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1ZÁKLADNÉIDENTIFIKAČNÉÚDAJEOŠKOLE

Názovškoly:Materskáškola

Adresaškoly:Maticeslovenskej740/7,Stropkov

Telefónneafaxovéčíslaškoly: 054/7422362–materskáškola

054/7422390–elokovanépracoviskoBokša

Internetováaelektronickáadresaškoly:skolka.mslovenskej@gmail.com

www.msmssp.sk

Údajeozriaďovateľovi:MestoStropkov

Hlavná38/2

09101Stropkov

b/Vedúcizamestnanciškoly:Mgr.JanaKLEBANOV,riaditeľkaškoly

MáriaBZIĽOV,zástupkyňaškoly

HelenaŠTIMOV,vedúcaŠJ

ÚdajeoRadeškoly: Radaškolymá11členov

Údajeopedagogickejrade:
Pedagogickáradamá17členov

ÚdajeoMetodickomzdružení: Metodickézdruženiemá17členov

2.ÚDAJEORADEŠKOLY

Vškolskomroku2014/2015došlokpersonálnymzmenámvRadeškoly.Zmenyboli

udelegovanýchzástupcovzriaďovateľaadelegovanýchzástupcovmestskéhozastupiteľstva.

2.1ZloženieRadyškoly

1. FrantiškaPariláková,predsedaRadyškoly pedagogickýzamestnanec



2. AnnaMarušáková pedagogickýzamestnanec

3. JanaHutňanová nepedagogickýzamestnanec

4. Mgr.MiroslavaČaklošová zástupcarodičov

5. Mgr.AnnaBaníková zástupcarodičov

6. MarekOlčák zástupcarodičov

7. MichaelaSušinová zástupcarodičov

8. Ing.IvetaŠpaková delegovanýzástupcazriaďovateľa

9. MilanPavuk delegovanýzástupcaMsZ

10. Mgr.MáriaŠmajová delegovanýzástupcazriaďovateľa
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11. MariánBujdoš delegovanýzástupcaMsZ

ÚVOD

Detstvo je obdobím najintenzívnejšieho vývinu elementárnych avýchodiskových

kognitívnych anonkognitívnych procesov osobnosti dieťaťa, najvýraznejšieho rastu jeho

personálnych ainterpersonálnych kvalít. Práve vnajrannejšom období života sa vytvárajú

útvaryafunkcie,ktorésúzákladomkonečnejštruktúryjedinca.Modernákoncepciamaterskej

školyakceptujedieťaakoaktívnysubjekt svojhorozvoja.Ktomuprispôsobujeprostredie–

scenár i scénu, vktorej dieťa bude rásť apohybovať sa.Humanistický prístup vo výchove

charakterizujeúctakosobnostidieťaťa,uznaniejehohodnotyakočloveka.Každáosobnosťje

jedinečná aje potrebné ju rešpektovať. Príprava na život prebieha tvorbou aprežívaním

vzťahovdieťaťa kľuďom, ksvetu iksebe samému, najmäprostredníctvommedziľudských

vzťahovvychovávateľaavychovávaného.Ovšetkytietoatribútysamaterskáškolausilovala

počasceléhoškolskéhoroka.

HLAVNÉCIELEAPRIORITYMATERSKEJŠKOLYVŠKOLSKOMROKU2014/2015

Vsúlade sMedzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania vMŠ poskytovať

podľa miestnych podmienok apotrieb zákonných zástupcov predprimárne

vzdelávanie.

V pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a prijateľnou

formouoboznamovaťdetisichprávamiasplniteľnýmipovinnosťamivzmysletohto

dokumentu prostredníctvom jednoduchých a výstižných pravidiel správania sa

vyjadrenýchvpiktogramoch,prostredníctvomrozprávokapríbehovzrôznychmédií.

Výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou rôzne

obsahovozameranýchhier,neuplatňovaťškolskýspôsobvyučovania.

Spisovnýmrečovýmvzoromnapomáhaťdeťomvmaterskýchškoláchknadobúdaniu

základovovládaniaapoužívaniaštátnehojazyka.

Pravidelnýmdennýmpobytomvonkupodporovaťrozvíjaniepohybovýchschopnostía

zručnostídetí,otužovaťdetskýorganizmus.Bezdôvodnévynechávaniepobytuvonku

jeneprípustné.
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Podporovať experimentovanie abádanie detí, hodnotiace asebahodnotiace zručnosti

vovzťahukvlastnémupokroku.Stimulovaťsociálny,emocionálnyamorálnyvývin

detí;rozvojtvorivéhoakritickéhomyslenia;schopnosťpracovaťspoločneavzájomne

sarešpektovať.Efektívnevyužívaťdigitálnetechnológie,ktorémáMŠkdispozícii.

Priprijímanínapredprimárnevzdelávanierešpektovaťprávodieťaťanazabezpečenie

výchovyavzdelávaniavštátnomjazykuamaterinskomjazyku.Vškolskomporiadku

vypracovaťpodrobnostioprijímanídieťaťadomaterskejškoly,prerušenídochádzky

dieťaťa,  o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z

materskejškoly.Nevytváraťporadovníkynaprijímaniedetídomaterskejškoly.

Výchovu avzdelávanie uskutočňovať vsúlade sprincípmi acieľmi stanovenými

školským zákonom sdôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych anárodných

hodnôt; vlastenectva aobčianskej zodpovednosti ana zodpovedný život vslobodnej

spoločnostivduchuporozumenia,znášanlivostiatolerancie.

Rešpektovať rozdielne výchovnovzdelávacie potreby detí aichmomentálne osobné

dispozície, diferencovať výchovnovzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové

možnostiaschopnostidetívovšetkýchorganizačnýchformáchdennéhoporiadku.

Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít. Voliť formy

ametódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť auplatniteľnosť v 

reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského

veku.

Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu 

výchovnovzdelávacej činnosti. Rozvíjať udeti návyky súvisiace so zdravým

životným štýlom, realizáciou aktivít aprojektov zameraných na prevenciu

civilizačnýchochorení.

Zabezpečiť každému dieťaťu bez rozdielu vysokú vzdelávaciu ahumanitnú úroveň,

naučiť deti orientovať sa vhodnotách, vedieť ich posudzovať, správne voliť ažiť

podľaprogresívnychhodnôt,rešpektovaťpožiadavkyetickéhoakultúrnehoživota.
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3ÚDAJEOPOČTEDETI



       Vškolskom roku 2014/2015 bolo na pravidelnú dochádzku do materskej školy

zapísaných 192 detí, ztoho 55  detí bolo predškolského veku, 2 detí   boli sodloženou

povinnouškolskoudochádzkou.Zcelkovéhopočtu55detípredškolskéhovekuk01.09.2015

bolo do I. ročníkov zapísaných 49 detí. Ostatné detí na základe rozhodnutí riaditeľstiev

jednotlivýchzákladnýchškôlvmesteStropkovmaliodkladpovinnejškolskejdochádzky.Do

materskej školy boli prijímané deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na základe

zápisudetídomaterskejškolynaškolskýrok2014/2015riaditeľstvomaterskejškolyvydalo

kladné rozhodnutia o prijatí domaterskej školy všetkým rodičom, ktorí požiadali oprijatie

dieťaťadoMŠnapríslušnýškolskýrok.

      ŠkolaposkytovalapredprimárnevzdelávanievsúladesoŠVPISCED0deťompodľa

miestnychpodmienokapotriebzákonnýchzástupcov.Domaterskejškolysmeprijímalideti

od 2 do 6 rokov, prednostne sme prijímali deti predškolského veku adeti sodloženou

povinnou školskou dochádzkou. Materskú školu navštevovali aj detí z priľahlých obcí

/Šandal, Gribov, Vyšná Olšava, Oľšavka, Vojtovce, Radoma, Bukovce/ apod.  Škola

vytváralavhodnépodmienkyprevýchovuavzdelávaniebezrozdielu,nezávisleodsociálneho

postaveniarodiny,rešpektujúcľudsképrávaaprávadieťaťa.

       Materská škola  prevádzkovala 8 tried  svzdelávacím  jazykom slovenským a s

celodennou výchovou avzdelávaním. Škola sa členila na triedy, jednotlivé triedy  boli

homogénne.Velokovanejtriedebolavprevádzkejednatrieda,ktorábolaheterogénna.

