
S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov 
za školský rok 2009/2010 

1. Identifikačné údaje o škole: 
a) základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Materská škola 
2. Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov a jej alokované triedy Ul. Pri Polícii 2667 a Ul.   
     29.augusta 392 
3. Čísla telefónov: Ul. Škultétyho –  056 672 40 48,                                    fax: 056 672 27 23 
                              Ul. Pri Polícii –   056 676 37 25 
                              Ul. 29. augusta – 056 672 27 17 
4. Internetová adresa:                        www.spms.infozemplin.sk, www.PozriFotky.sk                       
    Elektronická adresa: e-mail:         spmsskultetyho@nettrebisov.sk  
5. Zriaďovateľ: Mestský úrad, Ul. M. R. Štefánika 826, 075 01 Trebišov 
 

6. Vedúci zamestnanci školy: 
Meno, priezvisko Funkcia 
Mgr. Slávka Iľková riaditeľka 
p. Katarína Kušnírová zástupkyňa tried na Ul. Škultétyho 
p. Mária Johanidesová zástupkyňa alokovaných tried Ul. Pri Polícii 
p. Mária Beslerová zástupkyňa alokovaných tried Ul. 29. augusta 
p. Eva Ondovčíková vedúca ŠJ na Ul. Škultétyho 
p. Helena Ujheliová vedúca ŠJ na Ul. Pri Polícii 
p. Iveta Pribulová vedúca ŠJ na Ul. 29. augusta 
 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Materskej škole Ul. Škultétyho 1031/26  v Trebišove 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 . 
Funkčnosť Rady školy od 15.mája 2006. 
Členovia RŠ: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia  Zvolený (delegovaný) za 
1. Viera Hutmanová predseda RŠ pedagogických zamestnancov 
2. Judita Kertiščáková podpredseda nepedagogických zamestnancov 
3. Viera Štefaňáková Členka pedagogických zamestnancov 
4. Mgr. Lena Janoková Členka rodičov 
5. Mgr. Lena Kožuchová Členka rodičov 
6. Mgr. Adriana Berešová  Členka rodičov 
7. Beata Vernusová  Členka rodičov  
8. PaedDr. Ján Faťara Člen za zriaďovateľa 
9. Marek Dragula Člen za zriaďovateľa - poslanec 
10. MUDr. Miroslav Halapin Člen za zriaďovateľa - poslanec 
11. Ing. Svetlana Varhaníková Členka zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá 

sa podieľa na výchove a vzdelávaní 
 
 



b) do 12 triednej materskej školy je k uvádzanému dátumu zapísaných 250 detí: 
z toho: 
 2 ročné deti   2    3% 
 3 ročné deti 46   17% 
 4 ročné deti 69   26% 
 5 ročné deti 76   28% 
 6 ročné deti 70   26% 
z toho deti s OPŠD 4+4+3=11  
 

• c) do základných škôl nám do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 odišlo 79 detí (čo 
predstavuje vydaných 79 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ISCED-0) 

d), e), f) 
g) 25 kvalifikovaných učiteliek (jedná na MD), 1 nekvalifikovaná:  
 
P.č. VŠ – 2 

stupeň + 1kv. 
skuš. 

VŠ – 2 stupeň 
(mimo oboru) 

Toho času 
študujúce na VŠ 

V obere/mimo 
oboru 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

Bez 
kvalifikácie 

(t.č. 
študujúca) 

1 2 1 4 
2 prvý stupeň 

VŠ  
2 druhý stupeň 

VŠ  

1+1 21 1 

 
h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizujeme:  

V prvej rovine prostredníctvom Interného metodického združenia školy so zameraním 
na témy: ŠVP, ŠkVP, Plánovanie, projektovanie dlhodobých projektov školy s prezentáciou, 
Operacionalizácia cieľov, 

V druhej rovine prostredníctvom MPC Košice – Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov – Národný projekt (zapojených 23 pedagogických zamestnancov). 

