
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 

 

• Názov školy:   Materská škola 

• Adresa školy: Zuzkin park 2, 040 11  Košice 

• Tel a fax. čísla školy: telefón – 055/6431327, vedúca ŠJ – 6436183 

Mobil: riaditeľka školy – 0907 900 142 

• Internetová a  elektronická adresa školy: www.mszuzkinpark2.eu, 

mszuzkinpark2@stonline.sk 

• Údaje o zriaďovateľovi školy: MMK, Oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11  

Košice 

• Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:  

Svetlana Gjabelová - riaditeľka školy 

Michala Hvizdošová – poverená zástupkyňa školy 

Ing. Zuzana Zambová– hospodárka školy 

Mgr. Katarína Turová – vedúca ŠJ  

• Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:  

Rada školy – predsedníčka –Michala Hvizdošová 

Členovia RŠ : Iveta Šelestáková, MUDr. Michel Gočik , Ing. Zuzana Zambová,  PhDr. 

Patrik Kohut /MČ/, Mgr. Peter Liba  /MČ/,  Ing. Erika  Pásztorová /OŠ /  

Činnosť RŠ sa v priebehu od 12.03.2020 – 30.06.2020 predlžila, voľby sa uskutočnia 

v septembri 2020. Škola bude mať zvýšený počet členov Rady školy. Za voľby je 

zodpovedná riaditeľka školy. 

• Gremiálna rada – Svetlana Gjabelová, Michala Hvizdošová, Ing. Zuzana 

Zambová, Mgr. Katarína Turová 

• Pedagogická rada – Svetlana Gjabelová,  pedagogickí zamestnanci školy 

http://www.mszuzkinpark2.eu/
mailto:mszuzkinpark2@stonline.sk


• Triedni dôverníci - Ing. Zuzana Zambová, Bc. Jana Jastrabová, Mgr. Lenka 

Zmijová, Ing. Marianna Džundová, Antónia Chovancová, Ing. Jaroslav Vojtek 

• b) údaje o počte detí školy – 127, integrované deti - 0 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ  - 32,  OPŠD – 5 

g) údaje o počte zamestnancov – počet učiteľov vrátane riad. – 13,                                                                                          

- asistentov - 0,  

                                                               -   nepedagog. zamestnanci – 9 

 

 Vzdelávanie pedagogických  zamestnancov:  

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Konkrétne upravuje profesijný rozvoj 

pedagogických a odborných zamestnancov: 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/2020: 

 Funkčné vzdelávanie ...................................................0 

 Adaptačné vzdelávanie.................................................6 

 Predatestačné vzdelávanie............................................0 

 Inovačné vzdelávanie ..................................................0 

 Aktualizačné vzdelávanie............................................13 

 

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2019/2020 

Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Hlavný cieľ: Zmeny v oblasti profesijného rozvoja a jeho plánovania 

Špecifické ciele: 

1. Udržanie a obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej 

činnosti 

2. Získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch 



Pri ponukách rôznych vzdelávacích inštitúcií sa snažíme vzdelávať aj vedúcich 

zamestnancov, pretože škola je právny subjekt a sme povinné sa orientovať v platných 

zákonoch a legislatíve. 

Skúsenosti a vedomosti slúžia ako aplikácia vo vyučovacom procese pedagógov a ich 

odovzdávaní vzájomných skúseností.  

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

13.09.2019 "Ulica /ne/má šancu“ – účasť na festivale     

20.09.2019 "Biela pastelka" – zapojenie sa do verejnej zbierky 

25.09.2019 „Exkurzia v Kosite“ – návšteva v centre environmentálnej výchovy 

10.10.2019 "Prvá pomoc" – aktivita v spolupráci s RÚVZ     

16.10.2019     "Návšteva starých rodičov v  škôlke"-    spoločne strávené dopoludnie 

16.10.2019      Pečenie koláčov z jesenných plodov na triedach     

17.10.2019      "Botanická záhrada" – exkurzia  

18.10.2019     "Úcta k starším" – aktivita pre všetky deti 

25.10.2019     "Bricklandia" – účasť na výstave lega     

28.10.2019      "Spolupráca so ZŠ Považská" – imatrikulácia prvákov   

29.10.2019      „ Zdravá výživa“ – aktivita v spolupráci s RÚVZ    

30.10.2019      "Dentálna hygiena" – aktivita v spolupráci s RÚVZ     

04.11.2019      "Deň materských škôl"- deň plný zábavy  

04.11.2019 – 11.11.2020      „Tvorivé učenie“- drotárstvo a košikárstvo 

13.11.2019       "Kačky - Rapotačky" – divadelné predstavenie pre deti     

14.11.2019       "Pani jeseň" - dopoludňajšia aktivita pre všetky deti    

06.12.2019      "Hľadá sa rozprávkovo" – divadelné predstavenie s balíčkami     

09.12.2019       "Škôlka plná rozprávok" – dramatizácia rozprávky pre rodičov    

10.12.2019      "Vianočná Terasa“ – vystúpenie deti pre MČ - Západ 

21.01.2020  "Zimné radovánky- dopoludňajšia aktivita pre všetky deti  



23.01.2020  "Rozprávka O Popoluške" – vystúpenie detí v MŠ     

27.01.2020  "Exkurzia Kositu" – návšteva environmentálneho centra     

30.01.2020       "Návšteva vyučovania v  ZŠ " – spolupráca so ZŠ Považská   

05.02.2020        "Lišiaci Bingo a Dolár" – divadelné predstavenie pre deti     

11.02.2020        "Karneval"- celodenná zábava pre deti 

13.02.2020       "Návšteva u pána starostu" – vystúpenie detí 

17.02.2020        „Depistáž“ - vyšetrenie školskej spôsobilosti     

25.02.2020      „Hoki, Poki“ – divadelné predstavenie pre deti  

12.03.2020 – 31.05.2020 – prerušenie prevádzky – COVID    19 

26.06.2020     „Všetko najlepšie“ – dopoludňajšia zábava pre deti     

07.07.2020 „Policajná razia v škôlke“  - návšteva policajtov a psovodov    

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Spolupráca s „Úniou slabozrakých a nevidiacich“ - projekt zameraný na oboznámenie detí 

s hendikepovanými ľuďmi a zapojenia sa do pomoci iným.   

