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(1) a) 
 

1. Názov školy:    Materská škola  
2. Adresa školy:  Ulica 1. mája 1227,  
                             093 01 Vranov nad Topľou 
3. Telefónne číslo:  +421-57/442 13 71 
4. Internetová adresa:  www.msdvojka.sk,  
    E-mailová adresa:     mssidlisko2@mail.t-com.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Vranov nad Topľou 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Funkcia Meno a priezvisko 
Riaditeľ školy: Mgr. Helena Vasiľová 
Zástupkyňa riaditeľa:    Mgr. Eva Kudziová 
Vedúca školskej jedálne: Oľga Hrehová 

 
7. Rada školy a iné poradné orgány:   

Rada školy pri MŠ 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. Je 11-členná, v septembri bola doplnená o nového zástupcu rodičov. 
Zriaďovateľ Mesto Vranov nad Topľou v marci 2019 na základe uznesenia č. 26/2019 zo 
zasadnutia 4. Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou odvolal a následne delegoval 
nižšie uvedených zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri MŠ Ulica 1. mája 1227. 

V školskom roku 2018/2019 zasadala RŠ celkovo 4-krát. Dňa 22. 05. 2019 sa 
uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ. Po obhajobe koncepcie 
kandidátky na funkciu riaditeľky MŠ rada školy odporúčala zriaďovateľovi vymenovať na 
ďalšie funkčné obdobie Mgr. Helenu Vasiľovú do funkcie riaditeľky MŠ. Na ďalších 
zasadnutiach RŠ prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2017/2018, správu o počtoch detí a informáciu 
o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu, schválila vyhodnotenie činnosti RŠ za rok 2018, prerokovala plán činnosti na rok 
2019. Členovia RŠ prijali informáciu o zápise a počtoch detí prijatých do MŠ na školský rok 
2019/2020. Nebolo potrebné riešiť žiadne závažné problémy. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) 
1. Darina Mičeková predseda zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Anna Tóthová podpredseda zástupca pedagogických zamestnancov 
3. Bc. Jana Blaščáková  zástupca zákonných zástupcov- rodič 
4. Marián Smolák  zástupca zriaďovateľa - poslanec 
5. Mikuláš Némeš  zástupca zriaďovateľa  
6. Mgr. Anna Karabová  zástupca zákonných zástupcov- rodič 
7. Mgr. Eva Lenková  zástupca zriaďovateľa - poslanec 
8. Mgr. Daniela Mokroluská  zástupca zriaďovateľa 
9. Milana Tarčinská  zástupca nepedagogických zamestnancov 
10. PhDr. Katarína Trecáková  zástupca zákonných zástupcov- rodič 
11. Mgr. Zuzana Sotáková  zástupca zákonných zástupcov- rodič 



Pedagogická rada je poradným orgánom školy, jej členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci školy. Zasadala 7-krát v priebehu školského roka, z toho bolo jedno slávnostné 
zasadnutie pri príležitosti Dňa učiteľov, 2-krát boli prerokované dosiahnuté výsledky vo 
výchove a vzdelávaní. Pedagogická rada prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018, prerokovala 
pracovný poriadok, organizačný poriadok, školský poriadok, rokovací poriadok, plán 
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, plán metodického združenia a plán práce 
školy. Uložila členom pedagogickej rady úlohy vyplývajúce z prerokovaných dokumentov 
v záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením Mgr. Jany Boháčovej. 
Pedagogickí zamestnanci zasadali 4-krát v priebehu školského roka, prizývaná bola aj 
riaditeľka školy. Zaoberali sa aktuálnymi otázkami. Diskutovali o nových poznatkoch 
z metodických príručiek vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách- Človek a príroda, Umenie a kultúra, 
odovzdávali si skúsenosti z praxe z pohybových cvičení s hudbou. Učiteľky si odovzdávali 
navzájom aj poznatky získané zo seminárov a školení. Prerokovali a posudzovali prijaté 
opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania detí. 

 
b) Údaje o počte žiakov školy: 

V nižšie uvedenej tabuľke vidieť počet zapísaných a chodiacich detí vo veku od 2 do 6 rokov 
v jednotlivých mesiacoch, počet detí, ktoré navštevovali MŠ posledný rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky a priemernú dochádzku detí za jednotlivé mesiace aj 
v percentuálnom vyjadrení. 
Materskú školu nenavštevovalo žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
 

mesiac počet 
zapísaných 
detí spolu 

počet 
navštevujúcich 

detí spolu 

počet 
 5-6-ročných 

priemerná 
dochádzka 

priemerná 
dochádzka  

v % 
september 2018 173 173 48 136 78,60 
október 2018 173 173 48 136 78,60 
november 2018 174 167 48 131 78,44 
december 2018 174 164 48 119 73,00 
január 2019 174 166 48 120 73,00 
február 2019 173 163 48 110 67,25 
marec 2019 172 166 47 132 79,07 
apríl 2019 172 165 47 134 71,67 
máj 2019 172 167 47 119 78,00 
jún 2019 172 163 47 127 77,24 
priemer 173 167 47,6 126 75,48 
 
Skladba tried bola nasledovná:      3-ročné deti- 1 trieda   

3-4-ročné deti - 3 triedy 
4-5-ročné deti - 2 triedy 
5-6-ročné deti - 2 triedy 
               Spolu - 8 tried 

 
 
Tabuľka nám ukazuje stav počtu detí k 15. 09. 2018 a 30. 06. 2019 podľa vekových kategórií 
v jednotlivých triedach. 



