
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 2010/2011 
 

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.3msv1.sk, www.PozriFotky.sk                        
    Elektronická adresa: e-mail:         spmsskultetyho@nettrebisov.sk  
5. Zriaďovateľ: Mestský úrad, Ul. M. R. Štefánika 826, 075 01 Trebišov 
 

2. 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 
 

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

3.1) 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 2010  ?. 
Členovia RŠ: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia  Zvolený (delegovaný) za 
1. Viera Hutmanová predseda RŠ pedagogických zamestnancov 
2. Marta Poláková zapisovateľka nepedagogických zamestnancov 
3. Viera Štefaňáková podpredseda  pedagogických zamestnancov 
4. Marek Dragula  člen rodičov  
5. Mgr. Mária Cabadová členka rodičov 
6. Mariana Pesteňová členka rodičov 
7. Jozef Rusnák člen rodičov  
8. PaedDr. Ján Faťara člen za zriaďovateľa 
9. Ing. G. Gore člen za zriaďovateľa - poslanec 
10. MUDr. Miroslav Halapin člen za zriaďovateľa - poslanec 
11. Ing. Svetlana Varhaníková členka za zriaďovateľa 



b) do 12 triednej materskej školy je k uvádzanému dátumu zapísaných  253 detí: 
z toho: 
 2 ročné deti  16            6%    8           3% 
 3 ročné deti 49 20% 35 13% 
 4 ročné deti 59 24% 63 26% 
 5 ročné deti 87 35% 81 32% 
 6 ročné deti 40 15% 66 26% 
z toho deti s OPŠD 10  3% 10  3% 
 

• c) do základných škôl nám do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 odišlo     91 detí 
(čo predstavuje vydaných      91  osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 
ISCED-0),  

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

stupeň + 
1kv. skuš. 

VŠ – 2 stupeň 
(mimo oboru) 

VŠ – 1 stupeň Toho času 
študujúce na VŠ 

V obere/mimo 
oboru 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

1 2 1 2 3 
3 prvý stupeň 

VŠ  

1+2 16 

 
h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizujeme:  

V prvej rovine prostredníctvom Interného metodického združenia školy so zameraním 
na témy: otvorené (Branno-turistická vychádzka – projekt Vlastenecká výchova „Doprava 
v našom meste“, projekt Malí dizajnéri, projekt „Modré piatky“), komentované hodiny, 
metódy a zásady VVP s prihliadnutím na vekové osobitosti detí, Works hop – aplikácia 
tvorivosti v praxi, netradičné materiál v tvorivo-námetovej hre. 

V druhej rovine prostredníctvom MPC Košice – Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov – Národný projekt - zamestnanci už absolvovali školenia s názvom Obsahová 
reforma (2) a Manažment materskej školy (2), Tvorba vzdelávacích programov kontinuálneho 
vzdelávania (1), vzdelávanie pre koordinátorov Zelenej školy (1), 

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:  
 
September vítanie nováčikov v MŠ, Jabĺčková pani, návšteva kasární 
Október zemiaková šaráda, ochutnávky zdravých jedál, tvorivé dielne s rodičmi, 

policajtka v MŠ, Deň úcty k starším, jesenné branno-turistické vychádzky, 
návšteva dopravného ihriska, návšteva Štátneho divadla v Košiciach,  Deň 
chôdze, svetový Deň zvierat, jeseň na ekoploche, separačný dvor , zbierka 
pre detský domov 

November príchod Martina na bielom koni-spolupráca s CVČ-Príroda, dyňové 
popoludnie s rodičmi, priadky na Kataríny,  jesenní dizajnéri, vzdelávanie 
učiteliek s lektorkou z Metod.-pedag.centra Prešov, tvorivé dielne „Prelet 
nad kukučím hniezdom“, „maxi dáždnik“, návšteva Štátneho divadla 
v Košiciach, dyňové popoludnia, Katarína - priadky 



December Vitaj Mikuláš, Lucia - zlé skutky odnáša, Vianočné besiedky - vystúpenia, 
tvorivé dielne, zdobenia medovníkov, návšteva divadelného predstavenia 
v Bábkovom divadle Košice 