• zameranie sa na empatiu detí smerom k postihnutým ľuďom,  

• účasť detí na programoch venovaných slabozrakým,  

• zapojenie sa do predaja Bielej pastelky, 

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

            MŠ je 6-triedna škola pavilónového typu. Pri čerpaní finančných zdrojov sme 

postupovali  podľa finančnej disciplíny a zákona o verejnom obstarávaní:  

• Zo zdroja 630 sa v školskom roku 2019/2020 zakúpili: 

• kancelárske potreby /tonery, tlačivá/a výtvarný materiál, 

• vybavenie pre ŠJ, zástery a čiapky,  drobný inventár do kuchyne,  

• maľba kuchyne a skladových priestorov školskej jedálne 



• zaobstaranie ochranných pomôcok – rúška, štíty a teplomery, 

piktogramy 

• čistiace prostriedky 

• záhradné dekorácie, rastliny, substráty 

• záhradné náradie a pomôcky 

• dekorácie – farebné písmená  

• nábytok – skrine do priestorov prezliekarní ŠJ 

• nafukovanie predmety určené k dekorácií spoločných priestorov 

chodieb 

• rekonštrukčné práce – elektroinštalácii 

• výmena interiérových dverí v celom priestore jednotlivých tried 

• kostýmy určené k dramatizácii -  Interaktívnej rozprávke 

• výmena vodovodného potrubia – studená voda , exteriér školy 

• IKT technika – monitor a PC hosp. MS, ved. ŠJ 

• inštalácia video vrátnika 

• inštalácia audio vrátnikov – celé priestory školy, kancelárie 

• zakúpenie – pracovných stolov – školská jedáleň 

• učebné pomôcky, hračky, knihy,  

 

• Zo zdroja 72 – sponzorský sa v školskom roku 2019/2020 zakúpili: 

• Divadelné predstavenie Kačky rapotačky 

• Vstup do Bricklandie – lego herňa 

• Tvorivé dielne pre deti všetkých tried – drotárstvo a maľovanie 

na sklo 

• Fotopráce, ročenky a kalendáre 

• Dekoratívny materiál – exteriér a interiér 

• Divadelné predstavenie –Lišiak Dolár a Bingo 

• Divadlo HOKI POKI – Keď sa hľadá kamarát 

 

 



 Zdroj 111: 

• didaktické a učebné pomôcky, 

• učebná pomôcka – komponenty osadené na  detskom ihrisku / 

domčeky , hojdací slimák/ 

• výtvarný materiál, tvorivý materiál, 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy na šk. rok 

2019/2020  boli dotácie prideľované na základe schváleného rozpočtu. Tieto dotácie sú delené 

v jednotlivých zdrojoch. Finančná analýza predstavuje skutočný stav dotácie finančných 

prostriedkov: 

• dotáciách zo štátneho rozpočtu na 5-6 ročné deti  zdroj 111 –   4030,66 EUR, 

• dotáciách na osobné náklady /mzdové prostriedky/  zdroj 41 –   303 614,00 EUR ,  /k 

30.7.2020/ 

• dotácia na  prevádzkové náklady – 49 962,00  EUR,   /k 31.7.2020/ 

• finančné prostriedky získané od rodičov zdroj 72 – 5975,00 EUR.  

Všetky čerpané finančné prostriedky boli  použité podľa ich delenia zdroja a určenia ich 

čerpania.  

Štatutár školy prerozdelil  finančné prostriedky z mzdových úspor na mimoriadne odmeny pre 

zamestnancov.  

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

šk. rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Ciele a úlohy koncepčného zámeru rozvoja MŠ 

• MŠ pracuje podľa školského vzdelávacieho programu "Slimáčik". Na škole sa plnia 

vo VVČ učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu, 

• plánovali sa úlohy, ktoré mali všeobecný ale aj špecifický obsah, 



• deti boli povzbudzované k samostatnému riešeniu problémov, 

• nadobúdali informácie a samostatne s nimi pracovali. 

 

Otvorené hodiny boli zamerané na začínajúce učiteľky, ktoré boli oboznámené pomocou 

prezentácie z VVČ, z učebnými osnovami a s pracovno - právnymi predpismi.  

  

 V školskom roku 2019/20 sa otvorené hodiny realizovali z týchto vzdelávacích oblastí: 

 

•   Otvorená hodina z oblasti Jazyk a komunikácia 

• Otvorená hodina z oblasti Človek a príroda 

• Otvorená hodina z oblasti Matematika a práca s informáciami 

• Otvorená hodina z oblasti Umenie a kultúra – Výtvarná výchova 

• Otvorená hodina z oblasti Človek a spoločnosť 

 

Otvorené hodiny podnecovali pedagogických zamestnancov k diskusii, motivovali ich 

k metodickej inovácií výučby, posudzovala sa činnosť nových metód, foriem a prostriedkov, 

poskytovalo sa metodické poradenstvo, aplikovali sa poznatky z rôznych foriem vzdelávania 

do edukačnej praxi, sebareflexia /vzdelávanie, sebavzdelávanie, spoločné vzdelávacie aktivity, 

učiteľské portfólio/. Učiteľky zaradené v adaptačnom programe boli hospitačnou činnosťou 

riaditeľkou a zástupkyňou  školy  náčuvmi na otvorených hodinách systematicky pripravované 

na plnenie adaptačného programu. Zároveň začínajúce učiteľky vypracovali projekty 

v súčinnosti s učebnými osnovami ŠVP a vyrobili učebnú pomôcku, ktorú odprezentovali na 

otvorenej hodine spolu s prezentáciou v power pointe. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

            Využitím širokého spektra rôznorodej detskej literatúry sme deťom poskytovali 

jazykový vzor v spisovnej podobe materinského jazyka, ktorý  prispieval k rozvoju  slovnej 

zásoby, súvislého, gramaticky správneho a sociálne primeraného vyjadrovania sa u detí.  

Detskou literatúrou sme u detí podporovali motiváciu, záujem a vzťah k písanej kultúre.  



Deti sme obklopovali rôznorodým, komunikačne aj literárne podnetným prostredím v ktorom 

mali príležitosť svojím vlastným tempom poznávať a reálne ich využívať  vo vlastnej aktivite 

a hre.  

Pri čítaní literárnych textov  deti dostávali  príležitosti predvídať a domýšľať obsah textu čím 

sme zapájali ich vlastnú fantáziu a kritické myslenie. Obohacovali sme  vzdelávacie činnosti o 

vyhľadávanie alebo prácu s informáciami získanými prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií. 

Učiteľky zahrali  deťom divadelné predstavenie, ktoré si sami pripravovali, aby deťom priblížili 

umenie divadelnej tvorby a oboznámili ich s pojmom divadlo, ktoré je určitou formou výchovy 

a vzdelávania, ktoré prináša deťom estetický zážitok, nový podnet a druh zážitku. V mesiaci 

december zahrali divadlo  s názvom "Hľadá sa rozprávka". V tejto rozprávke vystupovali 

postavy z rôznych rozprávok, čím deti boli motivované pri rozprávke premýšľať.  

Obsahy a zážitky z čítania a predstavení vyjadrovali  vo výtvarných činnostiach, ale aj v 

dramatických a hudobno-pohybových činnostiach. Deti sa stretávali s dramatizovaním 

rozprávky počas celého roka a vystupovali s dramatizáciou pred rodičmi. Zahrali si rozprávku 

Ťahal dedko repku, Červená čiapočka, O Popoluške, Stratila sa škôlka... Deti si pri dramatizácii 

osvojovali komunikačné zručnosti, kultivovaný prejav. Rozprávka bola pre deti príkladom a 

ponaučením, aby si navzájom pomáhali a rešpektovali sa. 

Deti vystupovali pri OC – Galéria v spolupráci s MČ – Západ  s programom k téme „Vianočná 

Terasa“. S nacvičeným divadelným predstavením boli deti navštíviť aj pána starostu v našej 

MČ. Aj vďaka takýmto akciám a vystúpeniam sa deti učia vzájomného rešpektovania, pomoci 

druhému a  súdržnosti.  