Stav k 15. 09. 2018 Stav k 30. 06. 2019 

trieda 
veková 

kategória 

počet 
detí 

spolu 

z toho 
2,5- 

ročné 
deti 

predškoláci 

veková 
kategória 

počet 
detí 

spolu 

z toho 
2,5- 

ročné 
deti 

predškoláci 

spolu 

z toho 
5-6- 

ročné 
deti 

OPŠD 
 

spolu 

z toho 
5-6- 

ročné 
deti 

OPŠD 

č. 1 3-ročné 21 12    3-ročné 21     
č. 2 5-6-ročné 24  24 24 2 5-6-ročné 23  23 23 2 
č. 3 3-4-ročné 21     3-4-ročné 21     
č. 4 4-5-ročné 22     4-5-ročné 22     
č. 5 4-5-ročné 21     4-5-ročné 21     
č. 6  5-6-ročné 24  24 24  5-6-ročné 24  24 24  
č. 7 4-5-ročné 21     4-5-ročné 18     
č. 8 3-4-ročné 20     3-4-ročné 19     

 
 c) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 
V školskom roku do  základných škôl v regióne bolo zapísaných 47 detí, z ktorých 2 požiadali  
prostredníctvom zákonného zástupcu o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.  
 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy:  
-netýka sa nás, 
 
 e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 
Vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom úloh Školského vzdelávacieho programu 
Makovička sme plnili hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho 
programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a to dosiahnutie optimálnej 
kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v 
základnej škole a na život v spoločnosti.  
 
 f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní: 
Deti boli vzdelávané podľa Školského vzdelávacieho programu Makovička, ktorý bol 
vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 
v materských školách. Zameranie Školského vzdelávacieho programu Makovička: 
MŠ podporuje rozvoj koordinačných schopností detí realizovaním sezónnych aktivít- jesenná 
a letná olympiáda. Organizovaním pravidelne sa opakujúcich pohybových aktivít, cvičení a 
súťaživých hier MŠ prispieva k prehlbovaniu záujmu a potreby detí o športovú aktivitu 
(Makovička športuje). Projektami „Bezpečne s Makovičkou“ „Hravo, zdravo s Makovičkou“ 
motivujeme deti k získaniu nových a špeciálnych pohybových zručností a schopností. 
Projektovanie športovo-pohybových aktivít pripravujeme tak, aby deti mali možnosť 
realizovať sa v jednotlivých činnostiach, pohybových hrách a aktivitách bez väčších 
problémov.  
 
 
 g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 
 

Celkový počet zamestnancov MŠ - 28 
pedagogickí zamestnanci 18 nepedagogickí zamestnanci 10 
kvalifikovaní 18 ved. ŠJ 1 
nekvalifikovaní 0 kuchárky 5 
stredoškolské vzdelanie 12 upratovačky 3 
vysokoškolské vzdelanie (Bc.) 1 údržbár 1 



vysokoškolské vzdelanie (Mgr.) 5   
1. atestácia 7   
2. atestácia 4   
doplňujú si vzdelanie 0   
 
 
 h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy bolo realizované ako je uvedené 
v nasledujúcom prehľade:  
 
 
Organizácia zabezpečujúca 

školenie 
 

Názov školenia počet 
uč. 

meno účastníka 

Kabinet pre predprimárne 
vzdelávanie v spolupráci 
s MsÚ OŠ vo Vranove n/T. 

Počúvanie hudby a integratívne 
prístupy k činnostiam  

6 Mgr. H. Vasiľová, A. Tóthová, 
Mgr.E.Kudziová, c.Z.Vasiľová,  
D.Vrábelová, Mgr.M.Oravcová,  

Slovenský Červený kríž, 
Vranov nad Topľou 

Školenie k programu „Evička 
nám ochorela“ 

1 L. Hanudeľová 

PU v Prešove Pedagogická 
fakulta, Prešov 

Pracovné stretnutie pre cvičné 
učiteľky 

1 D. Mičeková 

MŠ Ulica 1. mája 1227, 
Vranov nad Topľou 

Ukončenie adaptačného 
vzdelávania 

1 Bc. Z. Vasiľová 

Regionálne vzdelávacie 
centrum, Michalovce 

Aplikácia právnych predpisov 
v praxi MŠ 

1 Mgr. H. Vasiľová 

Regionálne vzdelávacie 
centrum, Michalovce 

Správa registratúry a povinnosti 
školy a školských zariadení 

1 Mgr. H. Vasiľová 

MPC Bratislava, a.p. Prešov 
 

Vykonanie 2. atestácie 1 Mgr. J. Boháčová 

MPC Bratislava, a.p. Prešov Inovačné funkčné vzdelávanie 
pre vedúcich ped. zamestnancov 