V tretej rovine prostredníctvom individuálneho vzdelávania – samoštúdiom, podľa 
individuálneho študijného plánu.  

 
i) Aktivity školy na verejnosti: 
 
Z aktivít orientovaných na spestrenie života detí v MŠ s veľmi kladným ohlasom:  

• Certifikát Slovenského rekordu „o najdlhší živí šarkaní chvost“(v poradí druhy 
školský), 

• projekt Rozprávkové dopoludnie – „Cirkusové dopoludnie“ MDD, 
• výstavka veľkonočných kraslíc vo Vlastivednom múzeu v Trebišove, 
• školský časopis - ročenka ĎATELINKA, zo života MŠ, 
• ŠvP, noc v materskej škole 
• ŠvP – Drienica máj 2010, 
• Dni zdravej výživy, 
• Stretnutia spájané s triednymi vystúpením detí ( besiedky, oslavy, tvorivé dielne ...), 
• XIII. olympiáda predškolákov  
• Karneval,  
• Dni otvorených dverí, 
• Sezónne branné a turistické vychádzky, 



• Krúžkové činnosti (oboznamovanie s anglickým jazykom , výtvarný krúžok,  Lego 
krúžok, folklórny krúžok Vretienko, environmentálny krúžok – Mladých ochrancov, 
krúžok šikovných rúk, krúžok IKT, hra na zobcovú flautu, mažoretky) 

• 23.04.2010 – DEŇ  ZEME – organizovanie a zastrešovanie akcie mesta alok. tr. MŠ, 
Ul. 29. augusta, 

•  projekt Evička nám ochorela, 
• zapájanie sa do výtvarných súťaží s výbornými výsledkami v okresných 

i celoslovenských prehliadkách ( Svet očami detí,Vesmír očami detí, Kvet Lipy, Dúha, 
Žitnoostrovské pastelky, Polícia očami detí ), 

• prispievanie výtvarnými prácami do časopisov Včielka, Vrabček, Predškolská výchova, 
• Rozlúčky s predškolákmi, odovzdávanie osvedčení o predprimárnom vzdelávaní, 
• Výlety do blízkeho okolia, 
• Divadelné predstavenia v priestoroch školy i v Divadle v Prešove a v Košiciach,  

- veľmi dobrá spolupráca, vystúpenia v materskej škole, 
• CVČ – plavecký výcvik detí, olympiáda predškolákov, Viacboj  všestrannosti, 
• ZŠ – spoločné vystúpenie ku Dňu matiek, 
• CVČ Príroda – environmentálny krúžok, 
• MsKs, 
• Hvezdárňou, 
• ZUŠ, 
• Zemplínskou knižnicou, 
• Stravovacími komisiami, 
• Zriaďovateľom, 
• RZ – 2%, 
 

Ocenenia jednotlivcov: 
Výtvarné súťaže 

Medzinárodná výtvarná súťaž Môj domov 
MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 

Polícii 
alokované triedy MŠ, Ul. 29. 

augusta 
3. miesto Monika Urbanová 1. miesto Patrícia Lajošová 

2. miesto Marek Šimkovič 
 

 
Výtvarná súťaž vyhlásená pri príležitosti Slov rekordu a získania Certifikátu pre MŠ – 

Najkrajší šarkan  
MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 

Polícii 
alokované triedy MŠ, Ul. 29. 

augusta 
2. miesto Monika Urbanová 
5. miesto Kvetka Nehezová 

1. miesto Ivo Staš 
3. miesto Danielko Demko 
4. miesto Emka Horovčáková 

 

 
Vesmír očami detí – okresné kolo s postupom 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

účasť účasť Gabriela Švandová postup do 
celoslov. kola výtv. súťaže 

 
Polícia očami detí okresná výtvarná súťaž 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

1. miesto Natália Bogdaniová –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 



 
Výtvarná celoslovenská súťaž Žitnoostrovské pastelky 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

účasť –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––- 
 

Prehliadka so zdravotnou tematikou 
Projekt Evička nám ochorela 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

účasť účasť účasť 
 

Regionálna prehliadka detských ľudových piesni 
 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

––––––––––––––––––––––- Ocenenie – Daniel Demko ––––––––––––––––––––––– 
 

Športové súťaže 
XIII. ro čník Olympiády materských škôl v meste Trebišov 

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 
Polícii 

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

3. miesto – celkové poradie 
D1 1.miesto B. Sabová – beh 
D1 1.miesto E. Czuľbová – 
skok, 
D2 3.miesto S. Klímová – 
hod, 
CH2 1.miesto J.F. Peter – hod, 

1. miesto – celkové poradie 
CH2 1. miesto D. Demko – 
skok, 
CH2 1. miesto M. Kačo – beh 
D2 1.miesto E. Horovčáková 
– beh, 
D2 1.miesto E. Horovčáková 
– hod, 
D1 2.miesto R. Košková – 
hod., 
D1 3. miesto R.  Košková – 
beh, 
CH1 1. miesto P. Szathmary 
– beh, 
CH1 2. miesto P. Szathmary 
– hod, 
CH1 1.miesto J. Domanič – 
hod, 
CH1 3.miesto J. Domanič – 
beh, 
CH1 3.miesto J. Domanič – 
skok, 