V tomto školskom roku boli pozvané do  našej materskej školy niekoľko divadelných 

predstavení s názvom Hoki a Poki, Lišiaci Dolár a Bingo a Kačky Rapotačky. Divadlá  priniesli 

deťom veľký estetický zážitok.  

Deťom bol umožnený voľný prístup ku knihám, kde  mali  možnosť s knihami voľne 

manipulovať (prezerať si ich a listovať v nich). Rovnako  mali k dispozícii materiál (papier, 

farbičky, ceruzky atď.), ktorý používali  na zapisovanie svojich prvotných pokusov o písanie či 

na tvorbu vlastných kníh. 

Rôznymi aktivitami deti identifikovali začiatočnú hlásku slova, ale súbežne s tým aj 

vyhľadávali príslušné písmeno na kartičkách. 

V rámci spolupráce so ZŠ  boli naše deti pozvané na imatrikuláciu prvákov s programom, ale 

aj na  hodine slovenského jazyka. Deti mali možnosť sa dostať do sveta školákov. Deti sa  

bezprostredne zapájali  do rozhovorov v triede a aktívne komunikovali s deťmi aj s učiteľkou. 



Rozvíjali sme  prostredníctvom špecifických riekaniek, jazykolamov, ktorými si deti cibrili  

precíznosť vnímania kvality hlások reči i ich konkrétnu artikuláciu a vyslovovanie správne 

všetkých hlások a hláskových skupín.  

V priebehu vzdelávacích aktivít deti používali  spisovnú podobu jazyka v jednoduchých 

syntaktických a štylistických formách. 

Cielene sme vytvárali priestor na vyváženú rečovú aktivitu, využívali sme ranný kruh a rôzne 

motivačné hry, v ktorých akceptovali dohodnuté pravidlá komunikácie a vzájomne sa 

rešpektovali. Pravidelne sme  zaraďovali  hry na rozvoj sluchového vnímania. 

Deti sme oboznámili s ľudovou slovesnosťou a tradíciami.  

Veľký dôraz sme kládli na oblasť grafomotorických predpokladov písania, ktorá je zameraná 

na prípravu techniky písania. Pozornosť sme venovali  tréningu schopností detí umožňujúcich 

kresliť grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia a kresliť grafomotorické prvky 

vyžadujúce pohyby dlane a prstov s využitím rôznych pracovných listov a zakúpených 

pracovných zošitov zameraných na grafomotoriku. U detí sme po celý čas budovali správne 

návyky pri písaní a to najmä aby sedeli vzpriamene,  aby vzdialenosť očí od podložky bola 

primeraná a ceruzku držali správnym spôsobom s vyvíjaním primeranej intenzity tlaku na 

podložku.   

 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

  

               Vekové zloženie detí odráža rôznu úroveň v kognitívnej oblasti. Tvorivým prístupom 

deti získavali nové poznatky a  chápali pojmy primerane ich veku. Vychádzali sme z poznania 

jednotlivých vývinových osobitostí, úrovne myslenia, pozornosti, pamäti, vývinu reči. 

Myšlienkové operácie u detí sme rozvíjali cez problémové úlohy. Zamerali sme sa na 

schopnosť u detí dokončiť činnosť, sústredene sa hrať a pracovať, na vôľové procesy v hrách 

a činnostiach. Všetky matematické operácie boli   realizované  činnosťami a  manipuláciou s 

predmetmi v kontexte s reálnym životom detí. Pri riešení úloh sa deti  stretávali  s rôznymi 

problémovými situáciami, kde  využívali svoje skúsenosti a zisťovali, že niektoré úlohy majú 

aj viac správnych riešení a niektoré nemajú žiadne riešenie. V spojení s konkrétnymi aktivitami 

sa orientovali  v priestore pomocou pojmov vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo. Zároveň 

sme u detí posilňovali orientáciu v čase vždy v nejakom deji. Deti  vedeli  rozlišovať 

priestorové geometrické útvary (telesá) zrakom aj hmatom, rozlišovali  predmety podľa tvarov, 

vyhľadávali ich vo svojom okolí, opisovali a pomenovali ich, vytvárali  zložitejšie obrazce 



podľa predlohy aj podľa vlastnej fantázie. Staršie deti sa zúčastnili výstavy lega – Bricklandia, 

kde nielen videli čo všetko sa dá postaviť z lega, ale aj sami mohli z rôznym legom pracovať 

a  využiť svoju fantáziu, schopnosti, kreativitu a šikovnosť.  Deťom sme poskytovali dostatok 

podnetov na rozlišovanie tvarov predmetov. S rovinnými  útvarmi, sa deti najčastejšie stretávali 

formou pracovných listov ako aj maketami či modelmi, kde ich pomenovávali a triedili podľa 

veľkosti, tvaru a farby. V rôznych hrách a edukačných aktivitách deti mali možnosť merať 

neštandardnou jednotkou o ktorej rozhodovali sami. Logické myslenie sme u detí rozvíjali 

rôznymi aktivitami pri postupnosti objektov počas dňa a  vzdelávacej aktivity. V tejto oblasti 

sme využívali množstvo pomôcok a rôznych hier ako aj veľké využitie mali digitálne 

technológie, ktoré sme využívali aj ako prostriedok na získavanie poznatkov, vedomostí ale aj 

na ich upevnenie. Matematické schopnosti a zručnosti, logické myslenie a konštruktívna 

aktivita boli rozvíjané na primeranej úrovni a prispôsobené veku dieťaťa. Utvárali sme základné 

predstavy o počte, veľkosti, farbe, množstve a číselnom rade. Pozornosť sme venovali správnej 

formulácii a zadávaniu úloh. Viedli sme ich k porovnávaniu, triedeniu, priraďovaniu, orientácii 

a logickému mysleniu. Neustále sme deti podnecovali k aktivite a  podporovali  sme rozvíjanie 

poznávacích procesov s využitím vhodných učebných pomôcok a zážitkového učenia.  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