1 Mgr. E. Kudziová 

KU v Ružomberku, PF 
 

Vykonanie 1. atestácie 1 Bc. A. Mlejová 

Softimex , Education, s. r.o. 
Lubeník 

Použitie digitálnych mobilných 
zariadení vo vzdelávaní 

5 A.Vasiľová, J.Jenčková, 
Mgr.J.Boháčová,L.Hanudeľová,
Mgr.M.Oravcová 

Softimex , Academy, s. r.o. 
Lubeník 

Rozvíjanie digit. zručností PZ 
predprim. edukácie v oblasti 
práce s vybranými softvérovými 
aplikáciami 

1 D. Vrábelová 

Softimex Multimédiá, s. r.o. 
Lubeník 

Rozvoj predčitat. gramotnosti 
v predprimárnom vzdelávaní 
ako príprava na rozvoj čitateľ. 
zručností žiakov na ZŠ 

1 J. Jenčková 

Softimex Multimédiá, s. r.o. 
Lubeník 

Integrácia digitálnych 
technológií do predšk. kurikula 

1 D. Vrábelová 

Softimex Multimédiá, s. r.o. 
Lubeník 

Rozvíjanie digit. gramotnosti PZ 
predprim. edukácie v oblasti 
tvorby nových interakt. foriem 

2 Bc. A. Mlejová, D. Vrábelová 

Softimex Multimédiá, s. r.o. 
Lubeník 

Práca v digitálnom svete 6 A.Vasiľová, Bc. A. Mlejová,  
L.Hanudeľová,Mgr. J.Boháčová 
Mgr.M.Oravcová, D. Vrábelová 



Nasledujúca tabuľka nám ukazuje prehľad v počte platných kreditov pedagogických 
zamestnancov a výšku kreditného príplatku k 30. 06. 2019: 
 

meno počet platných kreditov výška kreditného príplatku 
Mgr. Jana Boháčová 62 12 % 
Mária Bindasová 66 12 % 
Lenka Hanudeľová 60 12 % 
Terézia Krištanová 75 12 % 
Mgr. Eva Kudziová 69 12 % 
Darina Mičeková 75 12 % 
Mgr. Mária Miňová 65 12 % 
Bc. Alena Mlejová 60 12 % 
Anna Tóthová 76 12 % 
Mgr. Helena Vasiľová 80 12 % 
D. Vrábelová 60 12 % 
J. Jenčková 30 6 % 
A. Vasiľová 30 6 % 
Mgr. M. Oravcová 30 6 % 
 
Mimo vzdelávania, za ktoré pedagogickí zamestnanci získali kredity si svoje odborné znalosti 
rozširovali individuálne samoštúdiom literatúry a odborných časopisov pre predprimárne 
vzdelávanie. Poznatky z naštudovanej literatúry – R. Franková: „Zdravotné cvičenia 
s riekankou v materskej škole“, M. Miňová: „Pohybový program pre deti materských škôl“, I. 
Feketová: „Aktivity v MŠ, exkurzie, výlety, vychádzky“, E. Lacová, M. Miňová: „Náš 
kolotoč šťastie“, D. Krupová a I.  Rochovská: „Hráme sa a tvoríme“, „Hry v MŠ od dvoch 
rokov“,metodická príručka „Človek a príroda“, časopisy Predškolská výchova, Škola, 
Učiteľské noviny si odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia a pedagogickej rady. 
 

i) Aktivity a prezentácie školy na verejnosti: 
Škola v rámci plnenia hlavných úloh pre zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej práce 
pripravila v priebehu školského roka tieto samostatné aj spoločné aktivity pre deti a rodičov:  
1.) Pre podporovanie  kladného vzťahu k športu a športovým aktivitám: 
 
 Organizovanie športovo-zábavných aktivít podľa projektu „Makovička športuje“- 4-krát  

(Jesenná makovička, Zimná makovička, Jarná makovička, Veľká školská olympiáda 
piatich kruhov). 

 Účasť na športovo-poznávacej olympiáde KpPV „My sme deti sveta“- 5-6-ročné deti. 
 Účasť na spoločných sezónnych pohybových aktivitách „Stavanie snehuliakov“- 3-4-ročné 

deti. 
 Turistická vychádzka do lesíka ako podpora zdravia, prevencia proti obezite 

s uplatňovaním poznatkov detí z rôznych vzdelávacích oblastí o prírode- „Po náučnom 
chodníčku“- 5-6-ročné deti. 

 Pripomenutie si posolstva Slnka, jeho významu a dôležitosti pre život na Zemi 
v pohybových aktivitách „Deň slnka“- 3-4-ročné deti 
 

 2.) Pre efektívne využívanie pohybového potenciálu detí, v rôznych pohybových aktivitách 
prirodzene  zahrnutých do všetkých činností v rámci dňa: 
 
 Realizovali sme environmentálne hry za prítomnosti lesných pedagógov pre 5-6-ročné deti. 