5. miesto - celkové poradie  
CH2 1.miesto S. Slivka – 
skok, 
CH2 2.miesto D. Domanič – 
skok, 
D1 3.miesto L. Šimková – 
hod, 

 
 
j) Projekty školy: 
údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

• „Elektronizácia a revitalizácia MŠ“ 
• „Mlie čny program“, 
• „Program ovocie zelenina“, 



• „Discovery box“, 
• „Adamko hravo zdravo“, 
• „Bezpečná škôlka“ 
• „Zelená škola“ - enviroprojekt 
• „Kvapka krvi“,  „Evička nám ochorela“, 
• Dlhodobé projekty obohacujúce ŠkVP: 

- Branno-turistické vychádzky – STROM v našom meste“ 
- „Malí dizajnéri“ 
- „Zelené piatky“ 

Školské vzdelávacie programy: 
• ŠkVP- „Objavujeme, spoznávame a pripomíname náš svet“, 
                  A: „Skadiaľ som. Stadiaľ som...“ 
                  B: „Dzeci podzme še hrac“ 
                  C: „Škôlka pod zeleným smrekom“ 

k) Výsledky inšpekcie: 
Na materskej škole nebola vykonaná inšpekcia v predchádzajúcom školskom roku. Zistenia 
ŠŠI z roku 2004 sú na dobrej až veľmi dobrej úrovní. 
l) Priestorové podmienky školy na veľmi dobrej úrovni.  
Rozšírená kapacita školy o piatu triedu (12-tu) alokované triedy, Ul. Pri Polícií. 
Zrekonštruované nefunkčné priestory práčovne a krúžkovej činnosti. Zvýšila sa tak kapacita 
školy o jednu triedu s počtom detí 17. 
Modernizované priestory tried výmena podlahovej krytina, , stoličiek , maľby stien a nátery 
nábytku. Interiér i exteriér materskej školy poskytuje množstvo podnetov k rozvoju osobností 
dieťaťa v oblasti kognitívnej i nonkognitívnej. 
Neustále s veľkým úsilím udržiavaný exteriér školského dvora  
V súvislosti enviroprojektom skalka, kopec liečivých rastlín, pracovné políčka, kompostovisko, 
výsadba drevín. 
Postupná obnova a modernizácia zariadenia ŠJ. 
Triedy sú vybavené stavebnicami Duplo a Lego, stavebnicami k rozvoju technického myslenia 
detí, priestorovými molitanovými skladačkami a inými hračkami.   
Päť tried už vlastní počítače slúžiace k vylepšeniu výchovno – vzdelávacieho procesu získané 
sponzorsky. 
Potreba investície do modernizácie budov (okná, fasády, strechy) a obnovy vybavenia tried.  
m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy: 
1. 
didaktické pomôcky: Pro Solution – LOGIKO PRIMO 
                                     Montanex – ABECEDA spoznávanie písmen 
                                     Elein – sady obrázkových panelov k environmentálnej výchove, 
didaktické hračky   :    Bella do tried 
Z „Národného projektu“ vylepšenie audio technikou (počítače, multifunkčné zariadenia, LCD, 
fotoaparáty, MP3, elektronické perá, elektronické včielky, ). 
materiálno technické zariadenie a vybavenie triedy č. 5 (podláh. krytina, koberce, žalúzie, 
hračky, a stavebnice, výdajná kuchynka, nábytok na chodbu (skrinky) a do triedy 
 
 
2.Rozpočet školy: 
610 274.333,-  € 
620  97.551,- € 
630 
energie 
telefóny 
interiérové vybavenie 

 94.748,55,- € 
 57.485,78 + 1.181,62,- € 
2.333,72,-€ 
17.816,59,-€ 



materiál 
knihy, UP 
údržba 
školenia, ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
SSŠ 
príspevky do SF 
OOP 

