
Materská škola Ulica 1. mája 1227,  
Vranov nad Topľou 

 
 
 

Správa 
 o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 
za školský rok 2019/2020 

 
 

Predkladá:      Mgr. Helena Vasiľová 
                        riaditeľka MŠ 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade dňa:  27. 08. 2020 
 
Prerokované v rade školy dňa:  29. 09. 2020 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
s c h v a ľ u j e 
n e s c h v a ľ u j e  
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti    

PaedDr. Mariana Lapčáková 
             za zriaďovateľa 



(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: Jana Tarčinská 

 
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. V školskom roku 2019/2020 zasadala RŠ celkovo 3-krát. Na 
zasadnutiach RŠ prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2018/2019, správu o počtoch detí a informáciu 
o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu, informáciu o voľbách do Rady školy po  skončení 4-ročného funkčného obdobia, 
schválila vyhodnotenie činnosti RŠ za rok 2019, prerokovala plán činnosti na rok 2020. 
Členovia RŠ prijali informáciu o zápise a počtoch detí prijatých do MŠ na školský rok 
2020/2021. Nebolo potrebné riešiť žiadne závažné problémy. 

V školskom roku 2019/2020 uplynulo 4-ročné funkčné obdobie rady školy, preto vo 
februári 2020 prebehli voľby nových zástupcov z radov zákonných zástupcov- rodičov, 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Mesto Vranov nad Topľou na 
základe uznesenia č. 75/2020 zo zasadnutia 12. Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad 
Topľou z 20. 02. 2020 odvolalo a následne delegovalo nižšie uvedených zástupcov 
zriaďovateľa za členov Rady školy pri MŠ Ulica 1. mája 1227, ktorá je 11-členná. 

Dňa 10. 03. 2020 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza rady školy, na ktorej prebehla 
voľba predsedu a podpredsedu.  
Noví členovia rady školy od 11. 03. 2020: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) 
1. Mgr. Mária Miňová predseda zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Jana Tarčinská podpredseda zástupca nepedagogických zamestnancov 
3. Júlia Jenčková člen zástupca pedagogických zamestnancov 
4. Ing. Zuzana Dudášová člen zástupca zákonných zástupcov- rodič 
5. Jaroslav Jalcs člen zástupca zákonných zástupcov- rodič 
6. MUDr. Anna Semjanová člen zástupca zákonných zástupcov- rodič 
7. PhDr. Slavomír Kmec člen zástupca zákonných zástupcov- rodič 
8. Ing. Zuzana Košalková člen zástupca zriaďovateľa  
9. Mgr. Eva Lenková člen zástupca zriaďovateľa - poslanec 
10. Mgr. Daniela Mokroluská člen zástupca zriaďovateľa 
11. Marián Smolák člen zástupca zriaďovateľa - poslanec 



Pedagogická rada je poradným orgánom školy, jej členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci školy. Zasadala 6-krát v priebehu školského roka, z toho bolo jedno slávnostné 
zasadnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného 
novým koronavírusom COVID-19 bola prevádzka MŠ rozhodnutím MŠVVaŠ SR pozastavená 
v čase od 16. 03. 2020 do 31. 05. 2020, preto sa zasadnutie PR plánované v apríli 
neuskutočnilo. Na zasadnutiach boli 2-krát prerokované dosiahnuté výsledky vo výchove 
a vzdelávaní. Pedagogická rada prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020, školský vzdelávací program 
Makovička, 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 3-krát v priebehu školského roka, prizývaná bola aj 
riaditeľka školy. Marcové zasadnutie sa nekonalo z dôvodu uzatvorenia MŠ kvôli pandémii 
COVID-19. Zaoberali sa aktuálnymi otázkami. Diskutovali o ponuke a využití pracovných 
zošitov v edukačnom procese, oboznámili sa s grafickými prvkami v postupnosti podľa 
náročnosti prvku a veku dieťaťa v rámci rozvoja grafomotoriky detí a odovzdávali  si 
poznatky, zaujímavostí z časopisov Predškolská výchova, Učiteľské noviny a z absolvovaných 
seminárov  a školení. 