 V rámci rozvoja environmentálneho cítenia sme pripravili environmentálne hry „Naučme 
sa chrániť prírodu“ pre 3-4-ročné deti. 
 V rámci tvorivých aktivít s rodičmi 3-4-ročné deti tvorili s odpadového materiálu 
v jesennom období šarkanov- akcia “Urobme si šarkana“. 
 Pravidelne sa zúčastňovali doplnkových aktivít v CVČ vo Vranove nad Topľou- 5-6-
ročné deti. 
 V rámci poznávania regiónu, spoznávania prírody, školské výlety – Detská železnička 
v Čermeli pri Košiciach a turistický pochod po náučnom chodníku na Bilu huru- 5-6-ročné 
deti, 
 Realizovali sme celý rad hier a činnosti podporujúcich utváranie pozitívneho vzťahu ku 
kamarátom, pozitívnych medziľudských vzťahov a úcty k druhým: 

- detský karneval s ujom Ľubom v CVČ, 
- oslavy MDD- Veľká športová olympiáda a školská opekačka, 
- rozlúčka s predškolákmi, 
- noc v MŠ- „Čakáme na Mikuláša“, 
- účasť 5-6-ročných detí na Dni otvorených dverí v ZŠ Bernolákova, 
- účasť 5-6-ročných detí na tvorivých dielňach s vianočnou tematikou v ZŠ Juh, 
- účasť 5-6-ročných detí na športovej akcii ZŠ Juh, 
- účasť 5-6-ročných detí na Dni otvorených dverí v ZUŠ vo Vranove nad Topľou, 
- vystúpenie s kultúrnym programom v mesiaci úcty k starším- 5-6-ročné deti, 
- vystúpenie s kultúrnym programom pri príležitosti Vianoc v Spojenej škole- 5-6-ročné 

deti, 
- vystúpenie s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek pre ZO dôchodcov- 5-

6-ročné deti. 
 

3.) K rozvíjaniu špeciálnych pohybových schopnosti a k uplatňovaniu zásad bezpečnosti v 
cestnej premávke:  
 
 Uskutočnili sme súťaživé dopoludnie 5-6-ročných detí : „Veselé bicyklovanie“. 
 Rozvíjanie pohybových zručnosti detí jazdou na detských odrážadlách, orientácia  v 
priestore s rozlíšením ľavej a pravej strany, poznávanie základných pravidiel cestnej 
premávky bola realizovaná v akcii pre 4-5-ročné deti „Kolobežky a semafor“ 
 Účasť 5-6-ročných detí na predplaveckej príprave- 36 detí. 
 Manipuláciu s netradičným náčiním si precvičili 4-5-ročné deti  v psychomotorických 
cvičeniach a hrách- „Smelý záchranár“. 
 
4.) Pre privykanie detí k pravidelnému dennému pobytu vonku spojenému s intenzívnym 
pohybom, hrami a športovými činnosťami:  
 
 Zdokonaľovanie orientácie v priestore pri behu s farebnými papierovými šarkanmi 
„Šarkaniáda“ – 4-5-ročné deti. 
 Pripravili sme 9. ročník celoškolskej prehliadky v speve ľudových piesní „Zaspievaj 
sláviček“ spojený s ukážkou ľudových tancov a krojov. 
 Charakter piesní a hudby deti vyjadrovali kultivovaným pohybom pri prezentácií hudobno-
pohybových hrách- „Hráme sa na zvieratká“- 3-ročné a 3-4-ročné deti. 
 V rámci Dňa MŠ sa deti prezentovali na námestí pred AOC hudobno-pohybovými hrami a 
hrami so spevom. 
 



5.) Rozvíjanie schopností kontrolovať a regulovať svoje správanie, chrániť svoje zdravie a 
rešpektovať všeľudské etické hodnoty boli plnené: 
 
 V celoročnom projekte rannej gramotnosti raz mesačne v jednotlivých triedach tak, ako je 
to rozpracované v projekte „Čítame a píšeme s Makovičkou“. 
 V spolupráci s MsP  bola zrealizovaná ukážka práce mestskej polície a ukážka práce so 
služobným psom. 
 V jednotlivých triedach boli zrealizované výstavky ovocia a zeleniny pod názvom „Čo 
Rastie v našich záhradách“. 
 Spolupracovali sme so stomatológom,  4-5-ročné deti navštívila zdravotná sestra 
a uskutočnila prednášku o správnej dentálnej hygiene s praktickou ukážkou. 
 Prácu hasičov – záchranárov mali možnosť pozorovať deti pri praktickej ukážke členov 
hasičského záchranného zboru v areáli školy. 
 Raz mesačne boli zaraďované úlohy z projektu „Keď Makovička ochorela“. 
 Vedomostný obzor detí sme rozvíjali sprostredkovaním zhliadnutia súkromnej zbierky 
motýľov z exotických krajín. 
 Svoje zručnosti, vedomosti a poznatky z oblasti zdravia mali možnosť preukázať 5-6-ročné 
deti v zdravotnej olympiáde. 
 
