prerušenie prevádzky, obmedzené možnosti uskutočňovania
výchovno-vzdelávacej činnosti.
Metodické združenie – členky pedagogického kolektívu
Členkami metodického združenia sú všetky pedagogické zamestnankyne. Metodické
združenie ukončilo svoju činnosť na poslednom zasadaní v júni 2021.
Údaje o počte detí materskej školy v školskom roku 2020/2021

Stav k 15.9.2020

Stav k 30. 6. 2021

Trieda

Zapísané
deti

Vek
2-3

Vek
5-6

PPV

Integrované

Trieda

Zapísané
deti

Vek
2-3

Vek
5-6

PPV

Integrované

1.

17

3

0

0

0

1.

19

0

0

0

0

2.

20

0

16

3

2

2.

22

0

16

3

2

Spolu

37

3

16

3

2

Spolu

41

0

16

3

2

PPV – Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

Údaje o počte detí prijatých na školský rok 2021/2022 a zapísaných detí do prvého
ročníka základnej školy
Prijaté na šk.rok 2021/2022

14

Neprijaté na šk.rok 2021/2022

1 - dvojročné

Pokračujúce v predprimárnom vzdelávaní

3

Odchádzajúce do 1.ročníka ZŠ

13
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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.
Zameranie materskej školy: Pohybom k zdraviu
Chránime prírodu
Poznávame tradície
Pravidelne dva – krát v roku uskutočňovali učiteľky oboch tried diagnostikovanie
detí a evidovali portfólio

detí. Spolupracovali sme s odbornými zamestnancami.

Logopedická depistáž sa uskutočnila v mesiaci október 2020 s informovaným súhlasom
zákonných zástupcov. Psychologická depistáž sa v dôsledku pandemickej situácie
nerealizovala,

škola,

ako

aj

zákonní

zástupcovia

komunikovali

s

CPPPaP

prostredníctvom elektronických médií. Veľmi oceňujeme spoluprácu školskej
psychologičky z CPPPaP pani Mgr. Grácovej, ktorá aj v sťažených podmienkach
poskytovala rodičom poradenstvo a bola nápomocná riaditeľke školy pri riešení rôznych
problémov.
Hodnotenie vzdelávacích oblastí:
V čase mimoriadnej situácie (núdzového stavu) od 01.01.2021 do 31.3.2021 mohli
dochádzať do materskej školy iba deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Komunikovali
sme aj s ostatnými zákonnými zástupcami, poskytovali im poradenstvo, pracovné zošity
detí, s ktorými mohli pracovať v domácom prostredí. 4 deti uţ do konca školského roka
nenastúpili z obavy pred šírením koronavírusu Covid 19.
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
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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.
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. 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 v októbri 2021, deti s výraznejšími chybami reči

dostali odporúčané

cvičenia. 3-ročné deti majú výslovnosť a komunikačné schopnosti na štandardnej
úrovni, primeranej veku. Už menej často 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. Repertoár
detskej literatúry v knižniciach oboch tried je kedykoľvek prístupný deťom. Odoberali
sme detské časopisy Vrabček, Adamko, z ktorých učiteľky čerpali mnohé námety. Pre
stále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu našu materskú školu v tomto školskom roku
nenavštevovali ani divadlá pre deti. Dve deti so ŠVVP, ktorým integrácia veľmi
prospievala, dlhodobo absentovali. Uskutočnili sme triedne kolá v prednese poézie
a prózy, v ktorých deti úžasne predvádzali svoje recitátorské schopnosti. Celomestská
recitačná súťaž Slovo bez hraníc sa ani v tomto školskom roku nekonala. Z toho istého
dôvodu sme nemohli uskutočniť naplánovanú exkurziu do knižnice Nezábudka. Deti
nevystúpili s kultúrnym programom v kultúrnom dome ani na Vianoce, ani na Deň
matiek. Pandémia koronavírusu nás pripravila aj o Ušká plné príbehov, kedy známe
osobnosti pri príležitosti MDD čítajú deťom zaujímavé literárne diela, o divadelné
predstavenia, zábavné dopoludnia a iné aktivity. Snažili sme sa však výpadok nahradiť
bohatým programom v rámci plnenia školského vzdelávacieho programu. V závere
školského roka sa s materskou školou lúčili naši predškoláci básňami a piesňami.
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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. Zapojením sa do projektu MŠVVaŠ Múdre hranie sme získali finančné
prostriedky na nákup digitálnych hračiek – robotická myš, podlahový robot, aktivity pre
včielku BeeBot, výučbový program Začínam sa učiť a ďalší didaktický materiál.
Digitálne hračky a interaktívna tabuľa sú pre deti veľmi motivačné, rady sa s nimi hrajú
a tak sa vzdelávajú. 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
a využívali rôzne príležitosti na uplatňovanie matematiky. Pri rozlišovaní tvarov zohral
pozitívnu úlohu bohatý sortiment puzzle rôznych veľkostí a na rôzne témy, ktoré
vycibrili 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, pravo-ľavú orientáciu sme zaradili do
zdravotných cvičení, čo deťom veľmi pomohlo a väčšina dokázala bez problémov
rozlišovať. V pracovnom zošite Matematika predškoláka deti získavali skúsenosti s
rôznymi