               V tejto oblasti sme boli pre deti príkladom zvedavej, skúmajúcej osoby, ktorá si 

neustále kladie otázky a hľadá odpovede rôznym spôsobom a to najmä pozorovaním a vlastným 

bádaním. Prostredníctvom zmyslového vnímania a zážitkového učenia  si osvojovali poznatky 

o živej a neživej  prírode. Upevňovali si poznatky skúmaním, experimentovaním  priamo 

v prírode. Podporovali sme ich k aktívnej a tvorivej činnosti, experimentovaniu a osvojovaniu 

si poznatkov formou hry. V edukačných aktivitách sme sa zamerali na manipuláciu 

s predmetmi, ktoré pomáhali deťom pri systematickom nadobúdaní vedomostí, rozvíjaní 

zručností a schopnosti. Pri pozorovaní a realizácii jednoduchých výskumných aktivitách  sme 

deťom často kládli opisné otázky, aby zistili v pozorovanej skutočnosti čo najviac. V tejto 

oblasti sme zavádzali vzdelávacie postupy v ktorých sa zdrojom poznania stávala realita. U detí 

sme  rozvíjali  predstavu o rôznorodosti prírody. Prostredníctvom sústredeného pozorovania 

zisťovali  podobnosti a rozdielnosti špecifických súčastí prírody. V aktivite "Jeseň" deti 

identifikovali typické znaky jesene, zbierali úrodu, počítali ovocie a zeleninu, triedili listy podľa 

farby a veľkosti, vytvárali s orechmi melódiu a naučili sa novú pieseň.  Vytvárali si  súvislosť 

pozorovateľných javov s vnímaním teploty prostredia počas celého roka. V aktivite „Zimné 



radovánky“ si deti zopakovali a vyskúšali čo všetko sa dá vonku v zime zrealizovať.   V zime 

pozorovali  a porovnávali tvary snehových vločiek, stavali vonku snehuliaka, pozorovali 

topenie snehu a ľadu. Deti boli  vnímavé voči znakom počasia a všímali si postupnosť, či 

náhlosť zmien a vedeli jednotlivé znaky počasia pomenovať. V  pravidelných intervaloch 

zaznamenávali dohodnutými značkami to, aké je počasie. Prostredníctvom skúmania detailov 

rôznych rastlín a ich porovnávania vedeli identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše i návštevou 

v Botanickej záhrade. Upriamovali sme ich pozornosť aj  na rastliny, ktoré poznajú zo svojho 

okolia, pričom sme  zameriavali  ich pozornosť na rovnaké/odlišné znaky jednotlivých druhov 

rastlín či jednotlivých častí rôznych rastlín, vytvárali rôzne herbáre lúčnych, liečivých kvetov. 

Deti  pozorovali  a porovnávali rôznych živočíchov podľa určitých životných prejavov 

živočíchov, napríklad podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí a diskusiou o potrave, 

ktorú pre svoj život potrebujú.  Deti vyhľadávali v okolí hmyz, ktorý následne pozorovali 

v triede v priehľadnej fľaši a s pomocou lupy. Prostredníctvom pozorovateľných prejavov 

funkčnosti spoznávali vlastné telo. Skúmali tlkot srdca, pohyb čriev pri trávení, viditeľnosť ciev 

pod kožou. Pomocou videí, obrázkov a zážitkovým učením porovnávali ekosystém v odlišnom 

podnebí.  Rozvíjali sme  predstavy  detí o neživej prírode, konkrétne o vode, vzduchu a vesmíre 

a to  najmä na význam neživých súčastí prírody a na skúmanie ich vlastností. Deti sa venovali 

výskumnej činnosti, kde porovnávali akými predmetmi dokáže pohnúť pohybujúci sa vzduch. 

Venovali sme sa pre deti stále zaujímavou témou a to je Vesmír. Deti rôznymi aktivitami 

získavali skúseností o svetle a tme, kde vymenovali zdroje svetla, prechádzanie svetla cez rôzny 

materiál, ako aj skúmanie tieňa. Deti priamym pozorovaním pozorovali topenie a tuhnutie pri 

výrobe „jedla pre vtáčiky“ v zime. Deti skúmali pôsobenie magnetov na predmety a vzájomne 

na seba, do akej vzdialenosti magnet pôsobí a  akú hmotnosť udrží. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

           V tejto oblasti sme ako hlavnú metódu využívali hru,  pozorovanie, zážitkové učenie a 

riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Stavali sme na detskej skúsenosti a prirodzenej 

detskej zvedavosti. Staršie deti navštívili v škôlke ich starí rodičia, kde spoločne strávili krásne 

dopoludnie. Deti si pripravili program, spoločne si so starými rodičmi zaspievali, upiekli si 

koláč. Aj takýmto spôsobom sme chceli, aby deti vnímali pozitívny vzťah členov rodiny 

a poukázať im   úctu k starším ľuďom. Vo vzdelávacích aktivitách s využitím rôzneho 

obrázkového materiálu a didaktických hier spájali  časové pojmy vždy s konkrétnou činnosťou 

a zoraďovali typické činnosti do časového úseku. Deti sa oboznamovali s hodinami, kde sme 



zapojili bádateľský prístup a vytvorili pomôcku na meranie času. Deti počas vychádzky 

spoznávali a pozorovali okolie MŠ a  významné budovy (nemocnica, budovu MMK, kostol 

a pod..). Deti integrovane získavali poznatky a skúsenosti súvisiace so správaním sa v úlohe 

chodca a so základnými pravidlami cestnej premávky. Deti pozorovali dopravné prostriedky, 

svetelné signály, dopravné značky, skvalitňovali  si orientáciu v priestore, vnímali zvuky 

súvisiace s dopravou a získavali ďalšie dôležité informácie a skúsenosti o doprave. Veľkým 

zážitkom pre deti bola aj akcia, kedy našu škôlku navštívili policajti a priblížili deťom svoju 

dôležitú prácu.  Využívali sme  rozličné druhy hier na rozvoj zmyslového vnímania, pozornosti, 

obratnosti a rozhodnosti, ktoré nie sú primárne zamerané na dopravnú výchovu, ale ich 

uplatňovaním sa rozvíjajú dôležité predpoklady, ktoré vedú k zvládnutiu nárokov správania sa 

v cestnej premávke napr. napr. pravá/ľavá ruka, hry na vnímanie zvukov, reagovanie na 

zvukové signály, básne s dopravnou tematikou. Deti v aktivitách dopravnej výchovy, ktoré sme 

realizovali v triede vytvárali modelové situácie a dodržiavanie základných pravidiel. Deťom 

boli vytvorené rôzne príležitosti pri ktorých počúvali hymnu, oboznamovali sa so štátnymi 

symbolmi  Slovenskej republiky.  Poznávali mestá na Slovensku ako aj ich dominanty napr. 

Spišský hrad, Tatry, Bratislavský hrad a pod. Na sprostredkovanie obsahu, ktorý nebol  možný 

realizovať zážitkovým učením sme  využívali rôzny obrázkový materiál, encyklopédie, 

didaktické pomôcky. Zaraďovali sme rolové hry, krátke scénky na základe reálnych situácii, 

ktoré vznikli v triede a prepojili sme obsah so skúsenosťou. Využívali sme aj modelové situácie 

k používaniu zdvorilostných vyjadrení. Vo vzťahu k pozitívnym emóciám sme  výchovno-

vzdelávaciu činnosť realizovali  cez pozorovanie, opisovanie, metódy tvorivej dramatiky, 

zážitkového  učenia a hry s využitím bežného spôsobu komunikovania citov.                                                                                  

  