6. Iné úlohy 
 Skvalitňovanie rečového prejavu uplatňovaním verbálnej, sluchovej a zvukovej, 
pohybovej komunikácie za účelom znižovania počtu detí s chybami reči bolo uskutočňované 
v spolupráci s logopédom raz za dva týždne jeho návštevou priamo v škole v triedach 5-6-
ročných detí a podľa záujmu rodičov aj v triede 4-5-ročných detí. 
 Aktívne sme spolupracovať s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, 5-6-

ročné pravidelne navštevovať literárno-dramatické oddelenie. 
 Vyberali sme  pre deti zaujímavé divadelné predstavenia profesionálnymi hercami: 
- O dvanástich mesiačikoch – ujo Ľubo,  
-    O psíčkovi a mačičke- divadlo Babadlo Prešov, 
-    Zimné prekvapenie- divadlo Cililing Prešov 
-  Danka a Janka – divadlo na predmestí SNV, 
- O Kubovi, čo šťastie hľadal -ujo Ľubo, 
- Pesničkál II a Pesničkál rozlúčka- Theátrum Rožňava, 
- UsmievAnka- zábavno-hudobné vystúpenie s Annou Gajovou,  
 Individuálnym prístupom v pedagogickom procese sme podporovali osobnostný rozvoj 
detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie- v rámci krúžku anglického jazyka- 14 5-6-
ročných detí. 
 V rámci výtvarnej výchovy sme sa zapájali sa do výtvarných súťaží- OÚ- odboru 
krízového riadenia- „Veď aj ja som záchranár“, Vesmír očami detí, Lesná zver očami detí, 
Detský výtvarný Vranov, Farebná ceruzka- 1. miesto a pod. 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
V rámci Školského vzdelávacieho programu sme plnili pravidelne sa opakujúce pohybové 
aktivity, cvičenia a súťaživé hry projektu Makovička športuje. 
Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sme pravidelne zaraďovali úlohy projektu 
Makovička ochorela, čím sme u detí poukazovali na dôležitosť ochrany svojho zdravia, 
prevenciu pre ochorením dodržiavanie zásad ochrany zdravia. 
Pravidelne boli plnené v priebehu školského roka úlohy projektu predčitateľskej gramotnosti 
Čítame a píšeme s Makovičkou. 



Pokračovali sme aj v plnení úloh projektu školy Hravo, zdravo s Makovičkou. 
V rámci stravovania je škola zapojená do projektov Školské ovocie a Školský mliečny 
program. 
 

k) Výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole: 

Štátna školská inšpekcia v danom školskom roku nevykonala žiadnu kontrolu. 

 

4. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:  
Objekt materskej školy tvoria štyri samostatné pavilóny s triedami a príslušenstvom, 
hospodárska budova s kanceláriami a kuchyňou a školský dvor s tromi pieskoviskami, ktoré 
boli doplnené novým pieskom. V uplynulom školskom roku mimo pravidelnej estetickej 
úpravy priestorov vstupných chodieb, šatní a tried aktualizovaných podľa ročných období 
bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v triedach č. 1, 2, 8, a pokračovať bude 
rekonštrukcia v triedach č.6 a č.7.   
Vymenená bola krytina, oplechovanie a omaľovanie na spojovacích chodbách medzi 
jednotlivými pavilónmi ponad chodníky. 
 

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti: 
1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi činila 132,80 €. Zakúpené boli školské 
potreby a výtvarný materiál.  
 
2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov: 
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy činil 12 160,00 €. Z neho 
sme mesačne dostávali preddavok 33,00 €, čo za školský rok činilo 330,00 € na drobné 
výdavky, 33,00 € na kosenie, na čistiace prostriedky nám bolo poukázaných v priebehu 
školského roka 3-krát po 165,00 €.  
 
3. O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy: 
- netýka sa nás, 
 
4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov: 
Rodičovské združenie pri MŠ je zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení 
(SR RZ), kde platí každoročne poplatok za rodičov a taktiež bolo zaregistrované ako 
občianske združenie s právom prijímať 2 %-ný podiel zaplatenej dane z príjmu občanov 
a firiem. Takto získalo rodičovské občianske združenie za rok 2017 sumu 2 685,59 €.  
V tabuľke nájdete využitie týchto finančných prostriedkov z účtu rodičovského združenia pre 
školu: 

názov položky 
Učebná pomôcka Rok a jeho tajomstvá 
Učebná pomôcka Príroda okolo nás 
Učebná pomôcka- tabule, sada kvetov 
Interaktívne programy pre deti- 3+1 
2 skrine a konferenčný stolík 
Detské postieľky + matrace- 22 ks 



Od rodičov, právnických osôb sme získali finančné prostriedky vo výške 840,00 € pre potreby 
tried - výtvarný, pracovný materiál, učebné pomôcky, hračky, odmeny pre deti a pod.). 
Potvrdenia a vyúčtovanie daných finančných prostriedkov je k nahliadnutiu v každej triede 
u triednych učiteliek.  
Rodičovské združenie prijalo na svoj účet členský príspevok od zákonných zástupcov detí vo 
výške 3360,00 €. Z takto získaných finančných prostriedkov bolo pre školu a deti zaplatené: 
 

názov položky 
Učebná pomôcka- domino 
balíčky pre deti na vianočnú besiedku 
balíčky pre deti na karneval 
balíčky pre deti  k MDD 
knihy pre odchádzajúce deti 
poplatok za karneval  
poplatky za vedenia domény 
poplatok za webhosting 
poplatok za zavedenie wifi internetu 
poplatok za vedenie internetovej stránky 
poplatok k registrácií pre príjem 2 % z dane 
Poplatok za  2 divadelné predstavenia pre deti 
Detské posteľné prádlo-60 ks 
stavebný materiál 
členský poplatok SR RZ 
dvere pre triedy č. 3,4,5 
dvere pre triedy č. 1,2,8 
 

