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(1) a) Údaje o škole 
1. Názov:    Materská škola  
2. Adresa:  Ulica 1. mája 1227,  
                     093 01 Vranov nad Topľou 
3. Telefónne číslo:  +421-57/442 13 71 
4. Webové sídlo:  www.msdvojka.sk 
5. Adresa elektronickej pošty: mssidlisko2vranov@gmail.com 
 
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 
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 

 
(1) b) Údaje o zriaďovateľovi: 

1. Názov:   Mesto Vranov nad Topľou 
2. Adresa:  Dr. C. Daxnera 87,  
                     093 16 Vranov nad Topľou 
3. Telefónne číslo:  +421-57/442 25 51-3 
     Fax: 057/7722929 
4. Webové sídlo:  www.vranov.sk 
     Adresa elektronickej pošty: Materská škola Ulica 1. mája 
(1) c) 
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. Vzhľadom na odporúčania ÚVZ SR a manuálu pre MŠ v súvislosti so 
šírením koronavírusu COVID-19 sa zasadnutia Rady školy v školskom roku 2020/2021 
uskutočnili 2-krát prostredníctvom elektronickej pošty v septembri 2020  a v marci 2021.  
Členovia rady školy sa oboznámili so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020, školským vzdelávacím 
programom Makovička, informáciou o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2020/2021, správou o činnosti 
rady školy za rok 2020 a schválili plán činnosti na rok 2021. Tiež prijali informáciu 



o kritériách a termíne zápisu detí do MŠ na školský rok 2021/2022. Nebolo potrebné riešiť 
žiadne závažné problémy. 

Pedagogická rada je poradným orgánom školy, jej členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci školy. Zasadala 6-krát v priebehu školského roka, z toho 3 zasadnutia sa konali 
prostredníctvom elektronickej pošty, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti so 
šírením koronavírusu COVID-19, opatreniami  prijatými ÚVZ SR, pokynmi a rozhodnutiami 
MŠVVaŠ SR. V čase od 08. 01. – 09. 02. 2021 bola prevádzka MŠ rozhodnutím MŠVVaŠ 
SR pozastavená.Pedagogická rada prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021, školský vzdelávací program 
Makovička, pracovný poriadok, organizačný poriadok, školský poriadok, rokovací poriadok, 
plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, plán metodického združenia a plán 
aktivít 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. 
Plnenie plánu činnosti MZ v školskom roku 2020/21 bolo realizované dištančnou formou 
vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku. Pedagogickí zamestnanci sa 
samoštúdiom oboznámili s problematikou správania agresora v predškolskom veku, 
správaním obete, prevenciou pred výskytom agresívneho konania v literatúre „Prejavy 
latentného agresívneho konania (šikany) dieťaťa v predškolskom veku“. Z metodickej 
príručky „Svieže hlavičky alebo malí matematici“ učiteľky získali námety a aktivity 
v integrácií s literárnym textom, ktoré využívali v edukačnom procese. Taktiež samoštúdiom 
odborno-metodického časopisu Predškolská výchova pre školský rok 2020/2021 si v rámci 
zvyšovania odbornosti vo vybranej problematike preštudovali publikované články a navzájom 
si odovzdávali  poznatky. 

d) Počet detí: 
V nižšie uvedenej tabuľke vidieť počet zapísaných a chodiacich detí vo veku od 3 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. Od 08. januára 2021 do 09. februára 2021 bola rozhodnutím 
MŠVVaŠ SR prevádzka MŠ kvôli šíreniu ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 
prerušená, opätovne za určitých zdravotno-preventívnych opatrení nastúpili deti od 10. 02. 
2021. Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u zákonného zástupcu a dieťaťa bola 
prerušená prevádzka v dvoch triedach od 01. 05. 2021 do 14. 05. 2021. 