Január stretnutia zástupcov ZŠ, CPPPaP, MŠ a rodičov predškolákov, zimná branná 
vychádzka, experimentovanie so snehom a ľadom „Ľadové kráľovstvo“ 

Február Karneval, Slovenské piesne medzi nami (kvíz), Dni otvorených dverí, 
návšteva Hvezdárne 

Marec Fašiangy, kvíz pre predškolákov „Poznáš ma?“, Deň vtákov - vodní vtáci – 
beseda s ornitológom 01.04., Svetový deň zdravia – zdravé čľapkanie sa na 
plavárni v spolupráci so ZŠ a rodičmi 07.04., Deň zeme  22.04., Morena, 
výstava veľkonočných kraslíc vo Vlastivednom Múzeu s názvom 
„Husiarka“, hlasné čítanie v spolupráci s rodičmi, Projekt – Putovanie po 
Slovensku, výchovný koncert v ZUŠ 

Apríl Medzinárodný deň hasičov – hasiči v MŠ (04.05:), Cyklotúra, Deň matiek, 
Hádky jednej križovatky – uplatňovať zásady bezpečného správania sa 
v cestnej premávke – letná branná vychádzka, návšteva divadelného 
predstavenia 

Máj 1. máj, noc  v materskej škole, ŠvP – Drienica 2011, ktorej sa zúčastnilo 37 
detí, 

Jún Dobrodružstvo s Kubkom a Maťkom, Olympiáda predškolákov, Deň rodiny 
– spoločné vystúpenie v KaSs, vydávanie osvedčení, rozlúčka predškolákov 

 
 
V priebehu školského roka v škole pracovali krúžky: 
 

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

alokované triedy MŠ   
Ul. 29. augusta 

Výtvarno – tvorivý krúžok 
„Srdiečko“ 

„Zdravotníčka Evička“ Lego krúžok 

Mažoretky Počítačový krúžok „Enterko“ Environmentálny krúžok 
Scautsky krúžok „Trekáčik“ Lego krúžok Oboznamovanie s anglickým 

jazykom 
Lego krúžok Folklórny krúžok 

„Vretienko“ 
 

Oboznamovanie s anglickým 
jazykom 

Oboznamovanie s anglickým 
jazykom 

 

Environmentálny krúžok Environmentálny krúžok  
 
              
Ocenenia jednotlivcov: 

Výtvarné súťaže 
4 ročník celoslovenskej výtvarná súťaž Môj farebný svet 

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

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

J. Marko, M. Urbanová, S. 
Stríčková (účasť), 

–––––––––––––– ––––––––––––– 

 
XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky   

MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri alokované triedy MŠ, Ul. 29. 



Polícii augusta 
E. Cuľbová, S. Stríčková 
(účasť) 

–––––––––––––- –––––––––––––– 

 
Vesmír očami detí – okresné kolo s postupom 

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

alokované triedy MŠ, Ul. 29. 
augusta 

M. Urbanová, J. Marko, B. 
Sabová, E. Cuľbová (účasť) 

J. Juhás – 1. miesto 
E. Čierna, R. Košková, D. 
Sabo p. Szathmáry, L. 
Šaffová (účasť) 

–––––––––––––- 

 
Výtvarná súťaž k projektu Bezpečná škôlka s názvom 

Namaľuj svoj vysnívaný dopravný prostriedok 
MŠ, Ul. Škultétyho alokované triedy MŠ, Ul. Pri 

Polícii 
alokované triedy MŠ, Ul. 29. 

augusta 
S. Stríčková, E. Cuľbová –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 
 

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 
 
 

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 

4. miesto – celkové poradie 
beh na 20 m – 2 miesto E. 
Cuľbová 
skok – 3 miesto E. Cuľbová 
1 miesto A. Teplický (STR. 
CH), 1 miesto A. Fedorš 
(ML.CH) 
 

3. miesto – celkové poradie 
beh na 20 m – 3 miesto P. 
Szatmary, S. Litvová 
skok – 1 miesto E. Čierna, 2 
miesto P. Szatmary, 3 miesto 
S. Litvová 
hod – 1 miesto P. Szatmary, 
R. Košková, 3 miesto S. 
Litvová 