 
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. V apríli a máji bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR prevádzka MŠ kvôli 
šíreniu ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 prerušená, opätovne za určitých 
zdravotno-preventívnych opatrení nastúpili deti od 01. 06. 2020 v obmedzenom počte. 
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 2019 164 164 63 116 78,30 
október 2019 164 158 63 119 75,60 
november 2019 164 161 63 114 71,25 
december 2019 164 160 63 116 73,00 
január 2020 164 159 63 112 71,00 
február 2020 164 160 63 104 66,00 
marec 2020 164 134 63 88 55,90 
apríl 2020 164 xxx 63 xxx xxx 
máj 2020 164 xxx 63 xxx xxx 
jún 2020 164 108 63 90 83,60 
priemer 164 152 63 108 71,80 
Skladba tried bola nasledovná:   3-4-ročné deti - 3 triedy (č. 1, 2, 6) 

4-5-ročné deti - 2 triedy (č. 3, 8) 
5-6-ročné deti -  3 triedy (č. 4, 5, 7) 
              Spolu -    8 tried 



Tabuľka nám ukazuje stav počtu detí k 15. 09. 2019 a 30. 06. 2020 podľa vekových kategórií 
v jednotlivých triedach. 
 

Stav k 15. 09. 2019 Stav k 30. 06. 2020 

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 3-4-ročné 21     3-4-ročné 21     
č. 2 3-4-ročné 17 3    3-4-ročné 17 3    
č. 3 4-5-ročné 21     4-5-ročné 21     
č. 4 5-6-ročné 23  23 23 1 5-6-ročné 23  23 23 1 
č. 5 5-6-ročné 23  23 23 1 5-6-ročné 23  23 23 1 
č. 6  3-4-ročné 16 4    3-4-ročné 16 4    
č. 7 5-6-ročné 23  23 17  5-6-ročné 23  23 17  
č. 8 4-5-ročné 20     4-5-ročné 20     

 
c) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 

V školskom roku do  základných škôl v regióne bolo zapísaných 63 detí, z ktorých 5 požiadalo 
prostredníctvom zákonného zástupcu o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, no 
vyhovené bolo  iba 2 deťom.  
 

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.  
V školskom roku 2019/2020 nebola podaná žiadna žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o 
vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Počet vydaných osvedčení 
tak bol 0. 
 
 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 - 27 
pedagogickí zamestnanci 17 nepedagogickí zamestnanci 10 
kvalifikovaní 17 ved. ŠJ 1 
nekvalifikovaní 0 kuchárky 5 
stredoškolské vzdelanie 11 upratovačky 3 
vysokoškolské vzdelanie (Bc.) 1 údržbár 1 
vysokoškolské vzdelanie (Mgr.) 5   
1. atestácia 7   
2. atestácia 4   
doplňujú si vzdelanie 0   
 
Kariérový stupeň počet 
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 4 
 pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 3 
začínajúci pedagogický zamestnanec 0 
samostatný pedagogický zamestnanec  10 
  
Kariérová pozícia počet 
Triedny učiteľ 8 
Vedúci MZ 1 
Vedúci predmetovej komisie (KpPV) 1 
 
 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. 

Účastník Druh vzdelávania 

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

Máme v škole dieťa 
s autistickými prejavmi 

14  aktualizačné 

Slovenský Červený kríž, 
Vranov nad Topľou 

Vírusové ochorenie 1 L. Hanudeľová  

Regionálne vzdelávacie 
centrum, Prešov 

Aplikácia právnych 
predpisov v praxi MŠ 

1 Mgr. H. Vasiľová  

MPC Bratislava, a.p. 
Prešov 

Funkčné inovačné 
vzdelávanie pre vedúcich 
ped. zamestnancov 

1 Mgr.E. Kudziová Funkčné inovačné 
vzdelávanie 

Z celkového počtu 17 pedagogických zamestnancov 12 %-ný príplatok za profesijný rozvoj 
poberá 11 zamestnancov a 6 %-ný príplatok 3 pedagogickí zamestnanci. 
 