mesiac počet 
zapísaných 
detí spolu 

počet 
navštevujúcich 

detí spolu 

počet 
5-6-ročných 

priemerná 
dochádzka 

priemerná 
dochádzka  

v % 
september 2020 158 158 55 106 71,80 
október 2020 158 156 55 124 78,35 
november 2020 158 155 55 112 74,30 
december 2020 157 155 55 108 71,90 
január 2021 157 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 
február 2021 158 155 56 80 66,00 
marec 2021 158 155 56 74 64,00 
apríl 2021 158 155 56 109 75,60 
máj 2021 158 155 56 111 74,10 
jún 2021 158 155 56 118 75,60 
Skladba tried bola nasledovná:   3-4-ročné deti - 3 triedy (č. 2, 5, 7) 

4-5-ročné deti - 2 triedy (č. 1, 6) 
5-6-ročné deti -  3 triedy (č. 3, 4, 8) 
              Spolu -    8 tried 



Tabuľka nám ukazuje stav počtu detí k 15. 09. 2020 a 30. 06. 2021 podľa vekových kategórií 
v jednotlivých triedach. 
 

Stav k 15. 09. 2020 Stav k 30. 06. 2021 

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 4-5-ročné 21     4-5-ročné 21     
č. 2 3-4-ročné 20     3-4-ročné 20     
č. 3 5-6-ročné 21  21   5-6-ročné 21  21 21  
č. 4 5-6-ročné 18  18 18 3 5-6-ročné 19  19 19 3 
č. 5 3-4-ročné 20     3-4-ročné 19     
č. 6  4-5-ročné 21     4-5-ročné 21     
č. 7 3-4-ročné 20     3-4-ročné 20     
č. 8 5-6-ročné 17  17 16  5-6-ročné 17  17 16  

 
e) Počet pedagogických a ďalších zamestnancov 
 

Celkový počet zamestnancov MŠ 26 
pedagogickí zamestnanci 17 
ďalší zamestnanci 9 

 
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
 

Celkový počet pedagogických zamestnancov 17 
kvalifikovaní 17 
nekvalifikovaní 0 
stredoškolské vzdelanie 11 
vysokoškolské vzdelanie (Bc.) 1 
vysokoškolské vzdelanie (Mgr.) 5 
1. atestácia 8 
2. atestácia 5 
doplňujú si vzdelanie 0 

 
Kariérový stupeň  
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 5 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 7 
začínajúci pedagogický zamestnanec 0 
samostatný pedagogický zamestnanec  10 
  
Kariérová pozícia  
Triedny učiteľ 8 
Vedúci MZ 1 
Vedúci predmetovej komisie (KpPV) 1 

 
g) Informácie o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti 
V tomto školskom roku sa nám nepodarilo zrealizovať niektoré aktivity v takom rozsahu 

ako sme mali naplánované a to z dôvodu jednak prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti 
v čase od 08. 01. 2021  do 09. 02. 2021, ale hlavne  na základe prijatých opatrení, ktoré 



nastali mimoriadnou epidemiologickou situáciou a vyhláseniami ÚVZ SR v súvislosti so 
šírením koronavírusu COVID-19. V karanténe kvôli výskytu ochorenia COVID-19 
u zákonného zástupcu a dieťaťa sme mali pozastavenú prevádzku v dvoch triedach od 
01.05.2021 do 14. 05. 2021. 
Niektoré aktivity sme museli celkom zrušiť- predplaveckú prípravu 5-6-ročných detí, krúžok 
anglického jazyka, krúžok hudobnej výchovy. Iné sme sa snažili nahradiť inými, pestrými 
a tvorivými činnosťami v rámci tried. Aj napriek sťaženej spoločenskej situácií škola 
realizovala množstvo aktivít: 
1.) Pre podporovanie  kladného vzťahu k športu a športovým aktivitám: 
-  Zorganizovali sme  3-krát športovo-zábavné aktivity podľa projektu „Makovička 
športuje“- (Jesenná makovička, Jarná makovička a Letná makovička-Olympiáda piatich 
kruhov). 
- 5-6-ročné deti zvládli turistickú vychádzku do lesíka ako podporu zdravia a  prevencie 
proti obezite s uplatňovaním poznatkov detí z rôznych vzdelávacích oblastí o prírode- „Čo 
skrýva príroda“ a Motýliky na vandrovke“, 
-  5-6-ročné deti si zhotovili a púšťali šarkanov.  
2.) Pre efektívne využívanie pohybového potenciálu detí, v rôznych pohybových aktivitách 
prirodzene  zahrnutých do všetkých činností v rámci dňa: 
- Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sa 5-6-ročné deti zúčastňovali doplnkových 
aktivít v CVČ vo Vranove nad Topľou, 
- uskutočnili sme celý rad hier a činnosti podporujúcich utváranie pozitívneho vzťahu ku 
kamarátom, pozitívnych medziľudských vzťahov a úcty k druhým: 

