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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2012/2013 

Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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 elokované pracoviská Ul. Pri Polícii 2667  
a Ul. 29.augusta 392/2 
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. Webové sídlo: www.3msv1.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 elokovaného pracoviska Ul. Pri 

Polícii  
p. Mária Beslerová  zástupkyňa elokovaného pracoviska Ul. 29. 

augusta  
p. Eva Ondovčíková  vedúca ŠJ na Ul. Škultétyho  
p. Monika Pavličová  vedúca ŠJ na Ul. Pri Polícii  
 
3. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:  
a)  
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 23.05.2012.  
V školskom roku zasadala 3-krát, prerokovala rozpočet školy, revidovanie ŠkVP, školský poriadok školy, 
navýšenie počtov detí v triedach, správu o VVČ. 
 
Členovia RŠ: 
 
Meno a priezvisko  Funkcia  Zvolený (delegovaný) za  
Viera Hutmanová  predseda RŠ  pedagogických zamestnancov  
Marta Poláková  zapisovateľka  nepedagogických zamestnancov  
Viera Štefaňáková  podpredseda  pedagogických zamestnancov  
Marek Dragula  člen  rodičov  
Mgr. Mária Cabadová  členka  rodičov  
Mariana Pesteňová  členka  rodičov  
Jozef Rusnák  člen  rodičov  
PaedDr. Ján Faťara  člen  za zriaďovateľa  
Ing. G. Gore  člen  za zriaďovateľa - poslanec  
MUDr. Miroslav Halapin  člen  za zriaďovateľa - poslanec  
Ing. Svetlana Varhaníková  členka  za zriaďovateľa  
 



3.2 Údaje o Metodickom združení (ďalej len MZ):  
Pracovalo podľa plánu činnosti. Má 24 členov – všetky pedagogické zamestnankyne. Na zasadnutie bola 
prizývaná aj riaditeľka materskej školy. Vzájomne si odovzdávali poznatky a  skúsenosti z absolvovanie 
kontinuálneho vzdelávania a individuálneho štúdia. Zasadali v priebehu školského roka 4-krát. Vedie ho 
Mgr. H. Vincejová. Plán MZ bol zameraný na:  
- vedenie triednej dokumentácie, 
- uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov, 
- edukačná aktivita, 
- environmentálna výchova - prierezová téma, 
- výstupy rozširujúcich učebných osnov podľa pracovísk cez školské projekty (PowerPoint prezentácie), 
- hudobno-pohybová výchova a rytmika v materskej škole, 
- metodika predprimárneho vzdelávania , 
 
3.3 Ďalším poradným orgánom školy je Pedagogická rada:  
Tvoria ju všetky pedagogické zamestnankyne. Pedagogická rada zasadala  5-krát. Prerokovala a schválila 
revidovaný ŠkVP, Školský poriadok školy, Plán práce školy, Pracovný poriadok, Plán ĎVPZ. 
Oboznámená s Plánom vnútornej školskej kontroly, Plánom KV. V priebehu roka sa zoznamovali s 
novinkami v oblasti legislatívy, pracovali s publikáciou Edukačnými hrami spoznávame svet, venovali 
pozornosť hospitáciám, i diagnostikovaniu detí. 
 
b) Údaje o počte detí podľa tried a pracovísk 
 
  triedy  

stav k 
30.06.2013 

Z toho  
OPPŠD  

integr.  
deti  

vyučujúce  

1.  č. 1 – medvedíci  
22  

0  0  Tr. p. uč. Mgr. D. Čičatková, p. 
riad. Mgr. S. Iľková /p. uč. M. 
Bačová (úväzok)  