matematickými operáciami - analyzovali, spájali, dedukovali, hľadali

súvislosti aj počítali. Väčšina detí mala pracovný zošit v čase núdzového stavu doma
a pracovali s ním spolu s rodičmi. 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 až štyri kroky samostane vo štvorcovej sieti (zvieratá a ich
prostredie, cestujeme po Slovensku, Zdravé potraviny a pod.).
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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,
jar-žltý deň a leto-zelený deň. Pre mimoriadnu situáciu sme nemohli uskutočniť jarnú
turistickú vychádzku ku Dňu Zeme, spojenú s návštevou jazdeckej školy, no mohli sme
pozorovať v mesiaci máj vývoj motýľa v „Motýlej záhrade“, nenavštívli sme, tak ako
po iné roky, pojazdnú transfúznu stanicu v obci (Kvapka krvi). K bádaniu a pokusom
sme ako východisko využili rôzne encyklopédie, naše malé laboratóriá aj náučnú
literatúru. Deti samostane pripravovali ovocný šalát, vedia rozoznať ovocie a zeleninu
a ich chuť. Pri každodenných zdravotných cvičeniach (aj pri iných príležitostiach) deti
konkrétne spoznávali funkcie a význam dýchania, svalstva a iných funkcií ľudského tela
prostredníctvom priamych zážitkov. Dôležitá je aktivita MŠ v oblasti triedenia a zberu
odpadu a ochrany prírody. Veľký dôraz kladieme na ochranu prírody. Pieseň Čarovný
strom o nutnosti ochrany stromov z CD Tárajka a Popletajky (Pesničkové učenie) si deti
spievali denne. Deti mali veľký zážitok z návštevy sokoliara, ktorý ukázal deťom, aké
sú dravé vtáky krásne a vzácne. 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,
základom pre túto oblasť je každodenný ranný kruh, v ktorom sa deti dozvedia denný
program a vyjadrujú sa k rôznym udalostiam a témam. Na zlepšenie orientácie v čase
malo veľký vplyv využívanie Kalendára počasia. Deti sa naučili orientovať sa v dňoch
v týždni aj v dennom režime dňa – každý deň v rannom kruhu sme si povedali, aký je
dnes deň, aký bol včera, čo sa udialo, aký nasleduje. Deti veľmi rady pracovali
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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. Pri príležitosti Dňa materských škôl
deti spoločne vyrobili spoločné práce a odniesli do kultúrneho domu obce na výstavu.
Deti pripravili darčeky pre svojich starých rodičov (mesiac úcty k starším), pre
mamičky (Deň matiek) a oteckov (Deň otcov). 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. Už v 1. triede privykáme deti na prejavy zdvorilosti a tzv. zázračné
slovíčka – prosím, ďakujem... Deti, prijaté do 1.triedy sa úspešne adaptovali na
prostredie MŠ, čo je nepochybne aj zásluha pedagogického majstrovstva učiteliek.
Jedno dieťa malo prerušenú dochádzku na základe rozhodnutia zákonných zástupcov.
Tu sa osvedčila dobrá vzájomná komunikácia s rodičmi. S rodičmi komunikujeme aj
formou odborných článkov na nástenkách v šatniach pod názvom „Dobre vedieť“,
v tejto rubrike sa rodičia môžu zoznámiť s rôznymi výchovnými problémami a radami
na ich riešenie. Pani učiteľky museli riešiť rôzne nepríjemné situácie, niekedy
spolupráca s rodičmi viazne nie našou vinou, hlavne pokiaľ ide o dieťa s výchovnovzdelávacími problémami. Aj v tejto vzdelávacej 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 oboch triedach sú umiestnené piktogramy ako symboly 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. Predškoláci v obvyklom termíne nemohli navštíviť 1.ročník
základnej školy, ani sa zúčastniť na zápise. Preto základná škola Bernolákova,
elokované pracovisko Dolina, usporiadala pre predškolákov v júni príjemný kultúrny
program na školskom dvore s vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
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Človek a svet práce
Deti sa v priebehu roka zoznamovali s 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, zručnosti pri strihaní sú
však na veľmi rozdielnej úrovni. Deti sa s niektorými povolaniami nemohli priamo
zoznámiť tak, ako po minulé roky počas návštev a exkurzií – policajtka, lekárka,
zdravotná sestra, chovateľka zvierat . Tradičné tvorivé dielne – vianočné, veľkonočné
sa pre mimoriadnu situáciu nekonali. Na elementárnej úrovni sme rozvíjali aj finančnú
gramotnosť prostredníctvom pútavých edukačných programov (Proxík a cestovanie,
Proxík a športovanie a iné). V tejto oblasti nám veľmi pomáha aj interaktívny program
Čím budem.
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. Častejšie
sa pri speve vyskytuje nedodržanie rytmu a intonačná nepresnosť, preto je v tejto oblasti
potrebné využiť všetky dostupné metodické materiály na skvalitnenie výchovnovzdelávacích aktivít. Spev ako taký deti obľubovali, no bolo potrebné ho podoprieť
hudobným nástrojom. Okrem spevu piesní, počúvania a spevu známych detských
interpretov (najobľúbenejší je aj tento rok Tárajko a Popletajka), sme využívali
vzdelávacie programy Proxík, ktoré sú sprevádzané hudobnými