Mimo absolvovania povinného aktualizačného vzdelávania, ktorého dĺžka bola schválená na 
kalendárny rok pedagogickou radou, si pedagogickí zamestnanci rozširovali svoje odborné 
znalosti individuálne samoštúdiom literatúry a odborných časopisov pre predprimárne 
vzdelávanie. Poznatky z naštudovanej literatúry – M. Miňová: „Ruka v ruke“, Mgr. M. 
Minárechová: „Činnosti so živočíchmi v MŠ“, a. a J. Nevéční: „Hrajeme si a cvičíme s dětmi“, : 



M. Krajnošková, M. Kříž: „Rok v přírode s mrňaty“, časopisy Predškolská výchova, Škola, 
Učiteľské noviny si odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia a pedagogickej rady. 
 

i) Aktivity a prezentácie školy na verejnosti: 
Vzhľadom na  prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu MŠVVaŠ SR v čase od 16. 03. 
2020 do 31. 05. 2020 z dôvodu šírenia sa koronavírusu COVID-19 a vyhlásenia mimoriadnej 
situácie sa nám nepodarilo splniť všetky naplánované akcie a aktivity v školskom roku 
2019/2020, no aj napriek tomu v rámci plnenia hlavných úloh pre zvyšovanie úrovne 
výchovno-vzdelávacej práce boli zrealizované 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“- 2-krát  

(Jesenná makovička, Zimná makovička). 
 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. 

 V rámci Dňa MŠ sa deti prezentovali na námestí pred AOC drobnými výrobkami, ktoré 
rozdávali okoloidúcim- 5-6-ročné deti. 

 
 2.) Pre efektívne využívanie pohybového potenciálu detí, v rôznych pohybových aktivitách 
prirodzene  zahrnutých do všetkých činností v rámci dňa: 
 Pravidelne sa zúčastňovali doplnkových aktivít v CVČ vo Vranove nad Topľou- 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, 
- účasť 5-6-ročných detí na tvorivých dielňach ZŠ Juh, 
- 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. 
 

3.) K rozvíjaniu špeciálnych pohybových schopnosti a k uplatňovaniu zásad bezpečnosti v 
cestnej premávke:  
 Realizovali sme športovo-dopravnú akciu na školskom dopravnom ihrisku „Dopraváčik“ 
pre 4-5-ročné deti, kde si overili svoje vedomosti s poznávania dopravných prostriedkov, 
zvládnutia základných motorických zručností pri jazde na kolobežke a odrážadle 
s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky. 
 Účasť 5-6-ročných detí na predplaveckej príprave- 36 detí. 
 
4.) Pre privykanie detí k pravidelnému dennému pobytu vonku spojenému s intenzívnym 
pohybom, hrami a športovými činnosťami:  
 Uskutočnili sme dopoludnie pre 5-6-ročné deti, kde využívali základné lokomočné pohyby 
a tanečné kroky na hudobný sprievod- „Zumba s kačičkami“. 
 Rozvíjanie pohybových schopností a zručností bolo realizované spoločných pohybových 
aktivít „Malé víťazstvá veľkých detí“. 
 



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 jednotlivých triedach boli zrealizované výstavky ovocia a zeleniny pod názvom „Čo 
rastie v našich záhradách“. 
 Spolupracovali sme so stomatológom,  4-5-ročné deti navštívili ambulanciu zubného 
lekára. 
 Raz mesačne boli zaraďované úlohy z projektu „Keď Makovička ochorela“. 
 