2.  č. 2 – slniečka  
22  

0  0  Tr. p. uč. Mgr. H. Vincejová, p. 
zástup. K. Kušnírová  

3.  č. 3 - hviezdičky  
20  

0  0  Tr. uč. M. Konigová, p. uč. V. 
Hutmanová 

4.  č. 4 – kvapôčky  
21  

0 0  Tr. p. uč. J. Drábová, p. uč. M. 
Kolosárová  

5.  č. 5 – srdiečka  
15  

0  0  Tr. p. uč. Bc. Z. Demková, p. 
uč. Mgr. K. Ješšová  

6.  č. 1 – motýliky  
24  

0  0  Tr. p. uč. H. Ščúrová,  
p. uč. Bc. Ž. Gajič  

7.  č. 2 – lienky  
23  

0  0  Tr. p. uč. M. Gibová , p. uč. O. 
Davalová 

8.  č. 3 – včielky  
24  

0  0  Tr. p. uč. K. Čierna, p. zástup. 
M. Johanidesová  

9.  č. 4 – mravce  
22  

1 1  Tr. p. uč. V. Štefaňáková , p. uč. 
J. Tanhauserová 

10.  č. 5 – stonožky  
16  

0  0  Tr. p. uč. Mgr. J. Ďurišinová, p. 
uč. Mgr. M. Mocňanská,  

11.  č. 1 – veveričky  
22  

1  0  Tr. p. uč. J. Amrichová (p. uč. 
K. Gállová - zastup. uč.), p. 
zástupk. M. Beslerová  

12.  č. 2 – ježkovia  
20 

2 0  Tr. p. uč. M. Firkaľová  (Mgr. 
M. Bálintová - zast. uč.), p. uč. 
L. Amrichová 

Spolu 251    
 



Poradové číslo: 1-5- MŚ, Ul. Škultétyho, 6-10 - elokované pracovisko Ul. Pri Polícií,  
11-12 – elokované pracovisko Ul. 29. augusta. 
c) do základných škôl (do prvého ročníka) nám  v školskom roku 2012/2013 odišlo 81 detí (čo 
predstavuje vydaných 81 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ISCED-0),  
d) údaje o výsledkoch hodnotenia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:  
pri plnení cieľov predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa predprimárneho vzdelávania 
dosiahla škola výrazné pozitíva v oblastiach: 
 
perceptuálno-motorického rozvoja kognitivného rozvoja sociálno-emocionálneho rozvoja 
- majú pozitívny postoj k pohybu a 
šport. aktivitám, 
- majú vypestovné návyky 
pravidelných zdravotných cvičení a 
branno-tur. vychádzok, 
- poznajú základnu telovýchovnu 
terminológiu, 
- správne použ. príbor, 
- správne použ. výtvarný materiál, 
- dodržiavajú pravidla poh. a 
hudobno-poh. hier, 

- majú spontánny záujem o 
nadobúdanie, získavanie 
poznatkov, 
- samostatne sa predstavujú menom 
a priezviskom, adresou, 
- rozlišujú a pomenúvajú členov 
rodiny, 
- rozlišujú ročné obdobia a ich 
typické znaky, 
- rozlišujú dopravné prostriedky 
podľa miesta pohybu, 
- rozlišujú prírodné a spoločenské 
prostredie,  
- samostatne interpretujú vlastné 
myšlienky a informácie z rôznych 
zdrojov, 
- spontánne a samostatne sa 
zapájajú do dialógu, 

- spontánne sa zapájajú do hier, 
- samostatne vyjadrujú svoje pocity 
a emócie, 
- majú osvojené elementárne 
ochranárske postoje k prírodnému 
prostrediu, 
- rozlišujú pozitívny a neg. prejav 
správania sa, 
- majú záujem o spoluprácu v 
hrách a činnostiach,  