3.1Rozdeleniejednotlivýchtried:

1.trieda:ZVONČEKY56ročnédetipočetzapísaných25deti

2trieda:KONVALINKY45ročnédetipočetzapísaných26deti

3trieda:SNEŽIENKY56ročnédetipočetzapísaných24deti

4trieda:MARGARÉTKY45ročnédetipočetzapísaných25deti

5trieda:FIALKY34ročnédetipočetzapísaných23deti
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6trieda:SEDMOKRSKY34ročnédetipočetzapísaných23deti

7trieda:PÚPAVY23ročnédetipočetzapísaných20deti

8.trieda:OBLČIKY26ročnédeti–početzapísaných26deti

4ÚDAJEOPOČTEZAMESTNANCOVŠKOLY

4.1Pedagogickízamestnanci

Personálneobsadeniematerskejškolytvorilo17pedagogickýchzamestnancov.Všetci

pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní, 5  učiteliek má  ukončené vysokoškolské

vzdelanie  II. stupňa ašesť  učiteliek má ukončenú prvú atestačnú skúšku. K01.03.2015

materská škola prijala do pracovného pomeru nekvalifikovanú učiteľku cez projekt Úradu

práce, sociálnych vecí arodiny vStropkove, ktorá bola prijatá na dobu 9 mesiacov.

Vzhľadomktomu,žematerskáškolavtomčaseevidovalajednopracovnémiestonaučiteľku

predprimárnehovzdelávania,školatotovoľnépracovnémiestopreobsadilaučiteľkou,ktorási

zvyšujekvalifikáciuprávevtomtoodbore.

4.2Nepedagogickízamestnanci

Početnepedagogickýchzamestnancov:

V MŠ pracovali  tri upratovačky na 100% pracovný úväzok, jeden údržbár, ktorý

pracovalna70%pracovnýúväzokajedenzamestnanecprijatýcezprojektÚraduprácena9

mesiacov. 

Početzamestnancovškolskejjedálne:

PersonálneobsadenieškolskejjedálnetvorilavedúcaŠJa5kuchárok,ztohojednana

elokovanompracoviskuvBokši.PracovnémiestovedúcejŠJbolozdôvoduodchoduvedúcej

školskej jedálne do starobného dôchodku k 01.04.2015 preobsadené  prijatím zamestnanca

prostredníctvomprojektuÚradupráce,sociálnychvecíarodiny.



Administratívnyzamestnanec:1/prijatýnaprojektpodobu5mesiacov/

Početzamestnancovškolyk30.06.2015:30
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Škola počas roka zamestnávala aj zamestnancov na dobrovoľnícku činnosť, malé

obecné služby. Títo zamestnanci vykonávali pomocné asistenčné práce pri asistovaní

učiteľkámvmladších vekovýchkategóriách, vzariadení školského stravovania,  pri úprave

areálumaterskejškolyaelokovanéhopracoviskavBokši.

5ÚDAJEOĎALŠOMVZDELÁVANÍPEDAGOGICKÝCHZAMESTNANCOVŠKOLY

Vškolskom roku 2014/2015 mala materská škola vypracovaný Plán kontinuálneho

vzdelávania. Plán reagoval na súčasný  stav materského školstva, ponuky vzdelávacích

inštitúciiakoajnaceloživotnévzdelávanie.Pedagogickízamestnancisazapojilidoškolenia

projektu DIGIškola, ktoré bolo realizované vMŠ Andreja Hlinku aktorého sa zúčastnili

koordinátorka projektuDIGIškolaDanaKorekáčová, riaditeľkaMŠ Mgr. JanaKlebanová

aučiteľkaelokovanéhopracoviskaMgr.AlenaKaščaková.

Dve učiteľky si zvyšuje svoju kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole, tri učiteľky

ukončili prvú atestačnú skúšku vRužomberku. Vrámci kontinuálneho vzdelávania bola

začínajúca učiteľka zaradená na adaptačné vzdelávanie, ktoré sa realizovalo podľa plánu

adaptačnéhovzdelávaniaaktoréešteniejeukončené.



6ÚDAJEOAKTIVITÁCHAPREZENTÁCIIŠKOLY

Aktivity,ktoréškolarealizovalavychádzalizPlánupráceškolynapríslušnýškolský

rok,plánuspoluprácesrôznymisubjektmivoblastivýchovyavzdelávania.MŠreagovalana

výzvyrôznychsubjektovkspolupráciaparticipáciiaktivítpredetí,zamestnancovarodičov.

AKTIVITYŠKOLY:

- „Mesiacseptember,mesiacaktívnehopohybu“,

- projekt„Bezpečnáškôlka“,

- návštevadivadelnéhopredstaveniaPsíčkovonaCZŠvStropkove,

- výtvarnýplenérF.Veselého–VIII.ročníkvýtvarnejsúťažemestaStropkov,

-  „Mesiac úcty kstarším“ – kultúrne vystúpenie pre starých rodičov vMŠ /triedy

zvončeky,konvalinkyaobláčiky/,
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- „Tanierikplnývitamínov“,

- „Deňjablka“

- VychádzkanaBankovskúhoru,

- Návštevamestskejknižnice,školskejknižnicepriI.ZŠvStropkove,

- „Včelyavčeláriočamideti“–výtvarnásúťaž,prehliadkameduvMsKSvStropkove,

- ŠkolskéoslavyMikuláša,

- Deň otvorených dverí vo všetkých základných školách,  ZUŠ aSZUŠ vmeste

Stropkov

- Zimnýšportovýdeň„Bielazima“,

- Matematickáolympiádamedzitriedamikonvalinkyazvončeky,

- Fašiangovýkarneval,

- „Mámbásničkunajazýčku“–súťažvrecitáciimedzijednotlivýmitriedami

- Divadelnépredstaveniavmaterskejškole–divadloBábadlo,Portál,ujoĽubo,

- Výtvarnásúťaž„Chráňmelesnúzver“,

- „Deňmatiek“–školskéoslavyvjednotlivýchtriedach,

- „Týždeňdetskýchprekvapení“–oslavyMDD,divadelnépredstavenievareáliškoly,

opekanie,športovéaktivity,diskotéka,zmrzlina,

- NávštevanavyučovacejhodinevI.ročníkuII.ZŠvStropkove,

- Školský výlet – rodičia sdeťmi   Košice Alpinka /triedy Zvončeky, Konvalinky

aObláčiky/,

- „Rozlúčkový deň spredškolákmi“ – slávnostný akt odovzdávania osvedčení

oukončení predprimárneho vzdelávania arozlúčka sostatnými deťmi apersonálom

MŠ.

Okrem uvedených aktivít škola počas roka spolupracovala so zriaďovateľom,mestskou

knižnicou, školskýmúradomvStropkove,RÚVZ,CPPPaPprirealizovaníaktivít,akcií 

usporiadanýchprematerskéškoly.

7ÚDAJEOPRIESTOROVÝCHAMATERIÁLNOTECHNICKÝCHPODMIENKACHŠKOLY



Budova materskej školy  je 47 ročná, je účelová. Jednotlivé priestory slúžiace na

výchovu avzdelávanie sú na počet zapísaných detí pomerne malé. Vnútorné vybavenie sa

podľafinančnýchmožnostiškoly v  jednotlivýchtriedachpostupnedopĺňa amodernizuje 
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novým vybavením. Postupne, vchladnejších miestnostiach  sa vymieňajú nové okná.

Vpriebehu roka materská škola aj podľa finančných možnosti dopĺňala inventár školy

arealizovala bežnú údržbu vpriestoroch materskej školy. Najväčšie problémy voblasti

materiálnotechnickéhovybaveniabolivelokvanejtriedenaBokšanskejulici.Priestoryškoly

aareál prevzala školavzlomstave,vtriedeaspálninebolovybaveniedopĺňanéodvzniku

materskej školy. Počas letných prázdnin došlo ku komplexnej rekonštrukcii WC vBokši

svýmenounovejsanity.Kritickévelokovanompracoviskujeajvybavenieškolskejkuchyne

ašatnepredetíkdenedošlovposlednýchrokochkžiadnyminováciám.

Jednotlivé kabinety sú vybavené na primeranej úrovni. Edukačné pomôcky na

realizáciu jednotlivých organizačných foriem sa priebežne dopĺňajú,  sú však ešte stále

vybavené pomerne starými učebnými pomôckami. Vzhľadom kpočtu tried je učebných

pomôcoknedostatok.Chýbajúškolskétabulerôznychtypovanavariabilnévyužitiekrôznym

výchovnovzdelávacím činnostiam. Škola zároveň pociťuje aj nedostatok hračiek, hracích

kútikov,audiovizuálnejtechnikyanovýchedukačnýchpomôcok.