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

                  V tejto oblasti sme u detí rozvíjali technické premýšľanie a viedli sme ich k tvorbe 

vlastných  postupov. Zameriavali sme pozornosť na skúmanie vlastností rôznych predmetov 

a následne ich triedenia  podľa materiálov z ktorých boli vyrobené. Deti navštívili 

environmentálne centrum v Kosite, kde vlastným pozorovaním mali možnosť vidieť triedenie 

a separovanie odpadu.  Obrazovým materiálom si  deti vytvárali  predstavu o tom, ako sa dajú 

jednotlivé prírodné materiály z prostredia získať a na čo ich používať. Na základe 

rozpoznávania rôznych materiálov, z ktorých sú predmety vyrobené, sme  viedli  deti k rozvoju 

recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu. Spracovávali materiály recyklovaním - 

vyrábali papier, ozdobné predmety. Prostredníctvom činností sme  rozvíjali u detí  kladný vzťah  



k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme. Vytvárali sme  situácie, v ktorých  deti  vytvárali 

výrobky podľa inštrukcií poskytnutých rôznym spôsobom (verbálnym opisom postupu, 

demonštračným príkladom realizácie, náčrtom, predlohou, schémou). Veľký dôraz sme dávali 

na  kognitívny vklad dieťaťa, aby premýšľal  o možných postupoch a využíval pritom doterajšie 

vedomosti a skúsenosti. Učenie sa pokusom a omylom bol pre dieťa veľmi vhodným postupom 

pri rozvíjaní zručností a tvorivosti. Deti podľa predlohy konštruovali a zostrojovali  rôzne 

predmety a zisťovali či tak funguje ako predpokladáme. Pri realizácii rôznych činností deti 

využívali najmä jemnú motoriku a to pri navliekaní korálikov, prevliekanie šnúrok, triedenie 

drobných predmetov, presúvanie predmetov pomocou pinzety a pod. Deti skúmali princíp 

fungovania ozubených kolies. Získali vedomosti o výrobe niektorých vybraných výrobkov 

(napr. výroba múky z obilia a chleba z múky, výroba masla zo smotany, výroba džúsu z ovocia, 

výroba recyklovaného papiera z novín, príprava čaju zo sušených bylín, sušenie liečivých bylín, 

húb a ovocia a pod.), pričom niektoré  postupy aj uskutočnili. Zameriavali sme sa na aktivity 

spojené s opisom postupu prípravy produktov  drotárstva a košikárstva,   ktoré si deti aj  

vyskúšali na tvorivých dielňach.  Deti diskutovali o súčasných povolaniach rodičov, o ich 

pracovnej náplni, ale aj význam niektorých pracovných profesií ako lekár, šofér, učiteľ, policajt 

a pod... 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  - Hudobná výchova 

                 Rozvíjali sme u detí  elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. Rôznymi 

aktivitami sme u detí prebúdzali trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným 

kultúrnym hodnotám. Deti získavali osobnú skúsenosť s rytmizáciou riekaniek, slov a slovných 

spojení, ako aj realizáciou rytmických dialogických, štafetových či tvorivých hier pomocou 

ktorých vytvárali rytmické sprievody k piesňam či riekankám v podobe metra a rytmu. 

Vytvárali  rytmické predohry, medzihry a dohry, ktoré následne realizovali aj hrou na tele alebo 

nástrojmi Orffovho inštrumentára. 

Spievali  piesne ľudové, umelé či populárne piesne pre deti, ktoré boli  vhodné  a primerané  

pre detského interpreta. Pravidelne sme zaraďovali hlasové cvičenia zamerané na rozvoj 

vokálnych zručností detí. Realizovali  aj vokálne hry: vokálna štafeta, pieseň spievaná formou 

štafety, spev spájali s hrou na tele či tanečnými prvkami. 

Pre správne spevácke dýchanie sme zaraďovali rôzne hry s dychom. Deti imitovali rôzne zvuky 

z prírody ale aj okolitého sveta.  



Počúvali krátke hudobné skladby v ktorých identifikovali známe hudobné nástroje, ľudské 

hlasy. Vytvárali sme  priestor  pre tvorivé pohybové vyjadrenie obsahu riekaniek, piesní 

a hudby. 

V hudobno-pohybových činnostiach sme využívali najmä imitačnú metódu a metódu  

spontánnych pohybových reakcií. 

Hudobno-pohybové hry a hudobno-pohybové hry so spevom sme zaraďovali pravidelne nielen 

vo vzdelávacích aktivitách ale aj počas celého dňa.  

V hudobno-dramatických činnostiach sme využívali najmä  dramatické a rolové hry.                 

 

 

 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

 

           Zaraďovali sme rôzne hravé výtvarné činnosti a využívali sme rôzne výtvarné pomôcky 

a nástroje čím sme u detí rozvíjali kreativitu a fantáziu.  Deťom sme  poskytovali dostatočný  

priestor, aby sa hrali a experimentovali s rôznorodým materiálom. Deti vytvárali rôzne koláže 

z novín, písmenkové koláže... 

Dotvárali na základe vlastnej fantázie dekalk. Veľmi obľúbená technika u detí bola krkváž. 

Strihali a  vytrhávali z papiera geometrické tvary, ktoré pripevňovali na papier do určitého 

tvaru. Modelovali nielen s  plastelínou a moduritom, ale aj vyrobenou  modelovacou  hmotou. 

Z rôznych materiálov a  krabičiek vytvárali rozprávkové bytosti, zvieratká, hrady, dopravné 

prostriedky. 

Pri výtvarných aktivitách experimentovali s farbami, miešali farby za pomoci bielej a zo 

základných farieb miešali sekundárne. 

Pri experimentovaní s farbami využívali aj netradičné maliarske inštrumenty. Vytvárali stopu 

špachtľou, hrebeňom, zubnou kefkou, kolieskami áut... 

Veľký dôraz sme kládli na spontánny prejav detskej kresby.  

Do výtvarných aktivít sme zapájali viacero zmyslov. Technikou  frotáže snímali rozmanité 

povrchy nielen zrakom, ale aj hmatom. Maľovali  podľa hudby, ktorá u detí evokovala  

rôznorodé emócie. 

Deti maľovali na rôzne súťaže na tému rôznymi výtvarnými technikami.  

 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 



                  Zaraďovali sme rôzne aktivity na zdravú výživu a pravidelnému pohybu. 

Podnecovali sme ich k tomu, aby si uvedomovali hodnotu zdravia a významu starostlivosti 

o svoje zdravie. Na tému zdravé a nezdravé potraviny sme využívali rôzne hry a aktivity počas 

celého dňa. V spolupráci s RÚVZ sa konali aktivity s názvom „Dentálna hygiena“, „ Zdravá 

výživa“ a „Prvá pomoc“.   Deti pri hygienických a sebaobslužných činnostiach sú samostatné. 

Počas roka sme deti motivovali rôznymi súťažami pri zapínaní, obliekaní a pod. 

Zdravotné  cvičenie bolo  každodennou súčasťou režimu dňa pri ktorom sme dbali na správne 

vykonanie a optimálnu techniku cvičenia. Deti boli dostatočne motivované, aby ich cvičenie 

nenudilo a vytváral sa u nich vzťah k pravidelnému pohybu. 

Počas dňa sme pravidelne využívali telovýchovné chvíľky na opätovné získanie pozornosti 

u detí. 

Pravidelne sme na pobyte vonku vykonávali pohybové aktivity a rôzne pohybové hry. Pri 

cvičeniach sme dbali najmä na správne držanie tela a zaraďovali sme na to vhodné cvičenia. 