 
e) zoznam študijných odborov a učebných osnov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatnených učebných plánov (osnov): 
  Výchova a vzdelávanie v materskej škole  realizovaná podľa Školského vzdelávacieho programu v 
súlade ktorého motto je: „Objavujeme, poznávame, pripomíname a chránime náš svet“ . Názvy ŠkVP 
podľa pracovísk: 
A: Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som – MŠ, Ul. Škultétyho  
B: Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes. Dzeci, hrajme še... – elokované pracovisko, Ul. Pri Polícií,  
C: Škôlka pod zeleným smrekom – elokované pracovisko Ul. 29, augusta,  
Rozširujúce učebné osnovy:  
- branno-turistické vychádzky: „Športovci nášho mesta“  
- „Malí remeselníci – sezónny jarmok“  
- „Cesty, cestičky žabiaka DODA“  
-„Práva dieťaťa“ – realizovaný v čase letnej činnosti,  
- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v 
materských školách  
 
f) 25 kvalifikovaných učiteliek (dve na MD), 17 prevádzkových zamestnancov: 
 
VŠ – 2  
stupeň +  
1kv. skuš.  

SPgŠ+VŠ –  
2 stupeň  
(mimo 
oboru)  

VŠ – 2 
stupeň  

VŠ – 1 
stupeň  

Toho času  
študujúce 
na VŠ  

V 
obore/mimo  
oboru  

Stredné  
odborné  
vzdelanie  

2  2  2 
(1zastup.)  

2 0  0 17  

 
 
g) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizujeme (konkrétnejšie v Pláne 
kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok): 
 



V rovinách  forma vzdelávania  počet  
účastníkov  

forma  
ukončenia  

Adaptačné 
vzdelávanie  

Uvádzanie začínajúcich 
pedagogických 
zamestnancov 

3 otvorené 
hodiny/osvedčenie 

Národný projekt 
Kontinuálneho 
vzdelávania 
pedagogických 
zamestnancov  
 

 
Inovácie v didaktike 
 
Funkčné inovačné 
vzdelávanie 

 

4 

2 

 
 
prezenčná/certifikát/ 
kredity 
 
prezenčná/osvedčenie 

Projekt PKR Rozvoj grafomotoriky vo 
výtvarnom prejave 

3 prezenčná/certifikát/ 
kredity 

Projekt ING Vytváranie poz. klímy v 
školách a šk. zar. 
prostredníctvom sociálneho 
dialógu 

2 prezenčná/certifikát/ 
kredity 

Samoštúdiom pedag. 
zamestnancov  

Podľa plánu ĎVPZ  25 odovzdávanie 
skúsenosti na MZ 

 
Ciele Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov plnené priebežne podľa plánu. Vzdelá- 
vania Národného projektu plnené veľmi pomaly - slabá ponuka centier metodicko-pedagogického 
poradenstva. Nerealizované vzdelávanie koordinátora Zelenej školy (dlhodobá PNS). 
 
h) aktivity školy na verejnosti: 
 
Z aktivít orientovaných na spestrenie života detí v MŠ s veľmi kladným ohlasom: 
 

 MŠ, Ul. Škultétyho Elokované pracovisko 
Ul. Pri Polícií 

Elokované pracovisko 
Ul. 29. augusta 

September - jesenná branná 
vychádzka s 
olympioničkou Katkou 
Berešovou, 
- Jablčková pani, 

- Jabĺčková pani, - projekt - Cesty cestičky 
žabjaka Doda, 

Október - Svetový deň chôdze s 
hádzanármi nášho mesta, 
- jesenná ochutnávka, 
- zemiaková šaráda - 
Slniečok, 

- jesenná ochutnávka, 
- cvičenie so slniečkom, 
- "O Guľkovi 
Bombuľkovi", 
 

- jesenná ochutnávka,  
- Svetový deň chôdze, 
- "Vitaj dedko - babka v 
Zelenej škole",  
- rozprávka "O autíčku", 
- návšteva v knižnici "O 
giľkovi Bombuľkovi", 
- jesenná ochutnávka, 

November - návšteva kúzelníka 
Wolfa, 
- priadky - Katarína, 
- tvorivé dielne u 
Medvedíkov a Srdiečok, 
- posedenie pri čaji u 
Hviezdičiek, 