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. 
 Účasť na súťaži v prednese poézie a prózy v HZK „Poviem ti básničku pre deduška a 

babičku- 3. miesto. 
   Vyberali sme  pre deti zaujímavé divadelné predstavenia profesionálnymi hercami: 
- O Peťovi a drakovi – ujo Ľubo,  
- Ujo Doremino- Theátrum Rožňava, 
- UsmievAnka- zábavno-hudobné adventné vystúpenie s Annou Gajovou,. 
 Individuálnym prístupom v pedagogickom procese sme podporovali osobnostný rozvoj 
detí  prejavujúcich talent a nadanie- v rámci krúžku anglického jazyka- 35 5-6-ročných detí. 
 V rámci výtvarnej výchovy sme sa zapájali sa do výtvarných súťaží- OÚ- odboru krízového 
riadenia- „Záchranárik na lúke, v lese, horskom teréne“, Vesmír očami detí, Lesná zver očami 
detí, Detský výtvarný Vranov, Včela v živote človeka, Ja a koronavírus a pod. 
 Rozvíjanie emocionálneho a morálneho vývinu detí prostredníctvom  osláv Mikuláša 
v spolupráci so študentami gymnázia. 
 Využitím jesenných plodov a prírodných produktov vytváranie veľkoplošných obrazov- 3-
4-ročné deti. 
 V spolupráci s rodičmi „jesenné tvorenie“ s využitím prírodných materiálov- 5-6-ročné 
deti. 
 Účasť 5-6-ročných deti na akcii ZŠ Sídlisko II.- divadelné predstavenie „Kráľovstvo 
odpadkov“. 
 Účasť 5-6-ročných detí na ZŠ Sídlisko II. na jesennej výstave ovocia a zeleniny a na 
vianočnej akadémii. 
 

 
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- zrealizované iba 2 časti. 



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. 
Škola sa v spolupráci so ZŠ a SFZ zapojila  do projektu Dajme spolu gól. 
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. 

l) 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, 
detským ihriskom, drevenými prvkami pre rozvoj motoriky- pníky, pohyblivý chodník, 
hojdačka, plastovou zostavou detského ihriska. Ďalej sa v priestoroch školského dvora 
nachádza drevená tabuľa a farebné plastové kvety na stenách budov pre rozvoj 
grafomotoriky detí, záhradný stôl  s lavičkami pre deti.  V uplynulom školskom roku mimo 
pravidelnej estetickej úpravy interiéru vstupných chodieb, šatní a tried aktualizovaných 
podľa ročných období bola dokončená rekonštrukcia sociálnych zariadení v triedach č. 6 a    
č. 7, upravená a zrekonštruovaná bola  šatňa pre kuchárky. 
Materská škola je dostatočne vybavená audiovizuálnou a didaktickou technikou. V 6-tich 
triedach sú interaktívne tabule s príslušenstvom, ktoré sú využívané na rozvoj počítačovej 
gramotnosti detí. V každej triede sa nachádzajú dva počítače pre prácu pedagogických 
zamestnancov.  
 

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 66,40 €. 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 7200,00 €. Z neho sme 
mesačne dostávali preddavok 33,00 €, čo za školský rok činilo 264,00 € na drobné výdavky, 
66,00 € 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, 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 2018 sumu 2 024,19 €.  
Z finančných prostriedkov z účtu rodičovského združenia pre materskú školu boli zakúpené: 

- skriňa- tr. č. 2, 
- 22 ks postieľky+matrace- tr. č. 3, 
- 10 ks dvere- tr. č. 6, 7 

 
Od rodičov, právnických osôb sme získali finančné prostriedky vo výške 815,00 € 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 3 260,00 €. Z takto získaných finančných prostriedkov bolo pre školu a deti zaplatené: 

názov položky 
Učebná pomôcka- hravá geometria 
Učebná pomôcka- inteligentná stavebnica 
balíčky pre deti na vianočnú besiedku 
balíčky pre deti na karneval 
balíčky pre deti  k MDD 
poplatok za karneval  
poplatky za vedenia domény 
poplatok za webhosting 
Poplatky  
poplatok za vedenie internetovej stránky 
poplatok k registrácií pre príjem 2 % z dane 
Poplatok za  divadelné predstavenia pre deti 
Detské kostýmy O veľkej repe 
Mäsiarsky klát- kuchyňa 
členský poplatok SR RZ 
Podlaha- kabinet 
Koberec spálňa tr. č. 7 
Odborná literatúra 
Notebok tr. č. 7 
Digitálny teplomer 