Čo sa týka vnútorného vybavenia školy absentuje zastaranosť hygienických

priestorov,t.j.staréWC,poškodenájedlažbaaobkladvtýchtopriestoroch,takmervkaždej

triede podlahy zPVC nezodpovedajú bezpečnostným požiadavkám. Okná školy sú značne

poškodené, drevené rámy na viacerých miestach prehnité, čo má veľký vplyv na teplotu

vtriedach hlavne vzimnom období.  Vmesiaci december došlo kvýmene okien vtriede

elokovanéhopracoviska,nakoľkoišloomiestnosťchladnúapomernemálopresvetlenú.

Areálškolyjepriestorovoveľkýavyhovujúcinakaždodennýpobytvonku.Tvorího

školský dvor azáhrada. Sú vybavené na primeranej úrovni záhradným náradím anáčiním.

Vzhľadom kpočtu zapísaných detí je vybavenie areálu školy nepostačujúce. Chýbajú

predovšetkým nové pieskoviská anové športové vybavenie. Oplotenie areálu  školy je

zastarané, vsúčasnosti však ešte vyhovuje bezpečnostným požiadavkám. Počas roka boli

zakúpenédotriedypúpavydetskéantialergicképaplóny,posteľnábielizeňanovéležadládo

triedysedmokrásky.ŠkolasazapojiladoprojektuDigipédia.Vrámciprojektuobdŕžalaškola

ajejelokovanépracoviskodveinteraktívnetabule,2NBadvemultifunkčnézariadenia.

Kritickým bodom elokovaného pracoviska je strecha, ktorá preteká na niekoľkých

miestach.Včase silných dažďov, ale aj vzimnom období strecha preteká až do priestorov

herne,  spálne,kuchyne,následkomčohosúplesnivé strechy,čomáajnegatívnydopadna

zdraviedetíizamestnancovškoly.
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7.1Materiálnotechnickévybavenievškolskomroku2014/2015vmaterskejškole

Výmenaokienvspálni–triedakonvalinky

Výmenadvochokienvspálnimargarétky

Stavebnéprácevspálňachtriedkonvaliniek amargarétok/podveokennévýplne

boli zamurované, nakoľko spálne pri jednotlivých triedach sú presvetlené, ale

vzimnomobdobídosťchladné/

Hygienickámaľbaspálni

Výmenadvochokienvumývarketriedykonvalinky

CelkovárekonštrukciaWCaumývarkytriedykonvalinky

ZakúpenieležadieldotriedypúpavyaelokovanéhopracoviskavBokši

Hygienickámaľbakuchyne

Rekonštrukcia miestnosti pre vedúcu ŠJ svýmenou okna,stavebnými prácami

ahygienickoumaľbou

Hygienickámaľbatriedyaspálnesedmokrásky

StavebnéprácevBokšiodvodňovanieadrenážvprednejčastibudovy

Interaktívnatabuľa,NBamultifunkčnátlačiareňpreelokovanépracoviskovBokši

Zakúpenienovýchdetskýchskriniekdošatnetriedykonvalinky

Zakúpenienovýchpracovnýchstoličiekprepedagogickýchzamestnancov

Zakúpeniedetskejposteľnejbielizne/26ks/preelokovanépracoviskovBokši

RekonštrukciaWCprepersonálkuchyne

VspoluprácisrodičmiavýboromZRPŠzakúpenienovéhokobercadotriedyfialky

StavebnéprácevBokši–odstráneniestaréhodrevenéhoobkladuvspálni,odstránenie

pôvodnej PVC, odstránenie sklenenej výplne do riaditeľne adverí, uloženie novej

dlažbyahygienickámaľbavspálni.

Podstatnáčasťfinančnýchprostriedkovškolybolaurčenánaplatbufixnýchvýdavkov–plyn,

voda, elektrická energia, telefón, komunálny odpad, poistenie budovy adetí ainé výdavky.

Najväčšiačasťrozpočtuškolybolapoužitánamzdyaodvodyzamestnancov.

7.2Školskájedáleň

Materská školamávlastnú školskú jedáleň. Súčasťou školskej jedálne je aj výdajné

miestovBokši,kdesadennerozvážajúibaobedypredetíazamestnancov.Desiataaolovrant
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sapripravujepriamonaelokovanompracovisku.Školskájedáleňmalasvojvlastnýrozpočet

/viďčasťočerpanífinančnýchprostriedkovzakalendárnyrok2014/,ktorýbolveľminízky

akpočtu zapísaných detí neprimeraný. Škola poskytovala stravovanie deťom

azamestnancom školy. Zfinančných prostriedkov ŠJ  bolo  zakúpené  iba  nevyhnutné

gastrovybavenie: taniere,hrnčeky,príbory,čistiaceprostriedky,pohonnéhmotynaautopre 

rozvozstravy.

8ÚDAJEOFINANČNOMAHMOTNOMZABEZPEČENÍVVČŠKOLY

Materská škola je rozpočtovouorganizáciou.Rozpočetmaterskej školy na rok 2014

bolpredloženýaschválenýmestskýmzastupiteľstvomnapočetzapísanýchdetívmaterskej

školenapríslušnýškolskýrokk15.09.2014.Ajvzhľadomkvysokémupočtuzapísanýchdetí

doMŠjerozpočetnízkyanepostačujúci.

8.1Čerpanierozpočtuzarok2014

A.
PRÍJM MŠ ŠJ S uMŠ+ŠJ

R z .s . D u vý av u
R z č t
2014

Č a
31.12.2014

R z č t
2014

Č a
31.12.2014 R. s u

Čerpanie

s u
223001 Za daj vý v,su 0 0
223002 Š éazá s é 6800 6336 6 800 6 336
223003 St av é 0 0

243 Zúčt v h s dá a 5 2 5 2
292012 Zd s v 0 0
292027 I é íj y 228 0 228
312001 VaV 8500 8355 8 500 8 355
312001 UPSVaR- j ty 5 200 5200 5 200 5 200
312001 UPSVaRšk.potrebyast av é 133 116 2 000 1714 2 133 1 830
111003 vý sda 263446 263446 51 043 51043 314 489 314 489

S u 284084 283683 53 043 52757 337 127 336 440

B.
VÝDAVK

R z .s . D u vý av u
R z č t
2014

Č a
31.12.2014

R z č t
2014

Č a
31.12.2014

R z č t
2014

Čerpanie

31.12.2014
611 Ta ý at 151930 149709 29 649 29186 181 579 178 895
612 P í at y 26322 19780 2 931 2233 29 253 22 013
614 Od y 300 2836 2 278 2748 2 578 5 584

S u
610 178552 172325 34 858 34167 213 410 206 491
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621 VZP 17 855
17
333 3 485 3452 21 340 20 784

622 SZP 0 0
623 OZP 0 0

625001 N s é 2 500 2410 488 478 2 988 2 888

625002 Sta é stenie 24 956
24
202 4 880 4790 29 836 28 992

625003 Ú az vé st 1 428 1391 279 264 1 707 1 655
625004 I va d é st 5 357 5175 1 046 892 6 403 6 067
625005 P st v za st a st 1 790 1722 349 297 2 139 2 019
625007 P d z v éh du 9 458 8210 1 656 1480 11 114 9 690

627 DDP 797 797 319 305 1 116 1 102

S u 620 64 141
61
240 12 502 11958 76 643 73 198

632001 EE 5 000 4965 5 000 4 965

y 22 800
20
936 550 720 23 350 21 656

632002 v d é, st č é 1 900 2048 1 900 2 048
632003 t véa t su y 950 785 950 785
633001 t é vé vy av 4600 0 4 600
633004 vádz st j 0 0
633006 v ý at á +HN 2 641 5740 1 200 736 3 841 6 475
633011 t av y 2 000 1714 2 000 1 714
633009 hy,časopisy, ô y 400 83 400 83
633010 a  d vy, uv 305 0 305
633013 s tvé 0 0
633015 a váa zd j 100 137 100 137
634001 a vá, azvá, j 350 317 350 317
634002 úd av zd a 160 131 160 131
635001 úd a t é vy av 0 0
635004 vádz st j v 200 309 200 309
635006 ud v, j t v 2 184 5412 2 184 5 412
636003 áj á ad a -B a 0 0
637001 a, u zy,s á 0 0
637003 a á aa a a 120 115 120 115
637004 v é su y 911 1184 300 298 1 211 1 482
637012 at y a dv dy 100 417 100 417
637035 da a at y 600 653 600 653
637015 st é 455 952 455 952
637014 st av va 500 1285 400 900 1 285
637023 vé z á y 9 0 9
637035 s v s é at y 0 0
631001 st v é 100 100 0
637016 íd d s  du 2 630 2106 523 454 3 153 2 560