 
Príjmy školy v priebehu roka boli z z krúžkovej činnosti – AJ, za zber papiera a sponzorsky 
od rodičov. Všetky získané finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nižšie uvedených 
položiek: 
 

názov položky 
tyčový vysávač 
keybord 
Odmeny za zber papiera 
Odmeny pre deti k akciám 
Knihy 
Vysávač 
Iné, poštovné 
 

 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
- netýka sa nás, 

 
n) Koncepčný zámer rozvoja školy a ciele, ktoré boli rozpracované v pláne práce 

školy: 
1.)Podporovať  kladný vzťah k športu a športovým aktivitám. 
2.) Učiť deti efektívne využívať svoj pohybový potenciál v rôznych pohybových aktivitách 



a prirodzene ho zahŕňať do všetkých činností v rámci dňa.  
3.) Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti a uplatňovať zásady bezpečnosti v cestnej 
premávke. 
4.) Privykať deti k pravidelnému dennému pobytu vonku spojenému s intenzívnym pohybom, 
hrami a športovými činnosťami. 
5.) Rozvíjať schopnosť kontrolovať a regulovať svoje správanie, chrániť svoje zdravie a 
rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 
 
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 
 
Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Makovička boli vypracované v súlade so 
Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
a z nich sme vychádzali aj pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom sme dbali na 
dodržiavanie všetkých pedagogických zásad.  
 
Jazyk a komunikácia 
Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli zaraďované aktivity, ktoré podnecovali deti 
hovoriť, pýtať sa, komunikovať s deťmi, učiteľkou. Zlepšil sa tým dialóg medzi deťmi, ktorý 
je živší, pestrejšia slovná zásoba, kvalitnejšia artikulácia a výslovnosť hlások a hláskových 
skupín. Veľkým prínosom bola aj návšteva logopéda priamo v MŠ raz za dva týždne 
a návšteva detského oddelenia Hornozemplínskej knižnice, čím sa zlepšil aj záujem detí 
o knihy a literatúru. Mnohé 5-6-ročné deti už poznajú písmená a vedia prečítať aj jednoduché 
slová. V obľube bolo aj maľované čítanie a dopĺňanie textu, čím sa rozvíjala pozornosť detí 
a gramatická správnosť. Prednesom básní, či dramatizáciou literárnych textov sa deti 
predstavili rodičom i širšej verejnosti na rôznych kultúrnych vystúpeniach. Môžeme 
konštatovať, že komunikačné kompetencie deti zvládli veku primerane, aj keď s rozdielnou 
úrovňou dosiahnutých spôsobilostí. 
U mladších detí je potrebné aj naďalej individuálnym prístupom formou komunikačných hier 
rozvíjať komunikačné spôsobilosti, dodržiavať pravidlá komunikácie, prispôsobiť hlasitosť 
prejavu, neskákať do reči, prihlásiť sa o slovo, zotrvať v téme.  
V grafomotorickej oblasti sú medzi deťmi rozdiely a mierne nedostatky, ale celkové 
grafomotorické zručnosti sú dobré. Využívané boli rôzne kresliace potreby a nápadité 
aktivity, pri ktorých sa deti učili korigovať tlak ruky na podložku, správnym spôsobom držať 
kresliaci materiál a správne sedieť pri písaní, kreslení so správnou vzdialenosťou očí od 
podložky. V budúcnosti je potrebné u mladších detí formou grafomotorických cvičení dbať na  
správny úchop kresliaceho materiálu, sklon papiera, primeraný tlak a uvoľnenosť v zápästí, 
odstraňovať kŕčovitosť a  podporovať precíznosť a sústredenosť pri práci. 
 
Matematika a práca s informáciami 
Hravou formou, dramatizovaním rozprávok, básničkami, hrami, ale hlavne pri bežných 
situáciách a činnostiach boli deti oboznamované s matematikou a jej používaním. Deti 
rozumejú matematickým pojmom, ktoré boli využívané pri riešení úloh v rôznych hrách –
tangramy, myslíme priestorovo, symetria, geometrické sudoku, logico primo, Bee-bot, 
domino a pod.  
V oblasti geometrie boli zaraďované hry, v ktorých deti získavali orientáciu v priestore, 
rovine a rade. Pomerne úspešne ovládajú opis polohy daných predmetov, umiestňovanie 
predmetov v priestore a podobné hry, kde sa používajú predložky a príslovky miesta. 
Primerane veku poznajú geometrické tvary, staršie deti ich dokážu nakresliť. Záujem  u detí je 
aj o prácu s edukačnými programami na interaktívnej tabuli. Využívané boli programy 



„Cirkus šaša Tomáša, Detský kútik, Čim budem, Korytnačky, Veselá matematika,, Geometria 
pre najmenších, Pexeso, digitálne hry vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí a prezentácie 
v programe ActivInspire a pod 
U mladších detí je potrebné naďalej systematicky a pravidelne upevňovať priestorovú 
orientáciu pomocou slov a slovných spojení, umiestňovanie objektov v priestore podľa 
pokynov, rozširovať matematické operácie v každodenných činnostiach, upevňovať 
pozornosť, sústredenosť a schopnosť logického myslenia. 
 