 
Príjmy školy v priebehu roka boli z krúžkovej činnosti- Aj a za zber papiera vo výške 547,70 €. 
Všetky získané finančné prostriedky boli použité na zakúpenie týchto položiek: 

- odborná literatúra, 
- koberec- spálňa tr. č. 8, 
- detské časopisy-predplatné, 
- kancel. potreby, 
- spotrebný materiál, 
- Kancelársky stôl- riad. 
- dvere-  ved. ŠJ. 

 



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.  
Vzhľadom na prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti v čase od 16. 03. 2020 do 29. 03. 020 
na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 03. 2020 a prerušenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti od 30. 03. 2020 do 31. 05. 2020  súvislosti s opatreniami ÚVZ SR proti šíreniu 
respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19 nebolo možné podrobne sa 
venovať témam za mesiace marec, apríl, máj.  
Jazyk a komunikácia 
Rozvíjanie komunikačných kompetencií sme realizovali integrovane vo všetkých vzdelávacích 
oblastiach a organizačných formách. Komunikačné kompetencie deti zvládli veku primerane, 
aj keď v niektorých prípadoch s rozdielnou úrovňou dosiahnutých spôsobilostí. U mladších 
detí o navodenie správnej výslovnosti sme sa snažili častou recitáciou básní, riekaniek, 
dramatizáciou rozprávok. Väčšina detí dokáže komunikovať svoje myšlienky, názory, 
osvojené poznatky a v oblasti hovorenej reči má primeranú slovnú zásobu. 
Viac ako polovica 5-6-ročných detí z celkového počtu 63 si vyžadovala odbornú logopedickú 
starostlivosť. V spolupráci s logopédom dosiahli deti výrazné zlepšenie vo výslovnosti, ktorá 
sa u niektorých prechodne zhoršila po nútenej prestávke v mesiacoch marec až máj. 
Jednotlivci budú ešte spolupracovať s logopédom v priebehu letných prázdnin, u dvoch detí 
nesprávna výslovnosť pretrváva pre nezáujem rodičov riešiť danú skutočnosť. 
Na rozvíjanie počúvania a porozumenia čítaného textu bola využívaná reprodukcia textu 
rozprávok deťmi za pomoci obrázkov, maľovaného čítania, ilustrácií, prezentácie na IT.  
Záujem detí o knihy bol podporovaný aj návštevami v Hornozemplínskej knižnici, kde sa deti 
oboznámili nielen s knižnicou ako takou, ale napr. aj s povesťou o meste Vranov nad Topľou. 
Deti chápu, že reč môže byť aj napísaná, rozlišujú hlavne 5-6-ročné deti tlačené písmená, 
niektoré dokážu už tlačenými písmenami napísať aj svoje meno či priezvisko. 
V grafomotorických činnostiach od najmladších detí sme sa zameriavali na správny úchop 
kresliarskeho materiálu, správne sedenie, sklon papiera, tlak na podložku. Podľa veku detí 
sme plánovali úlohy projektu „Čítame a píšeme s Makovičkou“. Hlavne u 5-6-ročných deťoch 