- dyňové popoludnie, 
- Martin na bielom koni,  
- Katarína -  priadky, 
- návšteva kúzelníka Wolfa, 
- projekt (rozš. UO) "Malí 
remeselníci", 

- vyrezávanie tekvičiek, 

December - vitaj u nás Mikuláš, 
- Lucia zlé skutky odnáša, 
- Viktor a jeho hudobná 

- kračúnsky jarmok, 
- Lucia, 
- Mikuláš,  

- Mikuláš, 
- návšteva družinárov, 
- Vianočná besiedka,  



škola, 
- vianočné besiedky 
Medvedíkov, Srdiečok, 
Hviezdičiek,  Kvapôčiek, 
Srdiečok, 

- muzikál - Rozprávkové 
Vianoce s Popoluškou, 

- "podeľ sa a obdaruj" v 
spolupráci so SČK a DD- 
Sečovce, 

Január - zimná branná vychádzka 
s hokejistami, 
- exkurzia - poľovnícka 
výstava, 
- stretnutie zástupcov ZŠ, 
CPPPaP, MŠ a rodičov 
predškolákov, 
- Hvezdáraň v našej škole, 

- zimné radovánky na 
snehu, 

- návšteva Hvezdárne, 
- Ľadové kráľovstvo - 
zimná branná vychádzka, 

Február - návšteva pani zubárky a 
jej rozprávky, 
- karneval 2013, 
- spolupráca so ZŠ - 
interaktívna tabuľa, 
- deň otvorených dverí, 
- veľkonočná výstava 
kraslíc vo Vlastivednom 
múzeu, 

- Fašiangy, pochovávanie 
basy, karneval 2013,  
- deň otvorených dverí, 
- pochovávanie basy, 
 

- deň otvorených dverí,  
- karneval, 
- pochovávanie basy, 

Marec - návšteva Zemplínskej 
knižnice, 
- projekt Hlasné čítanie, 
- Fašiangy, 

- vynášanie Moreny, 
- Vesmír očami detí, 
- maľovanie kraslíc, 

- výstava kraslíc vo 
Vlastivednom Múzeu,  
- rozprávky o dopravných 
značkách, 

Apríl - Deň Zeme, 
- návšteva žiackej 
knižnice, 

- Deň Zeme, 
- Morena, 

- Deň Zeme, 
- deň otvorených dverí v 
Zelenej škole, 
- divadielko - 
Medovníkový domček, 
- jarná branná vychádzka, 
- hlasné čítanie s 
družinármi, 
- návšteva zubárky, 

Máj - stavanie mája, 
- noc v materskej škole, 
- Škola v prírode - Vernár, 
- Deň Matiek - sl. 
akadémia,  
- jarná branná vychádzka s 
futbalistami,  

- stavanie mája, 
- noc v materskej škole, 
- Škola v prírode - Vernár, 

- stavanie mája,  
- návšteva železničnej 
stanice, 
- Deň Matiek, 
- na návšteve u hasičov, 

Jún - Šmolkodeň (MDD), 
- športová olympiáda - 17. 
ročník, 
- letná branná vychádzka 
trojboj, 
- Čičmany- čaro slovenskej 
ľudovej kresby, 
- divadlo v materskej 
škole, 
- na návšteve u hasičov, 

- Šmolkodeň (MDD),  
- športová olympiáda, 
- Deň rodiny, 

- Šmolkodeň (MDD), 
- športová olympiáda, 

 
Deti sa v priebehu školského roka 2012/2013 zapojili:  
- do výtvarných súťaži: Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky, Záhradka, Môj farebný svet 



- do športovej súťaže: športová „Olympiáda materských škôl v meste Trebišov“ 
 
Aktivity realizované s deťmi boli odrazom dlhodobých cieľov školy, ŠkVP a rozširujúcich učebných 
osnov. Pravidelná prezentácia  prostredníctvom školského časopisu "Objavujeme, spoznávame, 
chránime...", internetovej stránky besiedok, akadémii... 
 
i) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
 
Názov projektu  Prierezová téma v 

súlade s ISCED 0  
Akcie  Počet 

zapojených 
detí  

Zelená škola  - environmentálna 
výchova  

v súlade s rozšírujúcim 
projektom ŠkVP – „Cesty - 
cestičky žabjaka DODA", 
-  slávnostné odovzdávanie  
certifikátu a vlajky ZŠ  

40  

Zdravé zúbky  - ochrana života a 
zdravia  

projekt v súlade s „dm 
drogerie“  

80  

Adamko - hravo, 
zdravo  

- ochrana života a 
zdravia  

- cez VVP, branno-turistické 
vychádzky  

251  

Bezpečná škôlka  - dopravná výchova – 
výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke  

- cez VVP, pobyt vonku  251  

Evička nám ochorela  - ochrana života a 
zdravia  

- cez VVP, krúžok 
„Zdravotníčka Evička“  

80  

Mliečny program  - ochrana života a 
zdravia  

- cez jedálne lístky,  251  

Ovocie, zelenina  - ochrana života a 
zdravia  

- cez jedálne lístky,  

 
 
j) Výsledky inšpekcie:  
Na materskej škole nebola vykonaná inšpekcia v predchádzajúcom školskom roku. Zistenia  
ŠŠI z roku 2004 sú na dobrej až veľmi dobrej úrovní. 
 
k)  Priestorové podmienky školy na veľmi dobrej úrovni.  
Interiér a exteriér materskej školy poskytuje množstvo podnetov k rozvoju osobností dieťaťa  
v oblasti kognitívnej i nonkognitívnej.  
Prostredia tried disponujú dostatočným materiálnym vybavením na výtvarné a pracovné činnosti detí, 
množstvom hračiek vytvára celkovú pohodu a podmienky pre harmonický rozvoj detí.  
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.  
Triedy sú vybavené stavebnicami Duplo a Lego, stavebnicami k rozvoju technického myslenia detí, 
priestorovými molitanovými skladačkami a inými hračkami.  
Triedy vlastnia počítače tie slúžiace k vylepšeniu výchovno – vzdelávacieho procesu (boli získané 
sponzorsky).  
Materská škola, Ul. Škultétyho má interaktívnu tabuľu na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Technický stav budov:  
V čase letných prázdnin: 
- Veľká rekonštrukcia MŠ, Ul. Škultétyho - oprava strechy, výmena okien, zateplenie budovy, oprava a 
náter oplotenia. 



- Ul. Pri Polícií oprava zatekajúcej strechy, sanačné práce omietky v triede č.2, maľovanie, maľovanie 
vstupných priestorov ŠJ, výmena ležadiel v dvoch triedach. 
- Ul. 29. augusta maľovanie tried, brúsenie parkiet, výmena ležadiel v dvoch triedach- 
Neustále a s veľkým úsilím udržiavaný a modernizovaný exteriér školského dvora.  
Postupná obnova a modernizácia zariadenia ŠJ, aj s finančnou výpomocou rodičov (sponzorstvo).  
 
l) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy:  
 
1.Dotácia zo štátneho rozpočtu na 5-až 6-ročné deti ...................................................12.161,- € 
 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
.................................................................................................................................19.486,- € 
Iné zdroje: 
ÚPSVaR (AČ,DČ)................................................................................................... 1.446,62 € 
3. Finančné prostriedky získane od rodičov:  
Fondy RZ ...................................................................................................................... 2.510,- € 
Materská škola Ul.: Škultétyho:  
- čerpanie odsúhlasené výborom RZ - Mikulášsky darček, členský príspevok do SRRZ, 
darček na karneval 2013, knihy pre predškolákov, darčeky k MDD, skladačky, pracovné 
zošity, kvety pre mamičky, registračný poplatok, poplatok MsKs (karneval, Deň matiek), 
mop pre upratovačky  
elokované pracovisko Ul. Pri Polícií:  
 