Človek a príroda 
Záujem detí o vnímanie prírody sme iniciovali vytváraním rôznych situácií  a aktivít hlavne 
priamym pozorovaním v prírodnom prostredí, kde si deti overovali svoje poznatky 
porovnávaním, triedením, rozlišovaním. Využívali sme aj zmyslové vnímanie a zážitkové 
učenie- ohmatávanie, ochutnávanie, dotyk, počúvanie zvukov. Prínosom pre deti bola výstava 
motýľov, návšteva poľovníckych trofejí v MsDK, ale aj priame pozorovanie slimáka v teráriu, 
či klíčenie rastlín obilia a pečenie a výroba chleba priamo v triede. Z prírodných úkazov to bol 
pokus s topením snehu a ľadu. 
V zdravotnej olympiáde 5-6-ročné deti preukázali získané elementárne poznatky o ľudskom 
tele. Formou hry deti spoznávali životné funkcie a orgány, získavali vedomosti z oblasti 
poskytovania prvej pomoci, poznávali nástrahy a nebezpečenstvá ako im predchádzať 
celoročným  plnením úloh projektu Makovička ochorela. 
Nadštandartnými aktivitami- Príroda okolo nás, Deň slnka, Deň zeme získali deti prvotné 
poznatky o živote na planéte Zem.  
V budúcnosti budeme naďalej u deti posúvať poznatky o prírode čo najvyššie, aby sme už 
v predškolskom veku deťom vštepili prirodzený ochranársky inštinkt a viac sa zamerať na 
oblasť magnetizmu, voľného pádu, sily a pohybu. 
 
Človek a spoločnosť 
Prijateľnou formou sme oboznamovali deti so spoločenskými pravidlami v novom sociálnom 
prostredí školy. Deti sa primerane veku orientujú v časových úsekoch dňa, rozlišujú pojmy 
včera, dnes a zajtra. Poznajú exteriér a interiéri školy, ako aj ľudí, s ktorými sa denne stretajú. 
K plneniu úloh z dopravnej výchovy nám veľmi dobre slúži nielen dopravné ihrisko v areáli 
MŠ, ale aj vychádzky do blízkeho okolia školy, kde si priamo v teréne deti môžu vyskúšať 
svoje vedomosti z dodržiavania pravidiel cestnej premávky, bezpečné prechádzanie cez cestu 
po vyznačených prechodoch a presvedčiť sa o nutnosti používania reflexných vestičiek. 
Oboznamovanie s okolitou krajinou bolo rozšírené o vychádzky do neďalekého lesa v rámci 
turistických vychádzok, ako aj spoločný výlet s rodičmi do Košíc- Čermeľa na detskú 
železničku. 
Deti úspešne zvládajú dodržiavanie základných kultúrno-spoločenských noriem 
a spoločenskej etikety na spoločných akciách MŠ, ale aj aktivít v jednotlivých triedach a na 
školskom dvore. No u niektorých jednotlivcoch je potrebné aj naďalej riešiť správanie sa 
v konfliktnej situácií, aby neklamali, nezatajovali pravdu, aby zotrvali primerane dlhý čas pri 
jednej hre, uložili za sebou hračky a nezasahovali do hier iným kamarátom, ak si to neželajú. 
 
Človek a svet práce 
Deti v tejto oblasti spoznávali hravou formou rôzne materiály a ich vlastnosti. Skúmali, 
opisovali, pomenovali predmety, materiály, konštruovali podľa fantázie i predlohy rôzne 
druhy skladačiek. Veku primerane boli rozvíjané aj úkony bežného dňa, sebaobslužné 
činnosti a elementárne technické myslenie, hľadanie riešení problému. Priamym pozorovaním 
spoznávali prácu ľudí z najbližšieho okolia- kuchárky, upratovačky, údržbára, učiteľky, ale aj 
predavača, stavbára, hasiča, či  policajta. V rámci spolupráce s CVČ sa oboznámili s prácou 



s modelárskou hlinou, jej spôsobom využitia pri výrobe výrobkov. Získané poznatky potom 
deti aplikovali v námetových hrách v detských kútikoch. Pracovné zručnosti, bezpečné 
a správne používanie náradia mali možnosť deti spoznať pri úprave prostredia na školskom 
dvore- hrabanie trávy. 
Naďalej budeme vyvárať priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením, aby sme 
rozvíjali záujem detí o konštrukčné a manipulačné hry a tým  rozvíjali ich elementárne 
zručnosti detí potrebné pre každodenný bežný život. 
  