Zaraďovali sme cviky pri ktorých deti cvičili s vlastnou hmotnosťou, ale aj cviky s náčiním. 

Obľúbené u detí sú cvičenia na náradí ako sú preskoky, lezenie, akrobatické cvičenia, 

preťahovanie lanom a pod... 

Rýchlostné cvičenia sme realizovali formou súťaže.  

Na rozvoj koordinácie sme zaraďovali  pohybové hry s  veľmi účinným a zábavným 

prostriedkom.  

Pravidelne sme zaraďovali pohybové hry so súťaživým charakterom a pravidlami. 

 

 

V čase od 12.03.2020 do 31.05.2020 bola prevádza MŠ prerušená na základe ÚVZ z dôvodu 

pandémie COVID – 19. V tomto období sa pracovalo nasledovne: 

 

 Upravené metódy a formy VVČ 

 V čase pandémie  na webovom sídle školy boli informovaní zákonní zástupcovia 

detí vzhľadom k ochrane zdravia, bezinfekčnosti, nosení rúšok a sociálnej 

izolácii 

 V priebehu apríla 2020 pedagogickí zamestnanci zhotovili učebné pomôcky, 

ktoré si mohli deti zhotoviť doma s pomocou rodičov 

 Na webovom sídle sme umiestnili rôzne linky zo všetkých vzdelávacích oblastí 



 Učiteľky zhotovili v rámci Home office darčeky aj s postupom práce pre 

mamičky, pri ktorých mohli deti tvorivo pracovať v rámci výtvarnej a pracovnej 

výchovy 

 V rámci rodičovskej výchovy sme cielene dávali na web ukážky z literárnej 

výchovy (básne), hudobnej výchovy (piesne), telesnej výchovy (pohybové 

a hudobno-pohybové hry) 

 Vyzvali sme rodičov, aby na novovytvorený email zasielali fotodokumentáciu 

z voľnočasových aktivít a takisto zo zhotovených ručných prác, ktoré sme 

následne zverejňovali na webovom sídle školy 

 MŠVVaŠ vyhlásilo spustenie prevádzky MŠ ku 01.06.2020, kde MŠ pripravila 

pre deti vhodné podmienky za sprísnených hygienických predpisov 

 Od 15.06.2020 sa predlžila prevádzka MŠ na 10 hodín a boli prijaté deti podľa 

záujmu rodičov 

 

 Výchovno-vzdelávací proces 

 V MŠ prebiehal výchovný proces, zapisovala sa triedna kniha 

 Od 12.03.2020 – 01.06.2020 bolo vyznačené v triednej knihe prerušenie 

prevádzky podľa pokynov MŠVVaŠ 

 V rámci výchovných činností sa pedagogickí zamestnanci zameriavali na 

umývanie rúk, dezinfekciu, stravovací režim bol nezmenený. V priaznivom 

počasí deti boli na pobyte vonku 

 

 Pedagogickí zamestnanci 

 Pracovali v striedavom režime 

o  prítomnosť v práci 

o  home office 

o  prekážka na strane zamestnávateľa 

 Počas prítomnosti v práci sa stretli s rodičmi, kde im odovzdali osobné veci 

detí, pracovné zošity s inštrukciami  

 Pripravovali triedy na otvorenie prevádzky 

 Počas home office písali plány, prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

vytvárali súbory rôznych aktivít na danú tému (deň matiek, ročné obdobia, 

deň otcov...) 

 Vyrábali učebné pomôcky a rôzne práce pre deti aj s postupom 



 Riadiaci zamestnanci 

 Vykonávala sa bežná účtovná činnosť 

 Spracovávali sa podklady ku mzdám 

 Organizoval sa zápis detí  

 Stretnutie riaditeľov na dislokácii 

 Objednávali sa pomôcky do MŠ 

 Elektronická komunikácia so zamestnancami a so zákonnými zástupcami 

 Nuloval sa stav potravín podľa doby trvanlivosti 

 Novelizovali sa informácie na webovom sídle školy 

 Aktualizoval sa informačný systém 

 Zabezpečovali sa revízie 

 Komunikovalo sa so zriaďovateľom a informácie sa následne prenášali 

zamestnancom a zákonným zástupcom detí 

 

 Prevádzkoví zamestnanci 

 Pracovali home office 

o Zamestnankyne ušili kostýmy pre deti na vystúpenia 

o Obšívali obrusy, zástery 

 Prítomnosť v práci 

o  dezinfikovali priestory v MŠ 

o  v triedach vyčistili nábytok, koberce, hračky 

o  prebehla sanita školskej jedálne a prípravovní na triedach pre výdaj 

stravy 

o  podľa prevádzkového poriadku sa prekyprili pieskoviská 

a dezinfikovali sa hracie komponenty 

 Prekážka na strane zamestnávateľa 

 

 Materiálne podmienky 

V rámci finančných prostriedkov bol problémový mesiac apríl 2020, v ktorom škola 

obdržala 80% osobných a prevádzkových financií. Vzhľadom k tomu, že škola mala 

úspory za mzdy sa toto obdobie preklenulo a v mesiaci máj škola obdržala 100% 

rozpočet. 

 



 Vyhodnotenie plnenia cieľov  

Podľa Školského vzdelávacieho programu škola priebežne plnila všetky výchovno-

vzdelávacie ciele, ktoré sa podarilo splniť. Počas pandémie mali rodičia 5-6 ročných 

detí možnosť komunikácie aj s CPPPaP. 

 

 Silné stránky 

 Súdržnosť kolektívu 

 Spätná väzba 

 Rýchla komunikácia 

 Zodpovedné plnenie úloh 

 Dôsledné a dôkladné si plnenie zadaných úloh 

 Ochota zamestnancov participovať pri všetkých zadaných úlohách 

 

 Slabé stránky 

 Absencia zapájania rodičov a detí do online vyučovania 

 Slabá informácia od zákonných zástupcov o ich aktivitách s deťmi počas 

prerušenia prevádzky 

 

 Návrh na opatrenia 

 Skvalitnenie informačnej techniky na škole 

 

 Zápisy 

 Zápisy detí napriek sťaženej situácii prebehli štandardne 

 Rodičia boli o všetkom informovaní na webovom sídle MŠ 

 Zozbierané údaje o zápise po dislokácii v MČ – Západ sa poskytol 

zriaďovateľovi 

 Škola ma dostatok zapísaných detí 

 Všetci rodičia doručili potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa 

 Riaditeľstvo MŠ vydalo rozhodnutia o prijatí detí do MŠ na školský rok 

2020/2021 (nemuseli sme vydávať rozhodnutia na adaptačný pobyt dieťaťa). 

 

 

 



Správa o činnosti MZ za šk. r. 2019/20 

             Cieľom metodického združenia v našej materskej škole bolo  zvyšovanie úrovne 

výchovno - vzdelávacieho procesu  podľa štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, 

individuálny rozvoj pedagogických zamestnancov podľa profesijných a osobnostných 

predpokladov. Počas školského roka nastúpili na našu MŠ začínajúce učiteľky, ktorým sa 

poskytovala metodická a odborná pomoc počas celého roka.  