- čerpanie odsúhlasené výborom RZ -Mikulášsky darček, príspevok do SRRZ, darček na 
karneval 2013, knihy pre predškolákov, darček k MDD, kvety pre mamičky, registračný 
poplatok, poplatok MsKs (Vianočná besiedka, Deň rodiny)  
elokované pracovisko Ul. 29.augusta:  

čerpanie odsúhlasené výborom RZ - Mikulášsky darček, členský príspevok do SRRZ , darček 
na karneval 2013, knihy pre predškolákov, darčeky k MDD, registračný poplatok, 
 
2% .........................................................................................................................4.246,07 € 
MŠ, Ul. Škultétyho:  
Drevené preliezky na školský dvor (slimák, vlak), Interaktívna tabuľa 
Elokované pracovisko, Ul. Pri Polícií 
učebné pomôcky, skrinky do šatne, dets. nábytok, detské sedačky, drevený úľ, rozp. čiapky, 
modern. kuchyne, hračky, koberce, oprava oplotenia, 
Elokované pracovisko, Ul. 29. augusta 
koberce do tried, pracovné zošity, výtvarný materiál 
 
4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov (HN) ..............1.634,47 € 
Rozpočet školy: 

610  294.510,-  
620  106.200,-  
630  
energie  
telefóny  
interiérové vybavenie  
materiál, knihy, UP  
údržba, služby  
školenia, ďalšie vzdelávania zamestnancov  
všeob. služby 
príspevky do SF  
OOP 

  85.117,-  
  56.126,84,-  
    2.76305,-  
    3.548,03-  
 14.330,92-  
      573,39- 
        95,- 
   4.498,25,- 
   2.584,02,- 
      617,50,- 



 

m) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2012/2013 vyhodnotenie jeho plnenia: 
 

 Pobyt deti v materskej škole sme obohatili o nové netradičné spôsoby výučby cez rozširujúce 
učebné   osnovy ŠkVP. 
 Veľmi pekne rozpracované cez stratégie ako: projektové učenie, hranie rolí, 
experimentovanie, pokus, manipulácia s predmetmi, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, 
overovanie, triedenie, interpretácia zistení, pozorovanie, porovnávanie, diskusia, opis, 
kooperatívne učenie, praktické oboznámenie sa s prostredím, riešenie problému; praktické 
poznávanie a pozorovanie prírody, skúmanie, bádanie so zámerom poznať významné budovy 
v meste, porovnávanie architektúry, slávnosti a oslavy, turistická vychádzka, pohybové hry, 
zhotovovanie rôznych výtvorov rôznymi technikami, prednes riekaniek, básni, prezeranie 
detských kníh, časopisov, encyklopédií, kníh o meste, spevácke činnosti, hudobno – pohybové 
hry, hry s puzzle, ekohry, premietanie prezentácií o meste, kreslenie, maľovanie kraslíc, 
priestorové zostrojovanie so snehom, stratégie podnetných otázok. 

Úspešnosť odprezentovaná na MZ zástupkyňami pracovísk (vzájomná výmena skúsenosti). 
 

n) oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky a 
treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

1. Oblasť riadenia výchovy a vzdelávania: 
Silné stránky: právna subjektivita, kvalitný manažment, stratégia školy, jasné stanovené 
indikátory kvality,  
Slabé stránky: podnety zo strany zamestnancov, 
Príležitosti: inovátorstvo vo vzdelávaní, prezentácia školy, 
Riziká: nedostatok finančných prostriedkov, administratívna vyťaženosť 
2. Oblasť podmienok výchovy a vzdelávania: 
Silné stránky: entuziazmus a tvorivosť pedagog. kolektívov, ŠVP, rozširujúce učebné osnovy 
s možnosťou revidovania, jasne stanovené ciele, 
Slabé stránky: navýšené  počty deti v triedach,  
Príležitosti: využívanie rôznych foriem spolupráce, ponúkanie nadštandardných aktivít 
Riziká: legislatíva v oblasti modernizácie a mater.-  tech., vybavenia, 
3. Oblasť vyučovania a učenia sa detí: 
Silné stránky: správanie sa a konanie učiteľa, produkt práce učiteľa, produkt práce žiaka 
Slabé stránky: slabé ohodnotenie, 
Príležitosti: vzdelávanie, využívanie a uplatňovanie inovatívnych metód a foriem práce, 
Riziká: záťaž, 
4. Oblasť kvality ľudských zdrojov: 
Silné stránky: kvalif. zamestnancov, profesijný rast, personálna politika, 
Slabé stránky: účasť služobne starších učiteliek na odbornom vzdelávaní, 
Príležitosti: možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
Rizika: pracovné nasadenie nových zamestnancov, 
2. 
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 
 