6. miesto - celkové poradie  
beh na 20 m – 2 miesto E. 
Svitilová  

 
j) Projekty školy:  
 
 Zelená škola - enviroprojekt 
 Evička nám ochorela 
 Kvapka krvi 



 Dentálna hygiena  
 Becepáčik 
 Adamko hravo - zdravo 
 Ovečky 
 Práva dieťaťa 
 Bezpečná škôlka 
 Mliečny program – Tatranská mliekáreň 
 projekt Ovocie, zelenina 
 
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.  
Interiér a exteriér materskej školy poskytuje množstvo podnetov k rozvoju osobností dieťaťa 
v oblasti kognitívnej i nonkognitívnej. 
Každá trieda disponuje dostatočným materiálnym vybavením na výtvarné a pracovné činnosti 
detí, množstvom hračiek, ktoré tvoria spolu s hrací priestor vlastnej realizácie detí a napĺňajú 
ich potrebu hry. 
V materskej škole je zriadená školská knižnica,  kabinety učebných pomôcok, kabinet  
športového náradia a náčinia a v každej triede je detská knižnica. 
Metodický kabinet dopĺňame, je zabezpečený modernými edukačnými pomôckami 
podporujúcimi rozvoj všetkých kompetencií, podporujúcich tvorivosť a experimentovanie detí 
v čo najväčšom meradle a podľa finančných možností sa snažíme zabezpečiť prístup k 
tradičným, aj netradičným učebným pomôckam.   
Technický stav budov 
Už niekoľko rokov žiadame a upozorňujeme na nutnosť vykonať opravu striech, výmenu 
okien (v niektorých priestoroch školy sa už z bezpečnostných dôvodov nedajú otvárať okná), 
zateplenie zdevastovanej fasády,  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 EKO plocha. 
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.   
Tried vlastnia 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 Media DIDA, 

EDUXE – Lego na krúžok (ako učebná 
pomôcka), 
Silkom – multimédia (Vševedko na vidieku, 
Vševedko a Safari, Čím budem?, Môj prvý 
šlabikár, Než pôjdem do školy) 
Nomiland – nábytok, 
Elarin - ekopríroda 

 podlahovina PVC 



 
2.Rozpočet školy: 
 
610 273 320,00  € 
620   97 690,00  € 
630 
energie 
telefóny 
interiérové vybavenie 
materiál 
knihy, UP 
údržba 
školenia, ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
SSŠ 
príspevky do SF 
OOP 

  87 710,00  € 
  57 466,00  € 
    2 781,95  € 
  12 000,00  € 

     –––– 
    4 412,32  € 
    4 505,80  € 
       242,70  € 
     3 315,13  € 
     2 874,60  € 
        111,00  € 

 
4. Finančné prostriedky získane od rodičov: 
Fondy RZ 
Materská škola Ul.: 
Škultétyho 
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, darček na karneval 2011, knihy pre 
predškolákov, na MDD, skladačky, pracovné zošity, kvety pre mamičky, registračný 
poplatok, členský poplatok SRRZ, poplatok MsKs (karneval, Deň matiek) 
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
Pri Polícii:  
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, darček na karneval 2011, knihy pre 
predškolákov, na MDD, skladačky, pracovné zošity, kvety pre mamičky, registračný 
poplatok, členský poplatok SRRZ, poplatok MsKs (Vianočná besiedka, Deň matiek), farby 
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
29. augusta:  
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ Mikulášsky darček, darček na karneval 2011, knihy pre 
predškolákov, na MDD, skladačky, pracovné zošity, registračný poplatok, členský poplatok 
SRRZ, poplatok MsKs (karneval, Deň matiek), metodický materiál z Rabe 
 
2% 
Materská škola Ul.: 
Škultétyho: 
- stoličky, skladačky malý vynálezca, stromy do tried, didaktické pomôcky 
- alokované triedy MŠ, Ul.: 
 Pri Polícii:  
- detská kuchynka – Ecodom, DVD, HP, počítačový stolík, úložné boxy, podlahová guma, 
Lego, drevené stavebnice, látka na kosmými, stôl, stoličky, detský kočiar, úložná skriňa, 
didaktické pomôcky 
- alokované triedy Ul.: 
29. augusta:  
- kúzelné stromy – didaktické pomôcky, hračky, 
 
 



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, ako aj projekt 50i ESF Z tohto 
finančného projektu škola získala za rok 2010 finančné prostriedky v celkovej sume  
 
DČ-ÚPSVaR   2 775,00 € 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotným  zabezpečením školy 
od rodičov  

15 380,00 € 
 
 

Dávka v hmotnej núdzi (strava)  2 818,30 € 
Učebné pomôcky k dávke v HN     415,00 €  
 
n) Cieľom našej materskej školy je: 
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania: 

• 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, 
• prihliadať 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.). 