- pripravili sme Mikulášsku párty na školskom dvore,  
- detský karneval realizovaný v jednotlivých triedach, 
- rozlúčková slávnosť 5-6-ročných detí s kamarátmi a zamestnancami MŠ, 
- spoločný výlet detí a rodičov v Zamutove pre 5-6-ročné deti ako rozlúčka s MŠ, 
- z príležitosti MDD účasť 5-6-ročných detí na akcii pri MsDK „Kvetinky pre krtka“, 
- z príležitosti Dňa matiek 5-6-ročné deti vyzdobili areál materskej školy, aby tak 

vyjadrili lásku k mamičkám, 
- skúšku odvahy, obratnosti, šikovnosti a samostatnosti prejavili 5-6-ročné deti počas 

„Indiánskej noci“.  
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 5-6-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, 
- 4-5-ročné deti poznávali základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky- 
„Žirafky“, 
- 3-4-ročné deti rozvíjali svoje pohybové zručnosti jazdou na detských odrážadlách, 
kolobežkách s dodržiavaním základných pravidiel cestnej premávky a riadením sa svetlami 
semafora- „Bezpečne s Makovičkou. 
 
4.) Pre privykanie detí k pravidelnému dennému pobytu vonku spojenému s intenzívnym 
pohybom, hrami a športovými činnosťami:  
- uskutočnili sme dopoludnie pre 3-4-ročné deti, kde využívali jednoduchú  tanečnú 
choreografiu spoločného tanca na hudobný sprievod- „Zumba so stonožkami“, 
- elementárne lokomočné schopnosti si 3-4-ročné deti rozvíjali v pohybových hrách- „Ježko 
na výlete“, 



- základné polohy a postoje podľa pokynov vykonávali  4-5-ročné deti v akcii „Hopsarasa 
do lesa“. 
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 plnili úlohy 
tak, ako je to rozpracované v projekte „Čítame a píšeme s Makovičkou“. 
- v jednotlivých triedach boli zrealizované výstavky ovocia a zeleniny pod názvom „Plody v 
našich záhradách“. 
- spolupráca detí v skupinových činnostiach u 5-6-ročných deťoch sa prejavila v zábavno-
súťažnej akcii „Tangramiáda“. 
6. Iné úlohy: 
- v rámci Dňa MŠ sa deti všetkých tried prezentovali výstavkou výtvarných prác na oplotení 
materskej školy, 
- po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sme aktívne spolupracovali 
s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou- 5-6-ročné deti navštevovali 
literárno-dramatické oddelenie, 
- podľa rôznych identifikačných znakov 5-6-ročné deti poznávali klasické slovenské 
rozprávky- „Aká je to rozprávka?“ 
-   koncom školského roka k nám zavítal Ujo Doremino  z divadla Theátrum z Rožňavy, 
- v rámci výtvarnej výchovy sme sa zapájali sa do výtvarných súťaží- „Dobrý deň, včielka“, 
„Detský výtvarný Vranov“ kde škola získala 2. miesto a diplom za výtvarný prejav, 
- umelecký zážitok si odniesli 5-6-ročné deti z autorskej výstavy obrazov B. Halandovej 
v MsDK pod názvom „Nájdi mačku“, navštívili aj výstavu rúšok- „Rok po-aké rúška 
nosíme“, 
- „tekvičkové dopoludnie“ s využitím rôznych prírodnín a jesenných plodov zorganizovali 
3-4-ročné deti, 
-  s prácou policajtov a služobného psa sa deti oboznámili počas letného dopoludnia, 
- pohybovo zdatné deti sa zapojili aj do krúžkov mimo MŠ a to tenisového, hokejového 
a krasokorčuliarskeho krúžku Skating Dream DRJ Vranov Bulls. 
 