dielami – piesne

aj skladby. Nezabúdame ani na detské ľudové skladby, ktoré prehlbujú vzťah detí
k tradíciám. 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 nemohli nacvičiť ľudové tance, ako už tradične,
ku Dňu matiek.
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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 novembri – Deň materských škôl.
Poskytli sme deťom kvalitný kresliaci materiál – trojhranné pastelky, temperové,
olejové, prstové, 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 sa
z dôvodu absencie niektorých detí do súťaží nezapájali. Na výtvarné vyjadrenie
využívame aj asfaltovú plochu na školskom dvore, na ktorú deti kreslia farebnými
kriedami. U viacerých detí je kresba ľudskej postavy veľmi svojrázna, zvieraciu postavu
dokáže nakresliť len niekoľko detí, naďalej sa budeme tejto téme venovať. Každé dieťa
má svoje portfólio (všetky jeho produkty), ktoré nám slúži aj ako diagnostický nástroj.
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 mlieka 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),
v tejto oblasti je naďalej potrebná propagácia. Tiež zdokonaľujeme používanie príboru
u starších detí a kultúrne stolovanie. Vyvrcholením zimného obdobia bola Zimná
olympiáda, ktorá sa tohto roku konala za ideálnych poveternostných podmienok. Letná
olympiáda, Skákací hrad, turistická vychádzka ku Dňu Zeme, exkurzia do jazdeckej
školy Fébus a iné aktivity sa neuskutočnili pre mimoriadnu situáciu. 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
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školský dvor – hry s loptou, lezecké prvky (zebra), hojdačky, švihadlá, kolobežky
a odrážadlá. V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať aj Letnú olympiádu
v mesiaci máj s množstvom súťaží a zábavy. Deti boli odmenené medailou účastníka
a veselými zážitkami. Olympiáda nie je len o športových výkonoch, snažíme sa hlavne
propagovať olympijské myšlienky, hodnoty a princípy.
 Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
Rezervy:
 Využívanie školského dvora na realizáciu vzdelávacích aktivít.
 Účasť zákonných zástupcov na pomoci škole cez profesie.
 Pravidelná dochádzka detí do MŠ a dochádzka chorých detí.
 Zdravé stravovanie detí a zdravý životný štýl – propagácia medzi zákonnými
zástupcami.
Dobré výsledky:
 Adaptácia detí na podmienky materskej školy
 Príprava detí na vstup do 1.ročníka ZŠ
 Kvalitný Školský vzdelávací program
 Práca s IKT technológiami
 Spolupráca s odbornými zamestnancami
Východiská pre nasledujúci školský rok:
Návrhy opatrení:


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.