Vlastné zameranie materskej školy 
Koncepcia rozvoja MŠ má vo svojom  programe na dosiahnutie stanovených cieľov- rozvoja 
školy ( jednotlivých pracovísk ) globálne, rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach, cez vytýčené 
úlohy : 

• rozvoj predškolského zariadenia zamerať na spoločenský imidž školy, 
• rozvíjať osobnosť pedagógov a ostatných zamestnancov, budovať právne povedomie, 
ďalšie vzdelávanie, účasť na odborných školeniach a seminároch, 

• vytvárať vhodné podmienky pre klímu v škole, 
• budovať interpersonálne vzťahy na všetkých prevádzkach na báze vzájomnej pomoci, 

tolerancie a vytvárať vhodné podmienky na tímovú prácu na dosahovanie stále sa 
vylepšujúcich edukačných výsledkov, 

• aj naďalej rozvíjať spoluprácu s rodičmi – konzultácie, spoločné výchovné postupy 
a prístupy, zapájať rodičov do mimoškolskej práce, 

• rozvíjať spoluprácu s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní, 
• rozvíjať spoluprácu smerom k ostatným inštitúciám, 
• podchytiť nadané, talentované a tvorivé deti a v spolupráci s ostatnými inštitúciami 

zabezpečiť vhodné podmienky pre duchovný rast detí, 
• zlepšiť vybavenie školy učebnými pomôckami, 
• pokúsiť sa vytvoriť systém práce koordinátorov, 



• podporovať iniciatívu, aktivitu a ochotu pedagógov v mimoškolskej činnosti 
a finančne ju zabezpečovať, 

• vytvárať vhodné podmienky pre prácu záujmových krúžkov, 
• neupustiť od prehliadok, súťaží, účasti na akciách prezentujúcich materskú školu. 

Strategický plán rozvoja školy: 
• Priebežne hodnotiť, prípadne inovovať (modernizovať) školský vzdelávací program na 

základe poznatkov získaných prostredníctvom priebežného vzdelávania. 
• Pravidelne analyzovať a evalvovať edukačný proces, pedagogického pôsobenia, 

pripravenosti na školu. 
• Pracovať s nadanými a talentovanými deťmi prostredníctvom individuálneho procesu 

a ponúkať možnosť sebarealizácie prostredníctvom nadštandardných aktivít.  
• Monitorovanie výchovného pôsobenia školy na deti. 
• Podporovať osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov. 
• Učiť kolektív pracovať v tíme, kooperovať, vzájomne sa podporovať, konštruktívne 

prejednávať problémy výchovy a vzdelávania, niesť zodpovednosť za svoju prácu 
• Podporovať všetky formy sebavzdelávania , kariérny postup pedagogických 

zamestnancov 
• Prezentovať svoju prácu v odbornej i regionálnej tlači, v médiách 
• Úroveň komunikácie preniesť do roviny vzájomnej akceptácie, pochopenia 

a zlepšovania medziľudských vzťahov ( pretrvávajúce problémy riešiť presunom 
zamestnancov v rámci subjektu – pracovať na profesijne zdatných tímoch ). 

• Vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu klímy a motivačné prostredie. 
• Vytvárať priaznivý obraz o škole ( prezentácia, vytvorenie www stránky, 

prezentačných výstav, prehliadok, vystúpení, súťaží). 
• Aj naďalej využívať k prezentácii osvedčené akcie v spolupráci s rodičmi, i širšou 

verejnosťou. 
• Zabezpečiť informovanosť rodičovskej verejnosti o vnútorných normách školy a o 

všetkých akciách školy. 
• Zainteresovať rodičovskú verejnosť na obnove interiéru školy, na finančnej a hmotnej 

pomoci škole. 
• Monitorovať silné a slabé stránky školy. 
• Prostredníctvom sponzorov zabezpečiť do tried počítače. 
• Zamýšľať sa a pripravovať alternatívy využívania IKT v edukačnom procese. 

 
o) Oblasti v ktorých škola dosiahla veľmi dobré výsledky: 
 
Smerom k zamestnancom: 
 

- v uvádzaní pedagogických zamestnancov v adaptačnom období do praxe, 
- udržiavaní a zvyšovaní kompetencie pedagogických zamestnancov, 
- motivovaní pedagogických zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu, 

sebavzdelávaniu, zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti, 
- sprostredkovávaní najnovších poznatkov v oblasti predprimárneho 

vzdelávania, z pedagogiky, psychológie, 
- pripravovaní pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálnymi prostriedkami, 
- v podnecovaní a rozvíjaní tvorivosti pedagogických zamestnancov, 

            -  pri uplatňovaní  práv dieťaťa v spolupráci s rodinou, 
 



Smerom k rodičom: 
 
                  -    možnosť zúčastniť sa edukačného procesu kedykoľvek v priebehu roka, 
                  -    zúčastniť sa s ďalšími deťmi i ost. rodinnými príslušníkmi kultúrnych podujatí   
                       v materskej škole, 

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

 
Smerom k deťom: 
 
                  -  zaujímavý a profesionálny ŠkVP, 
                  -  individuálny prístup v edukácii, 
                  -  adaptačný proces novoprijatých detí, 
                  -  nadštandardné aktivity – krúžky, 
                  -  dôsledne pripravuje deti na vstup do ZŠ, 

            -  uľahčuje deťom vstup do výchovného spoločenstva tried (plynulú adaptáciu na  
               zmenené prostredie ( na materskú i základnú školu), 

                   - podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 
                  -  umožňuje deťom komunikovať pri spoločných činnostiach v hrových skupinách, 
                  -  uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím, 
                  -  uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam, 
                  -  umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, 
                      umožňuje dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožňuje mu uvedomiť si    
                      vlastné možnosti. 
                  -  umožňuje dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí, 
                  - umožňuje dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného            
                     rozhodovania sa pri výbere činnosti, 
                 -  byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné, 
                 -  umožňuje dodržiavať vopred stanovené pravidlá medzi deťmi a učiteľmi pri  
                     ukladaní hračiek a pri manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami. 

Odporúčania: 
V oblasti kogmitívnej: 
- do denných činností pretransformovať  aktivity ktoré by deťom umožňovali 
s geometrickými tvarmi pracovať, manipulovať, 
- IKT – počítač ako súčasť VVP, 
- rozvíjať. tvorivé myslenie detí, 
V oblasti sociálno-emocionálnej: 
- zaraďovať jazykové chvíľky  do EA – v rámci jazykovej gramotnosti, 
V oblasti perceptuálno – motorickej: 
- smerom k pohybovým činnostiam ( cez PV, otužovanie, tvorivá dramatika) 
- využívať netradičné formy motivácie i práce k uľahčeniu viazania šnúrkov detí, 
 
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, 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, 14.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOTT  -  analýza v súlade so ŠkVP 

Školský rok: 2010/2011 

 
Silné stránky 

 

 
Slabé stránky 

• odbornosť pedagogických zamestnancov, 

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

• kvalitný imidž materskej školy 

• 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 
financií pre školu, 

• nedostatočné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov, 

• zdevastované vonkajšie priestory školy, 

 

 
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 14. 10. 2011 na svojom zasadnutí schválila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 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 14. 10. 2011 

 
 
 
 
 
       ............................................... 
       Predseda Rady školy pri MŠ 
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Predkladá:  Mgr. Slávka  Iľková 
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Prerokované na pedagogickej porade MŠ 
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Vyjadrenie Rady školy: 
 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Trebišov 
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správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Škultétyho 
1031/26za školský rok 2010/2011 

 
 
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 2010/2011 
        
        

 
 
 
 
Ing. Marián Kolesár 

       Primátor Mesta Trebišov 
        
 
 