Umenie a kultúra 
Hudobná výchova- Hudobné činnosti boli v rôznej podobe realizované denne. Deti 
rytmizovali  riekanky, spievali detské piesne, počúvali detské a ľudové piesne z CD, 
improvizovaným pohybom vyjadrovali hudobné motívy, hrali sa hudobno-pohybové hry so 
spevom. Jednoduchými tanečnými choreografiami sa deti predstavili nielen rodičom na 
triednych oslavách, ale aj širšej verejnosti- dôchodcom. K poznávaniu krásy hudby, 
hudobných nástrojov prispela aj návšteva 5-6-ročných detí na Dni otvorených dverí v ZUŠ, 
kde si deti mohli vyskúšať aj hru na ozajstných hudobných nástrojoch. 
V budúcnosti budeme aj naďalej vytvárať vhodné podmienky na rozvoj spevu, rozširovanie 
repertoáru piesní a na dostatok priestoru pre tanečné pohybové stvárnenie hudobných 
podnetov. 
Výtvarná výchova- Prostredníctvom výtvarných hier deti objavovali možnosti práce 
s rôznorodými výtvarnými nástrojmi a materiálmi. Výtvarné činnosti sú veku primerané, 
najstaršie deti sa zúčastnili svojimi prácami niekoľkých výtvarných súťaží v rámci  mesta. Pri 
výtvarných prácach hodnotíme kladne to, že deti pomaly dokážu okomentovať svoje výtvarné 
dielo. 
V tejto oblasti sa v budúcnosti zameriame na utváranie priaznivej atmosféry na výtvarné 
činnosti, posilňovanie tvorivého procesu vhodnou motiváciou na nácvik správneho úchopu 
kresliaceho materiálu- štetca, ceruzky, farbičky a správneho postupu pri strihaní a práci 
s nožnicami. 
 
Zdravie a pohyb 
V priebehu celého roka sme sa snažili deťom vysvetliť, aký dôležitý je pre zdravie príjem 
zdravých potravín, prečo je potrebné konzumovať ovocie a zeleninu. Hygiena a sebaobslužné 
návyky sú na požadovanej úrovni primerané veku. Individuálne je potrebná pomoc iba 
mladším deťom pri sebaoblužných prácach. Vytváraním modelových situácií sme učili deti 
nielen zdravému životnému štýlu, ale aj ochrane zdravia. 
Prostredníctvom vhodných telesných cvičení, zdravotných cvikov, pohybových hier sme 
deťom pomáhali osvojiť si správnu techniku lokomočných pohybov. Deti rozumejú aj 
základnej telovýchovnej terminológií a telovýchovným povelom. Úlohy z telesnej výchovy 
sme plnili prostredníctvom projektu Makovička športuje či Hravo, zdravo s Makovičkou 
V obľube majú deti aj cvičenia s rôznorodým náčiním a na telovýchovnom náradí.  Svoju 
pohybovú zdatnosť a obratnosť mali možnosť 5-6-ročné deti ukázať pri športovaní 
v pretlakovej hale pri ZŠ Juh, či na športovo-poznávacej olympiáde My sme deti sveta. 
V hudobno-pohybových hrách vedia deti dodržiavať pravidlá, spolupracovať a navzájom sa 
rešpektovať. 36 detí  sa zúčastnilo predplaveckej prípravy na MŠ Okulka, ktorej cieľom bolo 
vyvolať u detí radosť z pohybu vo vode, odstránenie strachu z vody a získanie elementárnych 
základov plávania. 
V budúcnosti budeme viesť deti k zdravému, aktívnemu spôsobu života, k rozlišovaniu čo je 
zdraviu prospešné a čo nie, aby sa pre nich pohyb a pohybová aktivita stali každodennou 
neoddeliteľnou súčasťou ich životného štýlu. 
 



 2. 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 

 netýka sa nás 
 
b) Voľnočasové aktivity školy:  

 netýka sa nás 
 
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom: 
Informácie o dianí na škole rodičia získavali komunikáciou v rámci konzultačných 
rozhovorov s učiteľkami, formou oznamov a pútačov na nástenkách v šatniach jednotlivých 
tried, na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia na začiatku školského roka. Pre 
rodičov novoprijatých detí pre nadchádzajúci školský rok sa uskutočnilo informatívne 
rodičovské popoludnie, kde sa zákonní zástupcovia podrobnejšie zoznámili hlavne so 
školským poriadkom. 
Rodičia sa aktívne zapájali do triednych, ale aj školských aktivít – triedne RZ spojené 
s oslavami príchodu Vianoc, Dňa matiek, Rozlúčka so školou- školské výlety, jesenný a jarný 
zber papiera. 
  
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 
 
V priebehu školského roka škola spolupracovala s týmito organizáciami: 

- PaedDr. Pavol Tkáč- logopéd, 
- Mgr. Ľuboslava Magurová- stredoškolská učiteľka AJ – viedla krúžok AJ, 
- Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou, 
- Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 
- Základná škola Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, 
- Základná škola Juh vo Vranove nad Topľou 
- Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou, 
- Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, 
- Spojená škola Budovateľská 1309 vo Vranove nad Topľou, 
- Lesy SR – odštepný závod Vranov nad Topľou – lesní pedagógovia, 
- Gymnázium vo Vranove nad Topľou – študenti 2. ročníka, 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad 

Topľou, 
- firma Marius Pedersen- Ing. M. Elek, Klapák. 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ____________________ 
Vo Vranove nad Topľou 01. 08. 2019    Mgr. Helena Vasiľová 

               riaditeľka MŠ 