došlo k zlepšeniu v držaní kresliaceho materiálu správnym spôsobom a vo vyvíjaní 
primeranej intenzity tlaku na podložku. Deti si osvojili zvládnutie jednoduchých grafických 
prvkov- krivky, horný, dolný oblúk, slučky a pod.  
V budúcnosti u mladších detí je potrebné aj naďalej venovať pozornosť dodržiavaniu 
pravidiel pri dialógu, neskákať do reči, počúvať hovoriaceho, stíšiť intenzitu hlasu pri 
komunikácií, osmeliť sa pri rečovom prejave, dbať na správnu výslovnosť jednotlivých hlások 
a prostredníctvom grafomotorických cvičení naďalej 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 
Matematické aktivity sme organizovali formou rôznych hier a situácií, pri ktorých deti riešili 
rôzne úlohy. Väčšina detí ovláda matematické úkony primerane veku, zvládajú číselné 
operácie, dokážu spočítať, odpočítať, usporiadať a triediť predmety podľa určitých kritérií, 
poznajú číslice.  
V podoblasti geometria poznávajú geometrické tvary- rovinné i priestorové. Orientujú sa 
v priestore aj v rovine podľa pokynov- hore, dole, nad, pod, vpravo, vľavo, prvý, posledný 
a pod. 5-6-ročné deti sa orientujú aj v štvorcovej sieti, čo niektorým spôsobovalo problémy. 
Deti dokážu postaviť stavbu z primeraného množstva stavebných dielov podľa fantázie 
i podľa návodu. Na spájanie dvoch bodov v rovine využívali čiarový pohyb, vytvárali dvojice 
na základe logických súvislostí. 
V oblasti logiky nie všetky deti chápu pravidlo postupnosti, kde sa menia objekty odlišné 
farbou, tvarom a veľkosťou. Vedia rozhodnúť o pravdivosti a nepravdivosti, roztriediť 
predmety na základe danej vlastnosti. K riešeniu úloh z logiky sme využívali pomôcku Logico 
primo s príslušnými kartami a predpripravenými pracovnými listami. 
Deti s obľubou riešia úlohy v rámci práce s edukačnými programami na interaktívnej tabuli. 
Radi pracovali s programom Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša, Veselá matematika, či 
rôznymi digitálnymi hrami získanými cez vzdelávací portál pre školy Planéta vedomostí. Deti 
kreslili v programe Revelation Natural Art, pracovali s robotickou včielkou Bee-Boot  na 
rôznych podložkách podľa témy. 
V budúcnosti u mladších detí sa zameriame na  rozvoj logického myslenia a na tie deti, ktoré 
ťažšie chápu inštrukcie, majú pomalé tempo a nedokážu sa sústrediť na danú činnosť. 
Človek a príroda 
Prírodovednú gramotnosť sme rozvíjali predovšetkým pozorovaním prírodných reálií. 
Zamerali sme sa na spôsobilosti ako pozorovať, komunikovať. Prostredníctvom pozorovania 
a diskusií získavali deti  veľa nových informácií, skúseností, pokúšali sa o prvé vysvetlenia 
toho, čo pozorovali. Deti mali dostatočný priestor na poznávanie známeho okolia, rozlišovali 
živé od neživých súčastí prírody. Zaoberali sme sa charakteristickými znakmi ročných období, 
jednoduchými bádateľskými aktivitami, experimentovaním, aktivitami počas pobytu vonku– 
(zbieranie a triedenie jesenných plodov z okolia MŠ, sušenie listov, pokusy s rôznym 
skupenstvom vody, pokus s klíčením rastlín, hry s magnetom, oheň a vzduch, kameň 
a piesok).  
Formou jednoduchých rozprávok, prezentáciou, prezeraním encyklopédií a zapájaním sa do 
pohybových hier sa oboznamovali deti so živočíšnou ríšou. Deti poznajú najznámejšie 
živočíchy, vedia napodobniť ich pohyb, zvuk, opísať spôsob starostlivosti o nich. 
Prostredníctvom návštev CVČ mali možnosť 5-6-ročné deti prakticky si vyskúšať starostlivosť 
o drobné živočíchy - škrečky, morčatá, andulky, korytnačky, rybičky. 