h) Informácie o projektoch 
V rámci Školského vzdelávacieho programu sme v priebehu školského roku v obmedzenej 
miere kvôli protipandemickým opatreniam plnili pohybové aktivity, cvičenia a súťaživé hry 
projektu Makovička športuje- zrealizované iba 3 časti. 
Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sme zaraďovali aj úlohy projektu Makovička 
ochorela, čím sme u detí poukazovali na dôležitosť ochrany svojho zdravia, prevenciu pred 
ochorením a 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 a S Makovičkou 
bezpečne cez cestu. 
Škola sa v spolupráci so ZŠ Lúčna a SFZ opäť zapojila  do projektu Dajme spolu gól aj keď 
v obmedzenom režime. 
Zapojili sme sa aj do projektu MŠVVaŠ SR Múdre hranie na získanie finančných 
prostriedkov pre zlepšenie vybavenia materskej školy v oblasti detských kníh a didaktických 
pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej 
gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, avšak neboli 
sme úspešný. 

V rámci stravovania je škola zapojená do projektov Školské ovocie a Školský mliečny 
program. 



 i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 
 

Štátna školská inšpekcia v danom školskom roku nevykonala žiadnu kontrolu. 

 
j) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach 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, plastová zostava detského ihriska a plastová šmýkačka, drevená dvojhojdačka 
a drevený domček so šmýkačkou. Ďalej sa v priestoroch školského dvora nachádza drevená 
tabuľa a farebné plastové kvety na stenách budov pre rozvoj grafomotoriky detí, záhradné 
stoly  s lavičkami pre deti.  Upravená a zrekonštruovaná bola  oddychová miestnosť pre 
upratovačky. Kompletne bola vymenená približne 1/3-na oplotenia areálu materskej školy, 
ktorá bola v havarijnom stave. 
Materská škola je dostatočne vybavená audiovizuálnou a didaktickou technikou. V 5-tich 
triedach je klávesový nástroj s adaptérom. V 7-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. Zakúpené boli drevené 
stoly a stoličky pre 5-6-ročné a 3-4-ročné deti, drevené ležadlá a nový nábytok do jednej 
triedy a učebné a didaktické pomôcky ako Hravá geometria, Inteligentná stavebnica-hravá 
geometria, Príroda okolo nás, Obrázkové sudoku, Povolania, Prvouka, rôzne tematické 
interaktívne knihy s elektronickou ceruzkou Albi do všetkých tried. 
 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v 
ktorých má škola nedostatky 

Vzhľadom na prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti v čase od 08. 01. 2021 do 09. 
02. 2021 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 05. 01. 2021 a prerušenie výchovno-
vzdelávacej činnosti od 01. 05. 2021 do 14. 05. 2021 v dvoch triedach súvislosti s opatreniami 
ÚVZ SR proti šíreniu respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19 neboli 
všetky plánované aktivity zrealizované, krúžková činnosť bola zrušená ako aj hromadné akcie 
a akcie mimo priestorov materskej školy. 

Ale aj napriek tomu sme podporovali všestranný rozvoj detí a úlohy z niektorých tém 
kedy bola prevádzka školy prerušená sme zahrnuli podľa možností do iných tematických 
celkov. 
 
Jazyk a komunikácia 

V rámci jednotlivých oblastí sme zámerne dostatočne vytvárali stimulujúce podmienky 
na rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti detí. Vytvárali sme také podnetné prostredie 
edukácie, aby deti úspešne a bez problémov zvládli predpoklady čítania a písania 
v neskoršom veku. Väčšina detí má vzhľadom k veku primeranú slovnú zásobu  a dokáže 
komunikovať svoje myšlienky, názory a osvojené poznatky. Deti spontánne nadväzovali 
rečový kontakt s inými osobami, učili sme ich dodržiavať základné pravidlá vedenia dialógu. 
Na začiatku školského roka sme začali spolupracovať s logopédom, ktorý mal MŠ 
navštevovať raz za dva týždne, no vzhľadom na pandemickú situáciu táto spolupráca bola 
pozastavená a zákonní zástupcovia mali možnosť navštevovať logopéda po dohode v jeho 



ordinácií. Správnou motiváciou sme podporovali u detí chápanie vzájomných vzťahov medzi 
fonémou a grafémou. Deti všetkých vekových skupín prejavovali záujem o knihu, viedli sme 
ich k správnej manipulácii s knihou, k rozoznávaniu ilustrácií a smeru textu knihy, či 
správnemu listovaniu. 