Adaptačný pobyt deti v materskej škole bez problémov. 
Pitný režim zabezpečený - pravidelný. 
Zabezpečenie vyváženosti spontánneho a intencionálneho učenia sa deti. 
Zabezpečenie odpočinku, relaxácie pre deti v priebehu dňa. 
Stanovenie a dodržiavanie činnosti zabezpečujúcich životosprávu detí. 
Zabezpečenie priaznivej psychosociálnej klímy 
 



b) voľnočasové aktivity 
 

Materská škola,  
Ul. Škultétyho 

Elokované pracovisko 
Ul. Pri Polícií 

Elokované pracovisko 
Ul. 29. augusta 

 výtvarno-tvorivý 
krúžok Srdiečko  

 Mažoretky  
 lego krúžok  
 oboznamovanie s 

anglickým jazykom, 
 hra na zobcovú flautu  
 environmentálny 

krúžok, 

 zdravotníčka Evička,  
 počítačový krúžok 

Enterko, 
 lego krúžok, 
 oboznamovanie s 

anglickým jazykom, 
 folklórny krúžok 

Vretienko, 

 lego krúžok, 
 oboznamovanie s 

anglickým jazykom,  
 výtvarný krúžok, 

 
Najviac prihlásených detí na environmentálny krúžok 69 %, a oboznamovanie s anglickým 
jazykom 45 % (krúžky s cudzími lektorom). 
c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, rodičom: 
Škola zabezpečuje konzultačno-poradenské služby rodičom cez konzultácie triednych 
učiteliek, vedenia školy, poradenstvom pri každodennom styku s rodičmi,  odbornými 
článkami na výveskách v škole. Škola zabezpečuje pedagogickú osvetu pre rodičov. 
Krúžkovú činnosť (14 krúžkov). 
Cez ÚPSVaR Projekty ako Absolventská prax a Dobrovoľnícka činnosť na výpomoc v 
triedach najmenších detí. 
 
d) vzájomné vzťahy medzi školou a rodičmi, rodičmi a fyzickými osobami, ktoré sa na 
výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 
 
Úroveň spolupráce s CPPPAP - spolupráca pri zápise prednáška na spoločnom RZ, 
vyšetrenia pri predčasnom zaškolení, odklade povinnej školskej dochádzky 
Úroveň spolupráca so ZŠ - spolupráca, podľa plánu spolupráce (návšteva družiny, projekt 
Hlasné čítanie, návšteva prvákov v MŠ), 
Úroveň spolupráce so ZUŠ - výchovný koncert pre deti MŠ, 
Úroveň spolupráce so spoločenskými, kultúrnymi, zdravotníckymi a športov. 
inštitúciami (MsKs - vystúpenia - Vianočný muzikál, Karneval, Máj, Deň matiek, Deň 
rodiny, RÚVZ - Akcia Poradňa zdravia - osveta pre zamestnancov, Prednáška pre rodičov, 
športové inštitúcie - Slavoj, HC v rámci rozširujúcich učebných osnov). 
 
 
 
 
 
V Trebišove, 30.08.2013          Mgr. Slávka Iľková 
         riaditeľka materskej školy 