 
3.057,75,-€ 
5.348,16,-€ 
    150,-  € 
4.226,20,-€ 
2.898,53,-€ 
    250,-€ 

 
4. Finančné prostriedky získane od rodičov: 
Fondy RZ 
Materská škola Ul.: 
Škultétyho 
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ darčeky na Mikuláša, darčeky pod stromček, karneval 
2010, knihy pre predškolákov, DVD, koberce, Duplo, Lego, skladačky, kocky, modernizácia 
detskej knižnice, učebné pomôcky, spoločenské hry, maňušky, boxy na kocky, 2x kuchynky 
(Decodom), kartónový regál na sušenie výkresov, textil na dekorácie, textil na kroje, skrinka 
na šanóny, CD prehrávač, basketbalový kôš, stolík pod počítač, 
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
Pri Polícii:  
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ darčeky na Mikuláša, darčeky pod stromček, karneval 
2010, knihy pre predškolákov, bábätko, auto, ľudové porcelánové bábiky, plyšové hračky, 
odmeny pre deti reprezentujúce materskú školu, pozvánky na akadémiu, vianočné darčeky 
do tried, odmeny pre deti v Škole v prírode,  
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
29. augusta:  
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ darčeky na Mikuláša, darčeky pod stromček, karneval 
2010, knihy pre predškolákov, darčeky pre novoprijaté deti, 
 
2% 
Materská škola Ul.: 
Škultétyho: 
- v tomto roku nečerpané finančné prostriedky, 
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
 Pri Polícii:  
- plastové stoličky, koberce, stolík na počítače, , didaktické pomôcky a hračky, guma na 
chodbu, detské stoly, detské skrinky, skrinky pod TV,  
- alokované triedy Ul.: 
29. augusta:  
- molitanové stavebnice, lego, maňušky, divadielka, súbory pečiatok, doprava, skladačky 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitného predpisu: 
Materská škola ja zapojená do Národného projektu č. V., spolufinancovaného Európskou úniou 
z prostriedkov ESF – Dobrovoľnícka činnosť. Z tohto finančného projektu škola získala za rok 
2009 finančné prostriedky v celkovej sume  
DČ-ÚPSVaR  
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotným  zabezpečením školy 
od rodičov  

11 008,7,- € 
 
 

Dávka v hmotnej núdzi (strava)  2.279,55,- € 
Učebné pomôcky k dávke v HN  298,80,- €  
 



n) Cieľom našej materskej školy je: 
 
Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú: 

• napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, 
• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú 

i základnú školu), 
• podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 
• rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 
• prihliada ť na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 
• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom 

a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním 
potrieb dieťaťa, 

• získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať  
ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade 
potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi 
(pediater, logopéd, psychológ, atď.). 
 

o) Oblasti v ktorých škola dosiahla veľmi dobré výsledky: 
 

Výsledky autoevalvačného dotazníka (v súlade so ŠkVP): 
 

Na 100% zástupkyne 
zhodnotili napĺňanie týchto 

kritérií: 

Na 66% zástupkyne 
zhodnotili napĺňanie týchto 

kritérií: 

Na 33,3% zástupkyne 
zhodnotili napĺňanie týchto 

kritérií: 
• činnosť školy 

zodpovedá profilácii, 
• vládne tu pravidelný 

režim a poriadok, ktorý 
je dostatočne flex., 
rešpektuje potreby detí 
v ich aktuálnych 
situáciách, 