V budúcnosti sa hlavne u mladších detí zameriame na precvičovanie hlások a hláskových 
skupín podľa chýb výslovnosti u jednotlivých detí, pri grafomotorických činnostiach budeme 
dbať aj naďalej na správne sedenie, 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 didaktických hier, súťaží, pracovných 
listov, edukačných programov a digitálnych hier, ktorými sme deti viedli k aktivite, 
k skúmaniu, objavovaniu, hľadaniu nových riešení a k rozvíjaniu kritického myslenia. 
Jednotlivé triedy využívali v edukácií digitálne animované programy pre tú ktorú vekovú 
skupinu ako  Cirkus šaša Tomáša, Detský kútik, Klubíčko, programovali digitálnu hračku 
Bee-Bot. Využívali sme formy frontálne, ale aj v menších skupinách, kde sa deti navzájom 
kontrolovali, spoločne hľadali správne možnosti riešenia úloh. Pomocou kontextových úloh 
deti riešili operácie, kde pridávali alebo odoberali jeden predmet, niektoré dva predmety. 
Pomerne dobre sa orientujú v priestore, primerane veku poznajú geometrické tvary, 
usporadúvajú predmety podľa vopred zvoleného pravidla-dĺžky, výšky, veľkosti a pod., vedia 
umiestniť predmet podľa pokynov pomocou učiteľky určením príslovky miesta. Väčšina detí 
dokáže rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých tvrdení, či daný objekt má alebo nemá danú 
vlastnosť, vytvoriť dvojicu objektov na základe logickej súvislosti. K riešeniu úloh z logiky 
sme využívali pomôcku Logico primo s príslušnými kartami a predpripravenými pracovnými 
listami, geometrické sudoku a magnetický tangram. 

Mladším deťom robí problém pohybovať sa v štvorcovej sieti, nie všetky deti majú 
zvládnutú pravo-ľavú orientáciu. 
 
Človek a príroda 

Prirodzenou túžbou po poznaní sme rozvíjali pozorovacie schopnosti detí. Skúmaním 
pozorovaním okolitej prírody deti získali poznatky o zmenách v prírode. Rozlišujú živé 
a neživé súčasti prírody, vymenujú ročné obdobia, ich charakteristické znaky v spojení 
s počasím- využívaný bol kalendár počasia. Prostredníctvom turistických vychádzok do 
lesíka, náučnou literatúrou, ale aj návštevou výstavy zvierat deti spoznávali rôznorodosť 
živočíšnej ríše, pod mikroskopom pozorovali hmyz. Deti vedia ako a prečo je potrebné sa 
starať o vtáčiky a zvieratká. V spolupráci s pedagógmi Spojenej školy internátnej vo Vranove 
nad Topľou, ktorí v rámci svojho školského projektu priniesli vtáčie búdky a domčeky pre 
hmyz si to deti aj prakticky overili. 

Deti poznajú a vedia opísať primerane veku všetky  pozorovateľné časti ľudského tela 
a niektoré životné prejavy človeka. Niektoré deti už poznajú a chápu pojmy ako planéta, Zem, 
Slnko, Mesiac, vesmír, glóbus. Na základe vlastného pozorovania dokážu popísať s pomocou 
učiteľky pozorované pokusy- magnetizmus, rozpúšťanie látky vo vode a pod. 
V ďalšom období budeme aj naďalej uplatňovať také spôsoby a formy edukačnej činnosti, 
aby boli pre deti inšpiratívne, pútavé, vzbudzovali u nich túžbu pre experimentovanie, 
bádanie a utváranie pozitívneho ochranárskeho vzťahu k prírode a prírodnému prostrediu. 
 