S u 630 41 391
51
734 5 683 4678 47 074 56 412

642015 s édáv y 179 0 179
642015 dstu 0 0
642013 d h d é 0 0

S u 640 179 0 0 0 179
713004 á u vádz st j v 0 0

S u 600+700 284 084 285 53 043 50802 337 127 336 280
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477

S uMŠ+ŠJ

St v, 27 08 2015
Vy a vaa: I Ja aS ó vá

9HODNOTENIEVÝCHOVNOVZDELÁVACEJPRÁCEZAŠKOLSKÝROK2014/2015

9.1Vekovákategória23ročnýchdetí

Prácasdeťmibolapredovšetkýmprácousemóciami.Učiteľkykdeťompristupovalivčo

najväčšej miere individuálne, scitom akládli veľký dôraz na to, aby sa deti cítili dobre

abezpečne. Požiadavky kladené na deti  boli primerané ich znalostiam, zručnostiam

anávykom,sprihliadanímnaskutočnosť,žetietodetibolizaradenédokolektívuprvýkrát.

Počas roka sa učiteľky usilovali uľahčiť deťomplynulú adaptáciu na zmenené prostredie s

prihliadaním na rôzne sociokultúrne asocioekonomické prostredie každej rodiny, 

suplatnenímaochranouprávdieťaťaavzískanídôveryurodičov.

Perceptuálnomotorickáoblasť

Cieľom tejto oblasti bolo upevňovať fyzické aduševné zdravie, telesný apohybový

rozvoj,rozvojorganizmudetívofyziologickýchamotorickýchfunkciáchaochranazdravia.

Vo všetkých organizačných formách sa vyučujúce usilovali  rozvíjať udetí hrubú ajemnú

motoriku tela, utvárať elementárne základy telesnej kultúry a kultúrnohygienické návyky.

Deťom bol poskytnutý dostatočný priestor ačas na pohyb prostredníctvom pohybových

arelaxačných činnosti, pobytu vonku, ktoré si obľúbili vďaka motivovaným cvičeniam,

hudobnopohybovýmhrám,pohybovýmhrám,cvičeniupodľahudbyapod.Detibolidenne

vedené ksprávnemu držaniu tela, koordinácii pohybov avnímaniu správnej chôdze, ktoré 

boloprecvičovanénavychádzkachdoblízkehookolia.Nakoncirokadetivediasamostatne

jesť,piť,používaťtoaletupodľavlastnejpotreby,umývaťsa,vyzliekaťsa,uložiťsivecina

vyhradenémiesto.Detiradykonštruovalizrôznychstavebníc,čimsarozvíjalanajmäjemná

motorikadrobnéhosvalstvarúk.

Kognitívnaoblasť

Táto vzdelávacia oblasť bola zameraná na rozvoj  kognitívnych anonkognitívnych 

kvalítosobnosti,kdeučiteľkyrozvíjaliudetípamäť,predstavivosť,pozornosť,reč,myslenie.
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Vyhádzalizprirodzenej túžbydieťaťapopoznaní,vytváralipodmienkyprevekuprimeraný 

poznatkový systém prostredníctvom zážitkového učenia, hier, aktivít atvorivosti detí.

Zároveňboldeťomumožnený čonajužšíkontakt sprírodou, spojenýsaktívnympohybom

ahrou.  Pobyt vonku sa realizoval takmer za  každého počasia. Počas celého roka bol

učiteľkami poskytovaný kultivovaný vzor reči, kde učiteľky systematický rozvíjali

komunikatívnezručnostidetí,pozitívnoumotiváciouzvyšovalizáujemorečovúaktivitu.Na

konci roka nastal výrazný pokrok vrečovom prejave, zlepšila sa formulácia avyjadrenie

myšlienok, požiadaviek pri komunikácii sdeťmi. Pri každej príležitosti boli využívané

individuálne rozhovory sdeťmi, rozhovory so skupinkou, detí boli podnecované ku

vzájomnej komunikácii. Deti radi počúvali rozprávky pred spaním, zapamätávali si

jednoduchériekankyabásničky.Vtejtoajkeďv rovnakovekovejkategóriibolideti,ktoré

bolinaveľmirozdielnejjazykovejarečovejúrovnizačínajúcodvýslovnostiniekoľkýchslov

ažposúvislévyjadrovaniemyšlienok.

Sociálnoemocionálnaoblasť

Bolazameranáhlavnena adaptáciu,ktoráukaždéhodieťaťaprebehla individuálne.

Uťažkoadaptovanýchdetísavyučujúceusilovalivypestovaťpocitistotyabezpečia,dostatok

telesného kontaktu prostredníctvom neverbálnej komunikácie   pohladením, pritúlením a

úsmevom. V dennom programe boli zohľadnené  vývinové potreby, psychohygiena,

individuálne  zvláštnosti každého dieťaťa. Vytváraním atmosféry priateľstva, pozitívnej

sociálnej klímy, prejavovaním záujmu okomunikáciu sdeťmi, rôznymi aktivitami ahrami

učiteľkyrozvíjaliudetíemocionálnuinteligenciuainterpersonálnespôsobilosti.Preväčšinu

novoprijatých  detí to bolo problematické prispôsobiť svoje správanie a konanie, pretože

nemajú súrodencov, sú zvyknuté na to, že všetko patrí im. Hlavným adominantným

prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bola hra, kde bolo umožnené  každému

dieťaťuprejaviťsaabyťaktívne.Výberhierzáviseloddanejtémytýždňaaodkonkrétnej

situácie.Každáhrabolavopredpremyslená,prispôsobenámožnostiamaschopnostiamdetí.

Najviacboliobľúbenéhudobnopohybovéhrysospevomakonštruktívnehry.Jednotlivéhry

malikrátkečasové trvanie,detíčastoprechádzali odjednejhrykdruhejapriusmerňovaní

hiervyučujúceboliibanenásilnýmpomocníkom.Prostredníctvomvýtvarnýchaktivítdetí

prežívali radosť auspokojenie zkreslenia, maľovania, modelovania ahravého

experimentovania svýtvarným materiálom. Deti rady pracovali so štetcami, prstovými

farbami, rezervy sú vkreslení sfarbičkami, vsprávnom držaní cerúz avsprávnom sedení. 

Úroveňosobnostnýchasociálnychkompetenciíbolaudetírôzna,alevekuprimeraná.
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9.2Vekovákategória34ročnýchdetí

Školaprevádzkovaladvetriedy34 ročnýchdetí.VVČbolazameranánaposilnenie

prosociálneho správania sa detí v skupine, osvojenie základov sebaobsluhy, stolovania,

hygieny,dosahovaniecieľovvsúladesučebnýmiosnovamiŠkVP,vekovýmiaosobnostnými

charakteristikami detí. Adaptácia uväčšiny deti prebehla bez problémov. Deti, ktoré

navštevovali vminulom školskom roku materskú školu nemali adaptačné problémy, boli

samostatnéprisebaobslužnýchčinnostiach,dosahovalipočasaktivítačinnostívyššiuúroveň

najmä vsociálnej spôsobilosti. Uostatných bola adaptácia vprvých dvoch mesiacoch

problémová aukaždého dieťaťa prebiehala individuálne. Odlúčenie detí od rodičov bolo

sprevádzanéplačom,nechutenstvomdojedlaapasivitou.Každéztýchtodetí sivyžadovalo

individuálny prístup najmä vsociálnoemocionálnej oblasti. Veľa detí bolo citovo

naviazaných na rôzne hračky, vankúšiky, plienky, ktoré si nosia zdomu achodia snimi aj

spať.Vpriebehurokadošlokzlepšeniuadaptácie.Pomohlooboznamovaniesaskolektívom

detíaučiteľkami,najbližšímprostredímtriedy,priestormiadennýmrežimomMŠ.Ajpočas

tohto roka pri práci vtejto triede sa potvrdilo to, že najvýraznejší výchovný efekt má

pravidelnádochádzkadieťaťadomaterskejškoly.