U detí sme rozvíjali aj predstavy o ľudskom tele a jeho fungovaní. Stavali sme na skúseností, 
ktoré majú o tejto téme, pomocou obrázkov a makety ľudského tela deti pomenovali 
základné anatomické kategórie a základné fyziologické funkcie ľudského tela- dýchanie, 
pohyb. 
V ďalšom období budeme aj naďalej uplatňovať také spôsoby a formy výchovno-vzdelávacej 
činnosti, aby boli pre deti inšpiratívne, pútavé, vzbudzovali u nich túžbu pre 
experimentovanie a bádanie a utváranie pozitívneho ochranárskeho vzťahu k prírode 
a prírodnému a prostrediu. 
Človek a spoločnosť 
Pri zoznamovaní sa  s blízkym a vzdialenejším prostredím sme stavali na prirodzenej detskej 
zvedavosti. Prostredníctvom pozorovania získavali deti zážitky a skúsenosti – napr. získavanie 
základných spôsobilostí pri pohybe na vozovke na dopravnom ihrisku. Na orientáciu 
v časových súvislostiach dňa – opísať režim dňa, týždňa – pomenovať dni v týždni, a roka- 
poznať názvy jednotlivých mesiacov, sme využívali ich spojenie s jednotlivými 
charakteristickými činnosťami.  
Metódou zážitkového učenia sme rozvíjali prosociálne cítenie a kultivované správanie sa 
detí- poprosiť, poďakovať, pozdraviť, pomôcť, podeliť sa, obdarovať, povedať čo cítim, čo sa 
mi páči, nepáči. 
Hlavne u mladších detí sa v budúcnosti zameriame na rešpektovanie dohodnutých pravidiel, 
posilňovanie zdravého sebavedomia detí  a nenásilného riešenia konfliktov. 
Človek a svet práce 
V tejto vzdelávacej oblasti sme rozvíjali u detí elementárne zručnosti, aby zvládli úkony 
bežného dňa a taktiež zručnosti pri používaní nástrojov v  bežnom živote.  Deti skúmali rôzne 
druhy materiálov, zvažovali ich možnosti použitia, triedili odpadový materiál, uvažovali 
o recyklácií a ochrane prírodného prostredia. Manipuláciou s drobnými predmetmi si 
rozvíjali a zdokonaľovali jemnú motoriku. Podľa jednoduchých predlôh, resp. vzorov sme 
rozvíjali konštrukčné spôsobilosti s využitím stavebníc či odpadového materiálu. Jednoduché 
výrobky deti zhotovovali lepením, skladaním, strihaním. Deti sme hravou formou, 
prezentáciami, rozprávkami, priamym i sprostredkovaným pozorovaním oboznamovali 
s pracovnými profesiami, s ktorými prichádzajú do kontaktu a tiež netradičnými remeslami.  
V budúcnosti sa zameriame na bezpečnú manipuláciu s pracovným náradím napr. 
hrabličkami. 
  Umenie a kultúra 
Hudobná výchova- Hudobné činnosti boli realizované denne v rôznych organizačných 
formách. Rytmicky deklamovali riekanky kolektívne, v skupinách i individuálne v 2/4 takte, 
spoločne vytvárali jednoduché rytmické sprievody k známym riekankám, voľné chvíľky boli 
využívané na rytmizáciu slov a slovných spojení. Vokálne činnosti sú u väčšiny detí veľmi 
obľúbené, v repertoári sú zastúpené piesne ľudové i autorské. Záujem o hudbu bol 
vzbudzovaný aj využívaním Orffovho inštrumentára. Deti poznajú a pomenujú detské 
rytmické hudobné nástroje, dokážu zopakovať, ale aj vymyslieť jednoduchý rytmický 
sprievod k piesňam. V percepčných činnostiach bola pozornosť detí usmerňovaná ku 
globálnemu vnímaniu hudby- vnímať hudbu s textom, pohybom, mimikou. Primerane veku 
zvládli deti aj pohybové hry so spevom a jednoduchými nenáročnými tanečnými pohybmi. 
S jednoduchými tanečnými choreografiami sa deti predstavili na  vianočných besiedkach 
pred rodičmi. V hudobno-dramatických činnostiach boli vytvárané situácie na využitie 
hudobnej improvizácie a využívanie dramatických a rolových hier. 