Človek a spoločnosť 

V rozhovoroch s deťmi o čase strávenom doma, v materskej škole, pri opisoch svojich 
záľub, zážitkov, povinností a plánov spoznávali súvislosti a spojenie s prítomnosťou, 



minulosťou a budúcnosťou. Primerane veku sa deti orientujú v časovom úseku dňa, vymenujú 
dni v týždni a mesiace roka. Vedia pomenovať interiér školy a priestorov doma, poznajú 
verejné inštitúcie, služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia. V modelových situáciách 
deti identifikovali a opisovali nebezpečné a rizikové situácie v cestnej premávke, pomenúvali 
rôzne druhy dopravných prostriedkov a dopravných značiek. Svoje poznatky o základných 
bezpečnostných pravidlách aplikovali v hrách na detskom dopravnom ihrisku, ale aj v role 
chodcov počas vychádzok. Deti sme viedli k vhodnému zdvorilostnému správaniu sa, aby 
pozdravili, poprosili, poďakovali, ospravedlnili sa, požiadali o pomoc, pochválili sa, nezištne 
pomohli kamarátovi a pod. 
V budúcnosti sa zameriame na to, aby deti dokázali verbálne vyjadriť svoje negatívne i 
pozitívne emócie, na rešpektovanie dohodnutých pravidiel, posilňovanie zdravého 
sebavedomia detí  a nenásilné riešenie konfliktov. 
 
Človek a svet práce 

Deti prostredníctvom hier, prezentácií, rozprávok, pozorovaním a napodobňovaním 
poznávali pracovné profesie a ich pracovnú náplň, tiež niektoré tradičné remeslá. Rôznymi 
aktivitami sme viedli deti k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojej, 
ale aj spoločnej práce. Poznávali vlastnosti niektorých materiálov a predmetov a s pomocou 
učiteľky i samostatne dokázali zhotoviť, skonštruovať jednoduché výrobky. Obľúbené boli 
hlavne stavebnice morphun a konštruktér. Hlavne staršie deti už dokázali postaviť stavby 
podľa predlohy, schémy či náčrtu. U mladších detí bolo obľúbené skladanie puzzle pomocou 
počítačovej myši na interaktívnej tabuli viac ako skladanie puzzle na stole. Manipuláciou  
s drobnými predmetmi – navliekanie korálok, prevliekanie, viazanie šnúrok, pribíjanie 
klinčekov, ukladanie mozaiky, práca s prírodninami, hrabanie lístia, strihanie, si deti 
zdokonaľovali svoje zručnosti a jemnú motoriku. 

V budúcnosti sa zameriame na činnosti zamerané na bezpečné trhanie, strihanie, lepenie, 
konštruovanie s primeranou dĺžkou trvania danej aktivity a schopnosťou dokončiť začatú 
prácu. 
 
Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
Záujem detí o hudobnú činnosť sme podnecovali vhodnými hudobnými hrami, hudobnými 
hádankami, tancom, ale aj počúvaním piesní obľúbených interpretov, hudobnými reláciami 
napr. „Spievankovo“. Elementárne spevácke schopnosti detí sú v jednotlivých vekových 
kategóriách na primeranej úrovni. Deti rady spievajú, rytmizujú, vyjadrujú charakter piesní 
a hudobných skladieb pohybom, či rôznymi tanečnými prvkami. K rytmizácií sme využívali 
hru na telo, ale aj  Orffov inštrumentár. Zážitky z počúvania hudby sa pokúšali vyjadriť nielen 
pohybom, ale aj výtvarne, v čom sú ešte značné rezervy. Primerane veku zvládli deti aj 
pohybové hry so spevom a jednoduchými nenáročnými tanečnými pohybmi. S jednoduchými 
tanečnými choreografiami sa 5-6-ročné deti predstavili v závere školského roka pri rozlúčke 
s deťmi a zamestnancami školy. V hudobno-dramatických činnostiach boli vytvárané situácie 
na využitie hudobnej improvizácie a využívanie dramatických a rolových hier. 