 

Metodické sedenia sa uskutočnili počas školského roka 3 krát : 

September: Povinná triedna dokumentácia 

                    Zdravotný záznam, ranný filter, denný režim 

                    Plánovanie VVČ 

                    Triedna kniha 

 

November: Vzdelávacie aktivity – metodické postupy vzdelávacích oblastí 

                    Rozbor vzdelávacích aktivít 

                    Diagnostika detí  

                    Učebné štýly vo výchovno- vzdelávacom procese 

 

Február:      POP - plnenie  

                     Pracovno- právne predpisy 

                     Plánovanie VVČ 

                     Rôzne 

                      

Jednotlivé stretnutia sa uskutočňovali formou diskusie na dané témy. Pedagogickí zamestnanci 

počas školského roka uskutočnili otvorené hodiny, ktoré sme na stretnutiach MZ analyzovali a 

poskytlo sa metodické poradenstvo v prípade nedostatkov pri realizácii výchovno -

vzdelávacích činnostiach. 

Cieľom  MZ  bolo, zefektívniť spôsobilosti  riadenia výchovno- vzdelávacieho procesu. 

 Pre začínajúce učiteľky boli  prezentované prezentácie : 

1. Pracovno – právne predpisy, kde pani zástupkyňa podrobne oboznámila o školskom 

poriadku, prevádzke a vnútornej organizácii MŠ, prevádzke tried, o preberaní detí od 

zákonných zástupcov, s denným poriadkom, o postupoch pri úrazoch zamestnancov a detí, o 



čerpaní a hlásení P, PN, OČR, o rannom filtri,  o triednej knihe a zaznamenávaní činností v nej, 

o aktivitách počas školského roka. 

2. Štátny vzdelávací program – vypracovala vedúca MZ, kde oboznámila učiteľky – o učebných 

osnovách, školskom vzdelávacom programe, o vzdelávacích oblastiach,  výkonových 

štandardoch, plánovaní, evalvácii, diagnostike dieťaťa,  rozvíjajúcich plánoch pre deti s OPŠD, 

o význame portfólií a  poradenskej činnosti v MŠ.  

Sedenia MZ boli tematicky zamerané na aktuálne problémy týkajúce sa evalvačného procesu.  

Stretnutia členov mali poradenskú činnosť, ktorou sa mali odstrániť prípadné nedostatky 

v plánovaní vzdelávacích aktivít v pedagogickej dokumentácii.  

 Učiteľky  boli oboznámené s cieľmi  MZ, ktoré korešpondujú so štátnym vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie, ktoré boli  schválené.  

Počas školského roka sa kontrolovala školská agenda, pripravenosť učiteliek na vzdelávaciu 

činnosť. Prípadné nedostatky  sa hneď riešili ich odstránením. 

Doporučenia: Pri kontrole plánovania vzdelávacích aktivít a ich realizácií ako  aj v 

pedagogickej dokumentácii  sa ešte vyskytujú nedostatky, preto je potrebné samoštúdiom,  

konzultáciami ich odstraňovať. 

V čase od 12.03.2020 do 31.05.2020 bola prevádzka MŠ prerušená  ÚVZ z dôvodu epidémie 

COVID – 19. V tomto čase bol pre pedagogických zamestnancov vypracovaný dotazník 

k výchovno -  vzdelávacej činnosti a pracovno- právnym predpisom týkajúcich sa MŠ 

a následne im bol elektronický odoslaný. Po vyplnení a odovzdaní bol následne dotazník 

vyhodnotený. MZ získalo komplexne poznatky a nedostatky pedagogických zamestnancov, 

ktoré prenesieme do tém v ďalšom školskom roku.  

Vnútroškolská kontrola a hospitačná činnosť za šk. rok 2019/20 

Cieľom hospitácii bolo zistiť stav a úroveň predprimárneho vzdelávania a celkový obraz 

o pedagogickej práci, profesionalite, ale aj úrovni vzdelávacích výsledkov detí a ich 

osobnostného rozvoja.  

Kontrola sa vykonávala formou: 

• kontroly dokumentácie 

• hospitačnej činnosti 

• dodržiavanie zákonných a interných noriem 



Kontrola dokumentácie 

                 Pravidelne bola vykonávaná kontrola triednej dokumentácie – plán výchovno-

vzdelávacej činnosti, triedna kniha, dochádzka detí, zdravotný a bezpečnostný záznam, 

bezinfekčnosť  a prípravy začínajúcich učiteliek.  

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 

                 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti bol písaný pravidelne a  na čas. Pri plánovaní 

bol dodržaný rozvrh  vzdelávacích  oblastí. Väčšie nedostatky boli zaznamenané u začínajúcich  

učiteľkách, ktoré sa počas roka odstraňovali. 

Triedna kniha 

                 Triedna kniha bola zapisovaná pravidelne. Zapisovanie triednej knihy nebolo vždy 

gramaticky a štylisticky správne. Zápisy v triednej knihe vyjadrovali obsah výchovno-

vzdelávacej činnosti realizovanej v priebehu dňa a boli vedené v minulom čase.    

Prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť 

               Začínajúce učiteľky sa  každodenne pripravovali písomne na výchovno-vzdelávacie 

činnosti. Metodické postupy boli správne a dodržané. Niektorým začínajúcim učiteľkám chýba 

odborná úroveň, neovládanie  metodik vzdelávacích oblastí  sa často  odzrkadľovala  aj na ich 

prípravnej činnosti. Výkonové štandardy, ktoré si zvolili v metodickom postupe chýbali, alebo 

sa od nich úplne odklonili už v príprave.  Neovládali formy vzdelávacích aktivít, metódy 

a zásady  čo sa  odrážalo na organizácii a plnení  vzdelávacej aktivity. Počas roka 

konzultáciami, stretnutiami MZ sa postupne tieto nedostatky odstraňovali a budú sa 

odstraňovať naďalej. 

Hospitačná činnosť 

              Hospitačné činnosti ako aj otvorené hodiny boli zamerané na vzdelávacie aktivity 

týchto vzdelávacích oblastí: 

• Jazyk a komunikácia  



• Matematika a práca s informáciami 

• Človek a príroda 

• Človek a spoločnosť 

• Umenie a kultúra – hudobná výchova 

• Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

• Zdravie a pohyb 

Počas hospitačnej činnosti   sa zisťovala: 

• odborná úroveň učiteľky, 

• metodická pripravenosť, 

• spôsob odovzdávania poznatkov, 

• úroveň tvorivosti a aktivity, 

• vzťah k práci, 

• dodržiavanie didaktických zásad, 

• využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

• dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese, 

• motivácia a aktivita detí, 

• individuálny prístup, 

• využívanie progresívnych výchovno-vzdelávacích metód, 

• sociálna a jazyková komunikácia s uplatnením humánneho prístupu učiteľky k deťom. 

 

 



Záver z hospitačnej činnosti vzdelávacích aktivít 

                  Vzdelávacie aktivity boli cieľavedome orientované na oboznamovanie, osvojovanie 

a upevňovanie vedomostí, zručností a návykov.  