Perceptuálnomotorickáoblasť

Krozvoju PMO a zdravého životného štýlu detí prispievali pravidelne realizované 

pohybové aktivity, prostredníctvom PaRC,EA stelovýchovným zameraním, pobyt vonku,

obľúbené pohybové a hudobnopohybové hry atelovýchovné chvíľky. Úroveň hrubej

motorikyzodpovedalavekudetí.Nácvikgrafomotorickýchvzorovbolplánovanýjedenkrát

mesačne podľa časového harmonogramu nácviku pre 34 ročné deti. Grafomotorika sa

realizovala najmä na veľkých plochách baliaceho papiera atabuliach. Deti mali vobľube

konštruovaniezvekuprimeranýchstavebnícadrevenýchkociek.Záujemokresleniesazačal

prejavovaťažkukoncuškolskéhoroka.Detisaradyzapájalidokolektívnychaktivít,kdepod

vedenímučiteliekvytváralipeknévýtvarnéapracovnéprodukty.

Hrovými formami, zábavnými činnosťami, športovými aktivitami aich plánovitým

rozvrhnutímvedukačnejrealitemalidetidostatokpriestorukrozvíjaniupsychomotorických

kompetencií. Učiteľky rešpektovali vývinové potenciality jednotlivých detí aopierali sa

odetskú skúsenosť apoznanie. Najväčšie problémy robilo deťom obliekanie aobúvanie.

Pretoúroveňsebaobslužnýchahygienickýchnávykovnebolanaprimeranejúrovni.Detiboli

málosamostatnéakčiastočnémuzlepšeniudošloažkoncomškolskéhoroka.
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Prezlepšeniejemnejmotorikyučiteľkyvyužívalistrihanie,krčenie,modelovanie,hry

so stavebnicami askladačkami. Deti sa postupne asprávne určili držať ceruzku aštetec.

Oprotizačiatkuškolskéhorokasazlepšilvýtvarnýprejavazáujemokreslenie.Problémom

boli aj grafomotorické cvičenia. Deti kreslili snezáujmom akresba väčšiny detí bola

neestetická.  Väčší záujem javili opracovné aktivity, prostredníctvom ktorých si deti

osvojovalirôznetechnikyprácestechnickým,odpadovýmaprírodnýmmateriálom,aleajs

technikami krčenia, strihania,  lepenia papiera. Problémy deťom robilo skladanie papiera, 

nesprávne  držanie nožníc pri strihaní, správne sedenie  pri výtvarných apracovných

činnostiach. Obľúbené boli pracovné listy, pracovné zošity, ktoré vyučujúce využívali ako

metóduhodnoteniastanovenýchvýchovnovzdelávacíchcieľov.

Negatíva:

pomočovaniesadetípočasdňaaneodplienkovaniepočasodpoludňajšiehoodpočinku,

uniektorýchdetísaobjavujenesprávnesedenienastoličke(sediananohevyloženej

nastoličke),

nesprávnyúchopgrafickéhomateriálu,ktorýpretrvávadoposiaľ,

neprimeranáúroveňserbaobslužnýchčinnosti.

Pozitíva:

manipulačnéschopnostídetí–konštruovanie,kreslenie,modelovanie,

dobrákoordináciapohybov–chôdza,beh,hádzanie,skok,súladpohybushudbou.

Kognitívnaoblasť

Vtejto oblasti osobnostného rozvoja systémpoznatkovospoločenskomaprírodnom

prostredí si deti utvárali aplikovaním zážitkového učenia, riešením problémových situácií,

priamympozorovaním askúmaním.To, čo deti doteraz nadobudlimalimožnosť aplikovať

vhráchainýchčinnostiach.Hlavnouzásadouuplatňovanouvproceseučeniaaučeniasabola

zásadanázornosti.Detimalimožnosťveciapredmetyvidieť,ohmataťamanipulovaťsnimi.

Voblasti myslenia avnímania udetí sme utvárali základné predstavy oveľkosti, tvare

amnožstve predmetov, rozvíjali sme unich logické myslenie, experimentovanie, 

samostatnosť, tvorivosť, čímsme sa snažili zvýšiťvedomostnúúroveňdetí.Pozornosť sme

venovali reči dieťaťa, rozvíjaniu komunikácie aschopnosti sústrediť sa avypovedať

myšlienku najmä pri práci sknihou. Slovná zásoba utýchto detí bola na nízkej úrovni.

Uniektorých detí bol a je problém sdorozumievaním. Snahou učiteliek bolo rozvíjať

kognitívnefunkcieosobnostídetízameranénarozvojpoznávaniaatoprostredníctvomopisu,
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rozprávania, prezerania leporel aobrázkových kníh, vysvetľovania, pozorovania,

prostredníctvomvychádzokdoblízkehookoliaMŠaprírody.

Negatíva:

- priraďovanie,rozoznávanieapomenovaniefarieb,

- pomenovaniearozlišovaniečasovýchvzťahov,

- koncentráciadetínajednotlivéčinnosti.

Pozitíva:

- charakteristikaročnýchobdobí,

- pomenovaniearozlišovaniepredmetovvtriede.

Sociálnoemocionálnaoblasť

Zhľadiska sociálnoemocionálneho rozvoja prevládalo vedukačnom procese

uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu apozitívna sociálna atmosféra. Veľmi

náročným bolo udetí  vypestovanie určitého systému, prispôsobenie sa dennému poriadku

apravidelnémusastriedaniukonkrétnychčinností.Vprocesesocializáciesaosvedčilirôzne

druhy hier zamerané na adaptáciu, spoznávanie sa, vytvorenie pravidiel aspôsobov

spolunažívania. Socializácia detí bola narušovaná ich častou chorobnosťou a nepravidelnou

dochádzkou. Edukačný proces smeroval na rozvoj empatického správania sa, vcítenia sa,

spoluzodpovednosti, pomoci druhým, hodnoteniu  pozitívnych, ale aj negatívnych prejavov

vsprávaní.Udetí sanámvcelkupodarilovypestovaťnávyknavzájomsineubližovať,nebiť

sa,pomáhaťsi.Staršieavyspelejšiedetisastaraliovekovomladšiedeti.

Vdanejoblastismevpriebehuceléhoedukačnéhoprocesuudetípodporovalizdravé

sebavedomie, viedli ich kakceptácii druhej osoby akvzájomnej úcte. U niektorých detí 

absentovala schopnosť prekonávať prekážky, koncentrácia, vytrvalosť ako aj schopnosť

zriecťsaniečohovprospechdruhého.Nedostatkysavyskytli ajpriovládanísprávaniasa–

agresivita.Konfliktysmesasnažiliriešiťspoločenskyprijateľnýmspôsobom,ktorérozvíjalo

kultivované vzájomné správanie. Veľkým problémom bola nepozornosť anesústredenosť

detí.Úroveňosobnostnýchasociálnychkompetenciíjeudetírôzna,alevekuprimeraná.

Negatíva:

- nerešpektovanieosobnostihovoriaceho,presadzovaniesavdialógunaúkordruhého,

- sebahodnotenie,

- občasnývýskytprvkovagresívnehosprávania.
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Pozitíva:

- prednášaniearytmizáciariekaniek,spevpiesní,

- samostatnosťprizapájanísadorozhovoru,

- kladnévnímanieaprežívaniebábkovéhodivadla.

9.3Vekovákategória45ročnýchdetí

Škola prevádzkovala dve triedy. Väčšia časť detí navštevovala školu druhý aj tretí

školskýrok.Všetkyplánovanéčinnosti savyučujúceusilovali realizovaťpravidelne,podľa

vypracovanýchplánovVVČ,ktorébolivsúladesučebnýmiosnovami.

Perceptuálnomotorickáoblasť

Vtejto oblasti sme sa zameriavali na rozvíjanie elementárnych základov telesnej

kultúry,narozvojhrubejajemnejmotoriky,vizuomotoriky,grafomotorikyasebaobslužných

činností. Prostredníctvom pohybových arelaxačných cvičení sme pestovali udeti návyk

atúžbupopravidelnomcvičení.Keďžeprirodzenépohybovéčinnostibolipredetiobľúbené,

učiteľkyposkytovalideťomdostatokpriestorunaichrealizáciu.

Ukaždéhodieťaťa došlo kzdokonaľovaniu aupevňovaniu hygienických, kultúrnych

apracovnýchnávykov,elementárnychpracovnýchatechnickýchzručností.Dôrazsmekládli

na hygienu, sebaobsluhu ahygienu prostredia. Postupne sme deti učili česať, rozopínať a

zapínať gombíky, obúvať avyzúvať sa, skladať prikrývku avyrovnávať posteľnú bielizeň.  