• učiteľky rešpektujú 
individuálne potreby 
odpočinku, 

• spolupráca so ZŠ, 
• postupná adaptácia 

novoprijatým deťom, 
• rovnocenné postavenie 

všetkých detí, 
• deti nepodceňuje, 

nezosmiešňuje, 
• nepodporujeme NS, 
• vyhýbame sa 

negatívnym slovným 
komentárom, 

• vzťah – vzájomná 
dôvera, 

• deti dostávajú jasné 

• napĺňanie cieľov 
školy, 

• napĺňanie 
špecifických 
vzdelávacích cieľov, 

• napĺňanie cieľov 
školy, 

• dĺžka pobytu vonku, 
• pohyb v interiéri 

a exteriéri, 
• primeraný vzor pre 

deti, 
• rešpektujeme potreby 

detí po sebarealizácii, 
• nezaťažujeme deti 
časovým stresom, 

• voľnosť a sloboda 
rozhodovania detí, 

• pedagogický štýl –
podporujúci, 
sympatizujúci, 

• chováme sa 
dôveryhodne 
a spoľahlivo, 

• priateľské správanie 

• napĺňanie cieľov 
školy, 

• napĺňanie 
špecifických 
vzdelávacích cieľov, 

• napĺňanie cieľov 
školy, 

• dĺžka pobytu vonku, 
• pohyb v interiéri 

a exteriéri, 
• primeraný vzor pre 

deti, 
• rešpektujeme potreby 

detí po sebarealizácii, 
• nezaťažujeme deti 
časovým stresom, 

• voľnosť a sloboda 
rozhodovania detí, 

• pedagogický štýl –
podporujúci, 
sympatizujúci, 

• chováme sa 
dôveryhodne 
a spoľahlivo, 

• priateľské správanie 



a zrozumiteľné pokyny, 
• vzťahom detí v triede je 

venovaná pravidelná 
pozornosť, 

• dbáme o dostatočný 
pitný režim, 

• deti majú potrebnú 
pohodu a súkromie, 

• na hru majú detí 
dostatok času 
a priestoru, 

• aktivity...., 
• podporujeme exp. 

overovanie /2, 
• vytvárame dostatok 

priestoru pre skupinové 
činnosti, 

• dostatočne dbáme 
o súkromie detí, 

• spolupracujeme 
s rodičmi, 

• R-U obojstranná dôvera 
a otvorenosť, 

• voči rodičom otvorené 
ochotné spolupracovať, 

• informovanosť – 
pravidelná, 

• chránime súkromie, 
zachovávame 
mlčanlivosť. 

 

detí, 
• rešpektovanie 

samostatného výberu 
hračiek, 

• nenásilne ponúkame 
deťom vzdelávacie 
aktivity, 

• pomer spontánnych 
a vyvážených 
činností, 

• dostatok priestoru pre 
individuálne činnosti, 

• plánovanie vychádza 
z potrieb a záujmov 
detí, 

• pedagogický 
zamestnanci dbajú 
o svoj odborný rast. 

 

detí, 
• rešpektovanie 

samostatného výberu 
hračiek, 

• nenásilne ponúkame 
deťom vzdelávacie 
aktivity, 

• pomer spontánnych 
a vyvážených 
činností, 

• dostatok priestoru pre 
individuálne činnosti, 

• plánovanie vychádza 
z potrieb a záujmov 
detí, 

• pedagogický 
zamestnanci dbajú 
o svoj odborný rast. 

 

 
Odporúčania: 

1. Pozornosť venovať dostatočnej dĺžke pobytu vonku. 
2. Ponúkať deťom vyvážené pedagogické pôsobenie v súlade so zásadami 

psychohygieny. 
3. Venovať zvýšenú pozornosť ĎVPZ v súlade s novinkami v oblasti ISCED 0 

(podporovať zamestnancov v účasti na Kontinuálnom vzdelávaní...) 
 
Vyhodnotenie záverečných testov predškolákov realizovaných na záver školského roka: 

 
 

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov 
Testovaním prešlo 28 detí 

 
% Počet detí 

100% 11 
91% 11 
82% 3 
73% 2 
64% 1 



Celkový počet bodov 281, priemerný počet bodov: 10,04. 
 

 
Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, TV – alokované triedy, Ul. Pri Polícii 2667 

Testovaním prešlo 21 detí 
 

% Počet detí 
100% 8 
91% 5 
82% 4 
73% 3 
64% 1 

 
Celkový počet bodov 205, priemerný počet bodov: 9,8. 
 

 
Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, TV – alokované triedy, Ul. 29. augusta 392 

Testovaním prešlo 10 detí 
 

% Počet detí 
100% 3 
91% 2 
82% 2 
73% 2 
64% 1 

 
Celkový počet bodov 94, priemerný počet bodov: 9,4. 
 
Celkový počet hodnotených detí 59, spoločne dosiahli 580 bodov, priemerný počet bodov 
9,8. 
Na základe celkového hodnotenia sa ukázalo, že deti sú do základnej školy pripravené na 
veľmi dobrej úrovni  (89%). 
 
o), p) 
2). Spolupráca školy a rodičov 
Škola má vypracovaný plán spolupráce: 

Vytvára podmienky pre spoluprácu s rôznymi činiteľmi podieľajúcimi sa na výchove. 
Učiteľky diagnostikujú rodinu a výchovu, motivujú rodičov a iniciujú vzájomnú spoluprácu, 
vytvárajú rovnocenné partnerstvo pri výchove dieťaťa, poskytujú odborné rady a pomoc, 
dokážu usmerniť ich rodičovskú výchovu, pomáhajú hľadať východiská pri riešení 
konfliktných výchovných situácií, dokážu v tomto smere v záujme dieťaťa spolupracovať 
s kolektívom učiteliek, ale i s rodičmi... . 