Výtvarná výchova 
Deti prejavovali záujem o výtvarné činnosti a rady využívali ponúkané výtvarné techniky 
a rôzne kresliace a maliarske nástroje. Pomerne dobre deti zvládli techniku v kresbe, v maľbe, 
v modelovaní. V činnostiach s farbami rady experimentovali, pozorovali miešanie farieb 
a vznik nových. Niektorým mladším deťom robí ešte problém správne držanie nožníc 
a samostatné strihanie. Deti dokážu skladať obrazce z geometrických tvarov, nalepovať ich 
a dotvárať kresbou, dokážu dokresliť alebo domaľovať škvrnu a pomenovať výsledok, 
poskladať, s pomocou učiteľky spájať z rôznych materiálov zostavu, napr. pohyblivú postavu. 



Rady a často modelujú tvary z mäkkej modelovacej hmoty, piesku. 5-6-ročné deti sa zapojili 
do výtvarnej súťaže v HZK, kde získali jedno ocenenie a 2. miesto a diplom za výtvarný 
prejav sme získali v súťaži Detský výtvarný Vranov. 
 
Zdravie a pohyb 
V súčasnej dobe bola veľmi aktuálna téma prevencie prenesenia infekčného ochorenia a vplyv 
prostredia v ktorom žijeme na zdravie. V dobe šírenia koronavírusu sme zvýšenú pozornosť 
venovali dodržiavaniu správneho postupu pri umývaní a utieraní rúk, pri ich dezinfekcii. 
Deti vedia identifikovať ohrozujúce situácie, prevenciu chorôb a uviesť príklady zdravej 
a nezdravej výživy. Pravidelne sme dbali na dodržiavanie pitného režimu. Majú dostatočne 
osvojené dodržiavanie hygienických návykov, hlavne staršie deti sa aktívne zúčastňovali na 
príprave stolovania a v závislosti od veku používali časť alebo celý príbor.  
Pohybové aktivity boli zaraďované pravidelne vo všetkých organizačných formách denných 
činností. Vhodne zvolenými telesnými cvičeniami, pohybovými aktivitami a hrani sme 
rozvíjali pohybové koordinačné schopnosti detí, správne držanie tela v rôznych polohách 
a tým utvárali povedomie o pravidelnom cvičení v budúcnosti. Väčšina detí dobre reagovala 
na inštrukcie po zadaní pokynu, primerane veku ovláda terminológiu cvikov. Pri pohybových 
aktivitách boli využívané rôzne telovýchovné náčinia a náradia. Plánovaná predplavecká 
príprava predškolákov v MŠ Okulka sa nemohla uskutočniť z dôvodu pandemických opatrení 
a športový projekt „Dajme spolu gól“ bol plnený až po uvoľnení spomínaných pandemických 
opatrení. 5-6-ročné deti absolvovali testovanie športovej zdatnosti v behu a pohybovej 
koordinácií s futbalovými trénermi ZŠ Lúčna. 
Prostredníctvom vhodných telesných cvičení budeme aj naďalej viesť deti k osvojovaniu 
a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. 
 
2. a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Materskú školu nenavštevovalo žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
 
b) V školskom roku 2020/2021 škola prijala celkovo 86 žiadostí o prijatie do MŠ, z ktorých 
bolo kladne vybavených 64 žiadostí. 22 žiadostí bolo vybavených záporne, no tieto deti boli 
prijaté na iné MŠ v meste. 

 
5 c) 
 Informácie o spolupráci školy s rodičmi detí: 
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. Základné 
informácie k nástupu detí do materskej školy si mali možnosť zákonní zástupcovia prečítať na 
webovom sídle školy. 
Rodičia sa podľa možností aktívne zapájali do triednych, ale aj školských aktivít – rozlúčka 
s predškolákmi, školský výlet predškolákov, jesenný a jarný  zber papiera, prispeli 
finančnými prostriedkami z 2 % daní z príjmov občanov na účet Rodičovského združenia a 
pod. 
  
 
         ____________________ 
Vo Vranove nad Topľou 31. 08. 2021    Mgr. Helena Vasiľová 

               riaditeľka MŠ 