V ďalšom období sa zameriame hlavne na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj 
vokálnych činnosti využívaním melodického hudobného nástroja a správneho výberu piesní 
v rozsahu detského hlasu- d1-a1. 
Výtvarná výchova- Systematickou prácou s deťmi sme v niektorých triedach zaznamenali 
zvýšený záujem o výtvarné činnosti. Súvisí to zrejme aj s rozvojom a zlepšením jemnej 
motoriky. Svoju fantáziu, kreativitu a predstavivosť deti prejavovali nielen v spontánnom 
výtvarnom prejave, ale aj pri práci s mäkkou modelovacou  hmotou. V činnostiach s farbami 
rady experimentovali, pozorovali miešanie farieb a vznik nových. Primerane veku zvládli 
maliarsku techniku temperovými farbami. V obľube u detí boli hlavne inovatívne 
a netradičné výtvarné techniky. Výtvarnými prácami sme sa ako škola zapojili do niekoľkých 
výtvarných súťaží- Ochranarik na  lúke, v lese, v horskom teréne; Včela v živote človeka; 
Vesmír očami detí; Detský výtvarný Vranov; Lesná zver očami detí; Ja a koronavírus. 
V nadchádzajúcom období sa zameriame na rozvíjanie koordinácie ruka – oko pre presnosť 
pri skladaní, strihaní papiera a správnej manipulácií s nožnicami. 
Zdravie a pohyb 
V tejto vzdelávacej oblasti deti získavali základné informácie súvisiace so zdravím, poznávali 
zásady zdravého životného štýlu a súčasne si prostredníctvom vhodných telesných cvičení 
osvojovali a zdokonaľovali pohybové schopnosti a zručnosti. Neoddeliteľnou súčasťou 
každého dňa je dodržiavanie hygienických zásad a osvojovanie si základných hygienických 
návykov. V dobe šírenia koronavírusu sme zvýšenú pozornosť venovali dodržiavaniu 
správneho postupu pri umývaní a utieraní rúk. 
Deťom sme poskytovali dostatok priestoru pre pohybové vyjadrenie a súčasne sme ich 
motivovali k osvojovaniu si nových pohybových zručností. Do vzdelávacích aktivít boli 
zaraďované veku primerané pohybové hry zamerané na  techniku chôdze so správnym 
držaním tela, na techniku behu, beh za vedúcim dieťaťom v rôznych smeroch, lokomočné 
cvičenia a pod. Pri pohybových aktivitách boli využívané rôzne telovýchovné náčinia 
a náradia. Polovica 5-6-ročných detí absolvovala predplavecký výcvik v MŠ Okulka a taktiež 
absolvovali športový projekt „Dajme spolu gól“. 
Naďalej chceme viesť deti k zdravému a aktívnemu spôsobu života, aby pohyb bol pre nich 
neoddeliteľnou súčasťou každého dňa. 
 
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. Plánované 
informatívne rodičovské popoludnie pre rodičov novoprijatých detí pre nadchádzajúci 
školský rok sa neuskutočnilo. Základné informácie k nástupu detí do materskej školy si mali 
možnosť zákonní zástupcovia prečítať na webovom sídle školy. 
Rodičia sa aktívne zapájali do triednych, ale aj školských aktivít – triedne RZ spojené 
s oslavami príchodu Vianoc, jesenný  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 škola Lúčna vo Vranove nad Topľou a SFZ, 
- Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou, 
- Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, 
- Spojená škola Budovateľská 1309 vo Vranove nad Topľou, 
- ZO  ŤZP dôchodcov, Vranov nad Topľou- p. Mudráková, 
- 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- Mgr. Ivana Lacušová, 
- firma Marius Pedersen- Ing. M. Elek, M. Klapák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ____________________ 
Vo Vranove nad Topľou 31. 08. 2020    Mgr. Helena Vasiľová 

               riaditeľka MŠ 