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



Využívať v každej možnej situácii školský dvor na realizáciu vzdelávacích
aktivít počas celého školského roka.
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy

Materská škola

Počet osôb

Pedagogickí zamestnanci MŠ
Učiteľky
Kvalifikované
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Nepedagogickí zamestnanci
Upratovačky
Hospodárka

9
4
4
2
1
1
5
2
1,
kmeňová
v inej MŠ

Vedúca školskej jedálne
Kuchárka a pracovníčka v prevádzke

1, kmeňová
2

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Mnohé aktivity sa nekonali v dôsledku sprísnených pandemických opatrení.
September
 Šarkaniáda – púšťanie šarkanov (aj vlastnej výroby) na školskom dvore,
zážitkové učenie: smer a sila vetra, vlastnosti predmetov.
 Zber papiera – odvoz kontajnerom.
 Horus – zážitkové učenie o dravých vtákoch
Október
 Mám básničku na jazýčku – triedna prehliadka v prednese detskej poézie
a prózy.
 Úcta k starším – výroba darčekov a obdarovanie.
 Červený deň – oslava jesene – sprievodné aktivity
November
 Deň materských škôl – výstava prác v kultúrnom dome
 Logopedická depistáţ v materskej škole
 Plody jesene – výstava tvorivosti rodičov s deťmi.
December
 Mikuláš v MŠ – na školskom dvore
 Ľudové zvyky Od Ondreja do Lucie – tradičné rituály v tradičnom odeve.
 Zimná olympiáda – zábavno-súťažné dopoludnie v rámci tried.
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Apríl
 Ţltý deň – oslava jari, sprievodné aktivity, spojené s Dňom narcisov.
Máj
 Stavanie mája – zvyky a tradície.
 Celoškolská aktivita Deň mlieka – propagovanie zdravej stravy.
 Letná olympiáda - aktivita, plná súťaží a zábavy s cieľom propagovania
olympijskej myšlienky a zdravého životného štýlu – k svetovému Dňu pohybom
k zdraviu.
 Deň matiek – výroba darčekov, piesne , básne pre mamičky
Jún
 Zábavný program k MDD – Tárajko a Popletajka – na školskom dvore.
 Zelený deň – oslava leta, sprievodné aktivity
 Deň otcov – obdarovanie všetkými deťmi.
 Rozlúčka s predškolákmi v MŠ, 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.



Zapojenie do projektov:

-

projekt MŠVVaŠ pod názvom Múdre hranie - za získanú dotáciu 500 € sme
nakúpili elektronické hračky a iný didaktický materiál.

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.
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Školský dvor je priestranný s množstvom zelene, hracích prvkov a relaxačných
zákutí.
Každoročne rozširujeme sortiment učebných pomôcok aj edukačných hračiek a kníh.
V spolupráci so zriaďovateľom a rodičovským združením sme zrekonštruovali detské
šatne, školský dvor, vymenili okná a dvere.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice sa príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na dieťa v materskej škole zmenil z 15 € (pre deti do troch rokov to
bolo 50 €). Od 1.4.2021 je suma jednotná pre všetky deti 20 €/mesiac. Finančné
príspevky sú odvádzané k 10. dňu v mesiaci.
Odvedené príspevky zriaďovateľovi školy: 2 640,22 €
Poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa: 985,00 €
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 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). Zriaďovateľ v tomto
školskom

roku

okrem

iného

v plnej

miere

zabezpečoval

hygienické

a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie chodu školy aj organizáciu testovania
zamestnancov.
 S Radou školy, Rodičovským zdruţením – v tomto školskom roku sme
komunikovali prostredníctvom elektronických médií.
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 S Mestskou časťou Poľov ( výstavky v kultúrnom dome, vyhlasovanie obecným
rozhlasom pre školu).
 S CPPPaP Zuzkin park a CŠPP Vyšné Opátske (psychologická a logopedická
depistáž, odborné poradenstvo pre pedagógov aj rodičov).
 S CVČ Domino: záujmový útvar - pre pandémiu nerealizovaný
 So ZŠ Dolina: návštevy v prvom ročníku – v tomto školskom roku obmedzené –
v júni privítanie budúcich prvákov na školskom dvore ZŠ.
 S verejnosťou a inštitúciami: sokoliarska skupina Horus, foto Nostalgia, Tárajko
a Popletajka – ostatných partnerov sme nemohli osloviť pre obmedzenia,
spojené s pandémiou koronavírusu.

Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 24.6.2021

V Košiciach 9.7.2021

Mgr. Daniela Ondrejová
riaditeľka školy
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