 
 

......................................... 
          Mgr. S. Iľková 
           riaditeľka MŠ 
V Trebišove, 15.10.2010 

 

 



SWOTT  -  analýza v súlade so ŠkVP 

Školský rok: 2009/2010 

 
 

 
Silne stránky 

 

 
Slabé stránky 

• odbornosť pedagogických zamestnancov, 

• koncepcia školy je reálna a plní sa, 
 
• výborný kolektív,  

• sociálna klíma školy,  

• ochota prijímať zmeny,  

• inovačné metódy, 

• záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

• tvorivosť učiteľov, 

• areály školských dvorov, 

• zapájanie sa rodičov do diania v škole, 

• prezentácia školy na verejnosti, 

• ponúkanie nadštandardov, 

• nedostatočná úroveň ovládania práce 
s IKT (zo strany učiteliek), 

• zvyšovanie výdavkov na prevádzku, 

• zapájanie sa do projektov s prínosom 
financii pre školu, 

• nedostatočné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov, 

• nevyužívanie nových metód a foriem, 

 

 
Príležitosti 

 

 
Riziká 

• dobré podmienky pre vzdelávanie sa deti, 

• vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, 

• rozvoj jazykových a digitálnych 
možností, 

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom a 
inými inštitúciami,  

• prezentácia školy,  

• nové metódy a postupy k zlepšeniu 
kvality učenia, 

• využiť snahu detí po hre, zmene, 
poznaní, hľadaní, 

• nedostatok finančných prostriedkov,  

• väčšia vzdialenosť od vzdelávacích a 
kultúrnych centier, 

• stres učiteľov,  

• nezamestnanosť, sociálne postavenie 
rodičov, 

• politická a ekonomická situácia v štáte,  

 

 
 



Rada školy pri Materskej škole, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01  Trebišov 
 
 
 
 

        Riaditeľstvo MŠ 
        Ul. Škultétyho 1031/26 
        075 01 Trebišov 

 
 
 
 
 

VEC: Stanovisko k prednesenej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

 Rada školy pri Materskej škole na Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove dňa 15. 10. 2010 
na svojom zasadnutí schválila správu o výchovno-vzdelávacej činosti za predchádzajúci rok , 
ktorú predniesla riaditeľka školy Mgr. Slávka Iľková a vydáva k nej nasledovné stanovisko: 
 

V správe boli zhodnotené výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, hospodárenie 
s finančnými prostriedkami – školné, iné prostriedky, mimoškolské aktivity, spolupráca 
s rodičmi a hospodárenie s finančnými prostriedkami rodičovského združenia.  

 
Na základe uvedených informácií rada školy zhodnotila prácu školy veľmi pozitívne. 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sa dosiahli veľmi dobré výsledky, v ekonomickej oblasti boli 
finančné prostriedky efektívne využité, spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, o čom 
svedčia aj spoločné akcie.  

 
Cieľ a zámer práce školy rada školy hodnotí kladne a verí, že aj v budúcnosti  výsledky 

tak vo výchovno-vzdelávacej oblasti,  ako aj v ekonomickej, budú na tak vysokej úrovni 
k spokojnosti detí, rodičov a zamestnancov ako doteraz. 

 
 

 
 
V Trebišove, dňa 15. 10. 2010 

 
 
 
 
 
       ............................................... 
       Predseda Rady školy pri MŠ 
 

 
 
 
 
 
 



Správa  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy na Ul. Škultétyho č. 1031/26v Trebišove za školský rok 2009/2010 
 
 
 

Predkladá:  Mgr. Slávka Iľková 
  Riaditeľka MŠ 
       Prerokované na pedagogickej porade MŠ 
       dňa 30. 08. 2010  
 
 
 
       Vyjadrenie Rady školy: 
       Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
       Mestu Trebišov  
         
         schváliť 
 
       správu o výsledkoch a podmienkach 
       výchovno-vzdelávacej činnosti 

 MŠ Škultétyho 1031/26  
za školský rok 2009/2010 
 
 
Viera Hutmanová 
Predseda Rady školy pri MŠ Škultétyho 

 
    
       Stanovisko zriaďovateľa: 
       Mesto Trebišov 
 
       schvaľuje 
 
       Správu o výsledkoch a podmienkach  
       výchovno-vzdelávacej činnosti 
       MŠ Škultétyho 1031/26 v Trebišove 
       za školský rok 2009/2010  
     
        
        

 
 
MVDr. Vladimír Anďal, CSc. 

       Primátor Mesta Trebišov 
        
 
 