Pre rozvoj jemnej motoriky učiteľky do denných činnosti zaraďovali konštruktívne hry,

skladanie puzzle, hry skorálkami astrihanie. Vgrafomotorike sa vyskytli aj vážne

nedostatky, ktoré sa prejavovali vzlom držaní ceruzky, v silnom tlaku ceruzky na papier

vnesprávnom sklone  papiera pri grafomotorických avýtvarných činnostiach.Väčšina deti

vpriebehuceléhoškolskéhorokanejavilazáujemovýtvarneagrafomotorickéčinnosti,preto

boloichpotrebnéneustálemotivovaťausmerňovať.

Negatíva:

- nezáujemografomotorickéavýtvarnečinnosti(uchlapcov),

- nepresnosťpristrihaní,

- niektorédetimajúproblémudržiavaťčistotupristolovaní.

Pozitíva:

- obľúbenosťvýtvarnýchčinnostíudievčat,

- koordináciipohybov–chôdza,chôdzaposchodoch,beh,hádzanie,skokplazenie.
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Kognitívnaoblasť

Výchovnovzdelávacie ciele boli zamerané na utváranie uceleného systému

poznatkov.Detimajúnaveľmidobrejúrovni osvojené poznatkyorodine,prírode, ročných

obdobiach,predmetochaichvlastnostiach,základnýchfarbáchačastiachtela.Prevažnáčasť

detí má na veku primeranej úrovni rozvinutú schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa,

schopnosť zapamätať si. Niekoľko detí pozná celú abecedu, dokonca vedia skladať slová

avedia ich prečítať. Detí spontánne prejavovali  záujem ohľadanie, skúmanie

aoboznamovanie sa snovými javmi, osvojovaním rôznych spôsobov oboznamovania sa

sprírodnýmaspoločenskýmprostredím.Úroveňvedomostíazručnostívoblastipoznávacích

amimopoznávacích funkciízodpovedáichvekovýmarozvojovýmmožnostiam.Nedostatky

sa prejavovali vzlej sústredenosti detí, vchybnej výslovnosti, nedostatku komunikatívnych

schopností, rozširovaní pravej aľavej strany, porovnávaní počtu prvkov vskupinách

avniektorých matematických pojmoch. Vyučujúce rozvíjali  udetí logické myslenie,

experimentovanie,konštruktívnuaktivitu,samostatnosťatvorivosť,čímsausilovalizvýšiť

vedomostnú úroveň. Nedostatkom vtejto oblasti je pomerne málo nových edukačných

pomôcok,predovšetkýmnageometrickétvary,číslaalabyrinty.

Negatíva:

- slabávýslovnosťuniektorýchdeti,

- pravoľaváorientáciaapojmyvpravoavľavo,

- určovaniepojmovvpredu,vzadu,

- nepozornosťanesústredenosťprizadávaníúloh,

- skákaniehovoriacemudoreči.

Pozitíva:

- záujemobádanie,experimentovanie,získavanienovýchpoznatkov.

Sociálnoemocionálnaoblasť

Vtejtooblastismesausilovaliupevňovaťkamarátskevzťahymedzi deťmi,dôveru,

spoluprácu, prosociálne cítenie a správanie. Deti boli nabádané kprejavom náklonnosti 

kiným deťom, veľký dôraz sme kládli na riešenie konfliktov medzi deťmi navzájom. 

Vzmysle Dohovoru oprávach  dieťaťa sme zabezpečovali aktívnu ochranu detí pred

sociálnopatologickými javmi, monitorovali sme ich zmeny vsprávaní, spolupracovali s

rodičmi. Pri spoločných aktivitách sme oceňovali schopnosti, vlastnosti avýkony detí,
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vyjadrovaliimuznanieapochvalu.Rozvíjalismeasertívneanenásilnésprávanie–schopnosť

vypočuťsiajnesúhlasnýnázor,primeranesapresadiťvhre,ospravedlniťsaponevhodnom

správaní,samostatneriešiťkonflikt,primeranereagovaťnaprehruaznášaťdôsledkysvojho

správaniavovzťahuksebeakiným.

Zo strany učiteliek bola veľmi dobrá spolupráca srodičmi.Konzultáciami, dennými

rozhovormi sa problémy uniektorých deti čiastočne zlepšili, hoci prejavy agresivity, zlosti

avzdoru sa nepodarilo odstrániť úplne. Rezervy vtejto oblasti sú predovšetkýmv zlepšení

spoluprácesrodičmiproblémovýchdetí,vpostupnomzlepšovaníakceptáciearešpektovaní

druhých avzvýšenej  pozornosti k problémovým deťom ako aj  vhľadaní aodstraňovaní

príčin. Vo všetkých činnostiach  mali deti  vytvorené vhodné podmienky na rozvíjanie

správnej spisovnejvýslovnosti arečovéhoprejavu.Vzávere  rokavyučujúcekonštatujú,že

vobidvoch triedach je veľa detí snesprávnou výslovnosťou. Nízka úroveň verbálnej

komunikácieuniektorýchdetíbolačastodôsledkommenejpodnetnéhorodinnéhoprostredia

anepravidelnej dochádzky dieťaťa do školy. Vo všetkých činnostiach rečového prejavu

učiteľkyrozvíjalischopnosťhovoriťspisovnevmaterinskomjazykuajazykovosprávne.

Negatíva:

- veľmi časté výskyty neprimeraných prejavov detí, spojené snepokojom aprejavmi

agresívnehosprávania.

Pozitíva:

- prezeraniekníh,záujemočasopisyaencyklopédie.

9.4Vekovákategória56ročnýchdetí

Škola prevádzkovala dve triedy 56 ročných detí. Deti mali dostatok priestoru na

individuálne, skupinové, frontálne činnosti, ktoré sa realizovali vrôznych organizačných

formách. Osvojené návyky kultúrneho aspoločenského správania adosiahnutý stupeň

osobnostnéhorozvoja,najmärozvojazručnostíumožňovalideťomnezávislosťodučiteliek.

Perceptuálnomotorickáoblasť

Realizáciou edukačných aktivít stelovýchovným zameraním, uplatňovaním metódy

názornosti, dodržiavaním psychohygienických zásad, vhodnou motiváciou azaraďovaním

rôznychpohybovýchhier,chvíľokpohybovéhovyžitiaprihudbesmeudetíiniciovalizáujem

opohyb,ohrysnáčinímvrôznomprostredíinteriéruaexteriéru.Pripohybovýchčinnostiach

detiprejavovaliradosť,spontánnosťazáujem.Vmaximálnejmierebolnapohybvyužívaný

školskýdvor,ktorýdeťomposkytovalrôznemožnostiaktivítsvyužitímvariabilnýchhrových
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prvkov. Cvičenia vtriede boli značné obmedzené kvôli priestorovým podmienkam

avysokémupočtudetívtriede.

Deti majú osvojené základy správnych hygienických asebaobslužných návykov.

Vperceptuálnomotorickejoblastisúdetizručné,obratné,problémimvšakrobilopoužívanie

príboru, zaväzovanie šnúrok aviazanie mašličiek. Úroveň grafomotorickej gramotnosti,

praktickej tvorivosti, jemnej motoriky atechnickej zručnosti zodpovedá vývinovým

individuálnymosobitostiamazvláštnostiamdetí.

Výtvarné apracovné činnosti sa realizovali pravidelne prostredníctvom HaHČ

aedukačnýchaktivít.Konštruktívnymihramisaudetírozvíjalitechnickénávykyazručnosti,

ako aj fantáziaatvorivosť.Výtvarnéapracovné produkty detíboli prezentované všatniach 

aboliajsúčasťouvýzdobytriedaostatnýchpriestorov.

Negatíva:

orientáciavpriestoresohľadomnadruhých,

zdravotnécvikysprávnedržanietela,

vzdialenosťočnéhokontaktuprizaznamenávanígrafickejlínie,úchop,správnesedenie.

Pozitíva:

- samostatnosťtakmervovšetkýchčinnostiach,

- zvládaniezložitejšiehokonštruovaniaspredlohouibezpredlohy.

Kognitívnaoblasť

Podporou pri hľadaní originálnych riešení, uplatňovaním princípu spätnej väzby,

vytváraním adekvátnych azmysluplných príležitostí na učenie sa detí,  sme udetí rozvíjali

sebadôveru vo vlastné schopnosti, logické myslenie atvorivosť podľa vlastných predstáv.

Vytváraním priestoru pre tvorivú produkciu, poskytovaním príležitostí na samostatné

uvažovanie detí, uplatňovaním didaktických zásad pri realizácii edukačných aktivít sme

deťomumožňovalivyhľadávať,porovnávaťaprezentovaťsvojenázory,skúsenosti,poznatky

azážitky.

Detiprihľadanípostupovuplatňovalisvojufantáziu,predstavivosťazáujemozískavanie

poznatkov zdigitálnej gramotnosti. Boli tvorivé pri manipulačných, konštruktívnych

iumeleckýchčinnostiach.Veľmi radypracovali svčelouBEEBOT,kdesa saménavzájom

kontrolovali aopravovali chyby asLogico Primo, kde najprv spomocou učiteľky, neskôr

samostatne,riešilizadanéúlohy.Niektorédetipočasškolskéhorokanavštevovalilogopéda,

nakoľko vyslovovali niektoré hlásky nečisto. Na konci školského  roka vidieť zlepšenie

uniektorýchdetívovýslovnosti.
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Táto oblasť umožňovala kreatívny prístup kriešeniu problémov a kaktívnemu

poznávaniu scieľom chápania podstaty vecí. Učiteľky využívali stimulujúce metódy

sdôrazom na rozvoj logického myslenia, pričom využívali rôzne hry a pracovné listy. 

Pracovnélistyazošitybolivyužívanénareflexiu,čímbolidetiaktivizovanéksamostatnosti

prizadaníurčitejúlohyasprávnehorozhodovaniasaprijejriešení.Najčastejšievšakučiteľky

využívalimetódypraktickýchčinnosti,experimentovaniaapozorovania.

Pri rozvíjaní kognitívnej oblasti učiteľky využívali edukačné aktivity, ktoré rozvíjali

logické myslenie detí,  poznávacie schopnosti, postoje apoznatky vrôznych oblastiach

okolitéhosvetaaprírody.Výkonovéštandardybolizameranénalogickémyslenie,poznanie,

environmentálne cítenie, osvojenie základných myšlienkových operácii arozvoj reči ako

predpokladuplynuléhoprechodudetídoI.ročníkaZŠaúspešnéhozvládaniapožiadaviekna

ukončeniepredprimárnehovzdelávania.

Negatíva:

 prevziaťzodpovednosťzadokončenieedukačnejčinnosti,

 nerešpektovanieosobnostihovoriaceho,

 pozornosťuniektorýchdetíjekrátkodobá,vôľovévlastnostinedostatočné.

Sociálnoemocionálnaoblasť

Prejavovaním empatie aprívetivosti voči všetkým deťom sme hravou formou

motivovali deti kuvedomovaniu si dôsledkov vlastného správania sa, kdodržiavaniu

vzájomne dohodnutých pravidiel slušnosti pri komunikácii. Akceptovaním návrhov detí

arešpektovanímindividuálnychosobnýchdispozíciídetísmedeťomumožňovalivyjadrovať

svoje postoje, názory iskúsenosti. Deti sa snažili riešiť konflikty medzi sebou nenásilným

spôsobom,väčšinouspomocoudospelého.Priplneníúlohivhráchsavzájomneakceptovali,

prejavovali radosť zúspechu, zväčša vedeli prijať ikompromis. Pri presadzovaní svojho

názorusavšakobjavovalaajnaďalejnáladovosťahlučnosť.Hlasováhygienauniekoľkých

detí je nesprávna, hlavne v spontánnych edukačných aktivitách (neprimeraná hlasitosť v

rečovomprejave),vtriedeboloniekoľkodetí,ktoréboliveľmihlučnéaichneustálehlasné

rozprávanieniekedyprekážaloajostatnýmdeťom.

Voblasti získavania jazykových kompetencií bol deťom poskytovaný maximálny

priestor na komunikáciu. Využívaním obrázkového materiálu, pomocou básní, piesní,

hudobnopohybových hier azážitkového učenia sa udetí učiteľky rozvíjali slovnú zásobu,

hovoridlá asprávnuvýslovnosť. Postupne  sa týmudetí zdokonaľovala výslovnosť hlások,

správnosťaintonáciaslovenskéhojazyka.
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Výkonové štandardy smerovali kutváraniu arozvíjaniu prosociálneho správania,

cítenia,rozvíjaniahudobných,literárnych,hudobnodramatickýchaestetickýchspôsobilostí.

Veľkú pozornosť vyučujúce venovali pocitu bezpečia aistoty udetí, ohľaduplnosti

akultivovanosti ksebe ak iným. Vpriebehu celého  roka boli deti vedené kspoločnému

spolunažívaniu,kdesiosvojovaliprimeranéspôsobysprávania,konania,začleňovaniasado

kolektívu,komunikácie,empatie.

Negatíva:

priprezentovanípoznatkovnadmernáaktivitavspojitostisnerešpektomnechať

druhýchvyjadriťsvojnázor,

neistotaprivytváraníaodovzdávaníinformácií,

výskytneprimeranýchprejavovdetispojenýchsmotorickýmnepokojom,napätím,

výskytprvkovagresívnehosprávania(fyzickéaverbálne),

emocionálnakontrolajeuniektorýchdetíneadekvátna,

vindividuálnychprípadochpretrvávaneschopnosťsamostatnéhoriešeniakonfliktov,

riešeniekonfliktovlenzapomocidospelejosoby.

Pozitíva:

- detidostatočnerýchlonadväzujúsociálnekontakty.

Plánovanéúlohybolivzhľadomkukonkrétnympodmienkamškolysplnené.Podstatnúčasť

Plánuprácetvorilaoblasťskvalitňovaniavýchovyavzdelávania.Výchovaavzdelávanieboli

vškolskom roku realizované podľa ŠkVP „Kolotoč poznania“, čo významne prispelo

kzmeneobsahu,postupov,organizácieaštýluučeniajednotlivýchučiteliek.Obsahučebných

osnov bol rozpracovaný do 11 obsahových mesačných celkov. Jednotlivé celky na seba

plynulénadväzovali,bolizáväznéprevšetkytriedy.Obsahovécelkysadelilinatémy,ktoré

boli bližšie rozpracované vjednotlivých triedach prostredníctvom plánov výchovno

vzdelávacej činnosti. Jedným zo základných atribútov plánovania bolo využiť všetko, čo

vieme odeťoch vprospech každodennej práce snimi. Časový priestor na uskutočnenie

obsahu tém bol otvorený, flexibilný, dostatočne voľný spriestorom na rešpektovanie

aktuálnejsituácie,aktívnehovstupudetíatvorivostiučiteliek.Súčasťouobsahuedukácieboli

prierezovétémy.Prelínalivovšetkýchtematickýchokruhochavzdelávacíchoblastiach.

Cielevýchovyavzdelávaniasledovalirozvojdispozíciídetívovšetkýchdoménach, 

smerovalikrozvíjaniupoznatkov,porozumenia,spôsobilosti,vzťahov,postojov,hodnôt.Vo

výchovnovzdelávacejčinnostiprevažovaloefektívnekooperatívneučeniesaktívnouúčasťou

detí. Kombinovaním zážitkového učenia snásledným využívaním získaných poznatkov,
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predstáv apostupov učiteľky skvalitňovali kognitívne, učebné, personálne, interpersonálne,

komunikatívne,motorickéaumeleckéspôsobilostidetí.

Pedagogickízamestnancisavedukačnomproceseorientovalinavšetkyformypráce,

vktorých rešpektovali individuálne  rozvojové možnosti detí, atým  vytvárali čo najviac

príležitosti na individuálny prístup. Detí prejavovali spontánny záujem oosvojovanie si

vedomostí azručností, čo učiteľky podporovali kontinuálne prepojenými činnosťami so

širokou škálou pomôcok  azrozumiteľnou formuláciou požiadaviek.Učiteľky diferencovali

úlohy vzhľadom na ich schopnosti arozvojové možnosti. Motivovali detí kspracovaniu,

dokončeniu primeraných úloh vprimeranej kvalite, čase arozvíjali ich praktické návyky

azručnosti. Cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností, základných lokomočných

pohybovapohybovýchpotriebskvalitňovaliichpsychomotorickékompetencie.

Všetky poznatky boli deťom sprístupňované zrozumiteľným spôsobom. Učiteľky 

nadväzovalisdeťmibezprostredný,partnerskýkontaktarešpektovaliichspontánnyprejavaj

individuálne záujmy. Pomeremálo učiteľky zadávali deťomproblémové úlohy stvorivými

divergentnýmiriešeniamiastratégiezameranénaprácusdetskýmiedukačnýmiprogramami.

VMŠjeprístupných6PC,ktorésúvjednotlivýchtriedach.Školažiaľnemápriestorovéani

materiálne podmienky na realizovanie práce spočítačom adetskými edukačnými

programami. Rozvíjanie informačných kompetencií bolo obmedzené zdôvodu

nedostatočnéhomateriálnehoapriestorovéhovybavenia.

 Učiteľky boli pre deti hrovým vzorom, stimulátorom vzájomného porozumenia,

emocionálneho prežívania afantázie, zároveň poskytovali deťom príležitosti na vytváranie

aprejavovanie hodnotových, názorových iemocionálnych postojov. Deti boli posilňované

ksebadôvere,sebaúcte,čovplývalonaskvalitňovaniesociálnychaafektívnychkompetencií.

Výchovnovzdelávacíprocespozostávalzrelatívneustálenýchorganizačnýchforiem.

Realizáciouvšetkýchtematickýchokruhovvrôznychkonkrétnychobsahovýchmodifikáciách

sa rešpektoval činnostný charakter celkového prejavu dieťaťa. Pri adekvátne volenom

metodickom postupe sme prostredníctvom výkonových štandardov každého tematického

okruhurozvíjaliosobnosťdieťaťakomplexne.Ajvorganizačnomaobsahovomusporiadaní

dennéhoporiadkuškoly smezohľadnilivonkajšieavnútornépodmienkyškoly,požiadavky

rodičov,abysaživotvmaterskejškolestalzaujímavý,radostnýapríťažlivý.

Vhodné organizačné aobsahové usporiadanie činnosti aaktivít  napomáhalo utvárať

udetí trvalý apozitívny vzťah kškole. Materská škola mala vypracovaný Školský

aPrevádzkovýporiadokvzmysle platnej legislatívy. Sjej obsahomboli oboznámení všetci
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zamestnanci školy ana triednych aktívoch  aj zákonní zástupcovia detí. Na zverejňovanie

všetkýchnovýchinformácii,dianievškoleslúžilaajvlastnáinternetovástránka.

Školský dvor a záhrada boli integrálnou súčasťou školy. Vpriebehu roka boli

využívané na každodenné športové, relaxačné, pohybové, poznávacie aktivity sdeťmi. 

Učiteľky vjednotlivých triedach sa usilovali, aby prostredie jednotlivých tried, šatní

achodiebbolopríjemnéaestetickyvkusné.Každátriedavytváralajedinečnúklímuspocitom

bezpečia,istotyapríjemnestrávenýchchvíľvškole.Každútriedu,šatňudotváraliprácedetí,

učiteliekaestetickyvkusnékútikykjednotlivýmročnýmobdobiam.

Jednou zpriorítmaterskej školy bola príprava dieťaťa na vstup do základnej školy.

Úlohou učiteliek vprípravných triedach bolo  napomôcť každému dieťaťu dosiahnuť taký

stupeňcelkovéhovývinu,abyboloschopnézvládnuťprimárnevzdelanieISCED1.

Vspolupráci srodinousmesausilovaliovytváranie takých stratégii,ktorébyviedli

ksplneniu základných cieľov: osobnému kontaktu asociálnej súdržnosti. Materská škola

využila všetky dostupné formálne ineformálne nástroje pre skvalitnenie spolupráce rodiny

aškoly. Koncepcia materskej školy bola postavená na  akceptácii dieťaťa ako aktívneho

subjektu. Ktomu prispôsobovala scenár ascénu, aby každé dieťa malo vytvorené rovnaké

šancenarozvojvlastnýchschopností,ktorébyzabezpečovalikvalitujehoživota.

10ÚDAJEOPROJEKTOCH,DOKTORÝCHJEŠKOLAZAPOJENÁ

Digipédia,

Enviroprojekt„Poznajmeachráňmeprírodu“

11ÚDAJEOVYKONANEJŠŠI

Vškolskomroku2014/2015nebolavmaterskejškolevykonanáŠSI.

12ČINNOSŤMETODICKÉHOZDRUŽENIA

ČinnosťMZajehopostavenieurčuješkolskýzákonavyhláškaomaterskejškolesjasne

vymedzenými kompetenciami, ako poradný ainiciatívny orgán, ktorý sa zaoberal

pedagogickýmiavýchovnovzdelávacímiproblémami.ČinnosťMZsaopieralaoceloročný

plán, vktorom boli vytýčené ciele aúlohy, za plnenie ktorých boli zodpovední všetci

pedagogickí zamestnanci. MZ zasadalo  5krát ariadilo sa podľa konkrétneho programu.

Prioritou združenia bolo riešenie  aktuálnych otázok výchovy avzdelávania detí
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predškolskéhoveku.Obsah činnosti vyplýval zcieľov výchovy avzdelávania školy  aúloh

vyplývajúcich zposlania MZ vškole. Zo zasadnutí sa viedli záznamy ačinnosť bola

kontrolovaná riaditeľkou školy, ktorá bola prizývaná na jednotlivé stretnutia azároveň sa

aktívnepodieľalapriplneníkonkrétnychúloh.

13OBLASTI,VKTORÝCHŠKOLADOSAHUJEDOBRÉVÝSLEDKYAOBLASTI,

VKTORÝCHSÚNEDOSTATKY

Pozitíva:

zaškolenievysokéhopočtu56ročnýchdetípredvstupomdozákladnýchškôl,

100%kvalifikovanosťpedagogickýchzamestnancov,

profesionálnyprístuppedagógov,

vysokáestetickáúroveňtriedainýchpriestorovmaterskejškoly,

výbornápolohamaterskejškoly,čozaručujejejďalšiefungovanie,

fungujúceenvironmentálneaktivity,vyplývajúcezprofilácieškoly,

dostatočnáinformovanosťpedagogickýchzamestnancovarodičovoaktuálnomstave.

Negatíva:

priestory školy na výchovnovzdelávaciu činnosť sú malé, čo neumožňuje zriaďovať

väčšiecentráaktivítnarealizáciuorganizačnýchforiem,

zastaranosťbudovy,ktorásivyžadujecelkovúrekonštrukciu,

nedostatokfinančnýchprostriedkovnainvestície,

zvyšovanievýdavkovnaprevádzku.

14POSLANIEAVÍZIAMATERSKEJŠKOLY

Školasprostredkujezákladnéhodnoty spoločnosti,ktorésúvkultúrepovažovanéza

dôležité pre jej existenciu. Vspolupráci srodičmi detí amiestnou komunitou bude  škola

vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí. Naučí ich mravným

postojom, ideálom ahodnotovým systémom, vyzbrojí ich schopnosťami, zručnosťami

avedomosťami,potrebnýminaúspešnýživotvmeniacejsaspoločnosti,naučísivážiťvlastné

zdravieazdravieiných.

15VÍZIAMŠ

byťpripravenýnavstupdotretiehotisícročiaskreditomosobitnéhoprínosupreseba

aspoločnosť,
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vzdelávať avychovávať deti tak, aby sa znich stali všestranne rozvinuté osobnosti,

aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, vktorom nechýba istota aharmónia

dodávajúcasilukzodpovednémuaúspešnémuzvládnutiuneskoršíchúloh,

skvalitniťedukačnúčinnosť,ktorámábyťhumánna,tvorivá,atraktívnaaprogresívna,

 realizovať environmentálnu výchovu vedukačnom procese prostredníctvom

realizácievlastnéhoenvironmentálnehoprogramuškoly.

MATERSKÁŠKOLAMATICESLOVENSKEJ740/7,STROPKOV



VYJADRENIE

Správa ovýchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch apodmienkach školy za

školský rok 2014/2015 bola prerokovaná pedagogickou radou na pedagogickej porade

konanejdňa31.08.2015.

VStropkove31.08.2015

.......................................

Mgr.JanaKlebanová
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riaditeľkaškoly

...........................................

MáriaBzdiľová

zástupkyňariaditeľkyškoly



RADAŠKOLY

pri

MATERSKEJŠKOLEMATICESLOVENSKEJ740/7,STROPKOV



VYJADRENIE

Rada školy  týmto vyjadruje súhlasné stanovisko kSpráve ovýchovnovzdelávacích

výsledkoch školy za školský rok 2014/2015, sktorou bola oboznámená 03.09.2015 

riaditeľkouškolyMgr.JanouKlebanovou.

VStropkove03.09.2015
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............................................

FrantiškaPariláková

predsedaRŠ