Motivácia – Pri motivácii učiteľky využili svoju tvorivosť a vhodné pomôcky, ktorými deti 

zaujali, vzbudili ich zvedavosť  a zvýšili tým ich motiváciu k aktivite. V motivácii deťom 

zaujímavo, príťažlivo a premyslene dávali otázky čím  podnecovali túžbu po poznaní. 

V niektorých prípadoch  však motivácia nebola vhodná  a  pre deti aj zaujímavá. Deti boli  

nepozorné, neposedné a nemotivované na prácu čo sa ukázalo aj v hlavnej časti vzdelávacej 

aktivity. 

Priebeh vzdelávacej aktivity: Počas vzdelávacej aktivity deti dostávali možnosť na vyjadrenie 

svojich skúseností a vedomostí a aktívne sa zapájali do činnosti. Učiteľky využívali vhodné 

množstvo didaktických a názorných pomôcok, ktoré ovplyvňovali priebeh vzdelávacej aktivity. 

Boli zvolené vhodné formy ale aj metódy a zásady, ktorými boli splnené vytýčené ciele 

vzdelávacej aktivity. Metodické postupy boli dodržané. 

U začínajúcich učiteľkách hneď na začiatku pri oboznámení s cieľom často chýbala informácia, 

čo sa od detí očakáva. Počas činnosti  nie vždy došlo k plánovanej zmene v poznatkoch, 

zručností a úrovni spôsobilosti. Dôvodom toho bolo najmä nedodržanie metodického postupu 

vzdelávacej oblasti, metódy neprispôsobené špecifikám a osobitostiam dieťaťa ako aj 

nedostačujúci výber učebných  pomôcok.  

Reflexia – Nie vždy deti dostávali priestor na prezentovanie výsledkov svojej práce, pričom 

deti získavajú spätnú väzbu od učiteľa a kamarátov. Učiteľka zhodnotila priebeh vzdelávacej 

aktivity vo vzťahu k pozitívnym prípadne aj negatívnym neúspechom, ktoré zo situácie 

vyplynuli. Avšak často chýbala reflexia detí, pretože nedostávali priestor na zhodnotenie ich 

skúseností, ktoré získali úlohou, vyjadrenie spokojnosti s vlastnou činnosťou a postupom.  

Nedostatky odstraňujeme pri pohospitačnom rozbore, konzultáciami s MZ a náčuvmi na 

otvorených hodinách. Následne sa vykonávala  kontrolná hospitácia, ktorá bola u väčšiny 

úspešnejšia. 



Klady: 

• podnecovanie detí k vyjadrovaniu ich myšlienok, 

• podporovanie vzájomnej komunikácie, 

• využitie didaktickej techniky, 

• sociálna a jazyková komunikácia s uplatnením humánneho prístupu učiteľky k deťom. 

Nedostatky: 

• zadávanie úloh na porozumenie a aplikáciu, 

• využívanie učebných pomôcok, 

• zadávanie úloh na rozvoj tvorivosti, 

• podnecovanie k logickému mysleniu, 

• dodržiavanie metodického postupu, 

• overovanie dosiahnutia cieľa spätnou väzbou. 

Odporúčania na školský rok 2020/2021 

• zvyšovať odbornú úroveň preštudovaním metodík vzdelávacích oblastí a odbornej 

literatúry, 

• využívať  učebné a didaktické pomôcky, 

• zaraďovať inovatívne metódy vo výchovno-vzdelávacom procese, 

• dodržiavať didaktické zásady, 

• zapájať bádateľský prístup u detí, 

• aplikovať rolové hry a využívať metódu hra v role, 

• zameriavať sa najmä na komunikačné stratégie, 

• rozvíjať u detí kritické myslenie, 



• využívať aplikačné otázky vo VVČ, 

• viesť deti k argumentačnej spôsobilosti rôznymi výskumnými aktivitami, 

• formovať zmysluplné, primerane kognitívne náročné úlohy, 

• podporovať u detí správny psychosomatický a psychomotorický vývin, 

• osvojovať u detí nové pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti, 

• dbať na správne vykonávanie a optimálnu techniku cvičenia, 

• využívať v zdravotných cvičeniach psychomotorické cvičenia a hry s využitím 

netradičného náčinia (padáky, chodule..), 

• pri pobyte vonku prechádzky spestriť doplnkovými poznávacími aktivitami alebo 

náročnejším prírodným terénom, 

• podporovať u detí kreativitu, 

• poskytovať deťom priestor na experimentovanie, 

• vo výtvarnej výchove využívať rôzne výtvarné techniky - krkváž, dekalk, monotypia, 

frotážovanie, koláž a pod..., 

• vo výtvarnej výchove využívať rôzne netradičné maliarske  inštrumenty. 

Dodržiavanie zákonných a interných noriem 

• kontrolovalo sa dodržiavanie organizácie dňa v materskej škole a dodržiavanie 

pracovných náplní zamestnancov školy, 

• usmerňovala sa  a kontrolovala sa práca triednych učiteliek, 

• sledovala sa metodická činnosť a koordinácia MZ, 

• kontrolovala sa úprava tried, poriadok v učebných pomôckach, podnetnosť prostredia, 

• dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov, 

• dodržiavanie platnej legislatívy. 

Kontrola neodhalila žiadne odchýlky v dodržiavaní zákonných a interných noriem. 



Odporúčania na šk. rok 2020/2021 

Výchovno-vzdelávacia činnosť: 

• Oboznamovať pedagogických zamestnancov so zmenami v legislatíve a aplikovať ju v 

praxi, 

• aktívne zapájať pedagogických  zamestnancov do sebavzdelávania, 

• venovať maximálnu pozornosť začínajúcim učiteľom, 

• v maximálnej miere dodržiavať Školský vzdelávací program, plniť ciele MŠ, 

• zodpovedne pripravovať aktivity pre deti na obohatenie ich interakcie so školským 

prostredím, 

• zodpovedne pristupovať k zákonným zástupcom, pripravovať spoločné aktivity, 

• aktívne spolupracovať so ZŠ, MČ - Západ, CVČ, Úniou slabozrakých a nevidiacich, 

Ligou proti rakovine, so zriaďovateľom, 

• organizovať aktivity smerujúce k prezentácii detí MŠ, 

• pri spolupráci s rôznymi umelcami dbať na vhodný edukačný prístup, 

• pripraviť vhodný Plán práce školy, poveriť osobnými úlohami pedagogických 

zamestnancov, prispievať k pozitívnemu rozvoju MŠ. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie: 

 

• Pokračovať v rekonštrukcii kúpeľni v  MŠ, 

• v spolupráci s MMK v rámci akceptačného listu dať opraviť terasy pri triedach, 

• vymeniť vstupnú bránu,  

• naďalej zabezpečovať výtvarný materiál, hračky, knihy, učebné pomôcky a iné 

vybavenie pre deti do tried, 

• poskytovať zamestnancom čistiace prostriedky, OOPP a iné vybavenie pre ich 

prácu, 

• naďalej pokračovať v úpravách školského dvora - zabezpečiť pravidelné kosenie 

 

V Košiciach 10.07.2020 

 

 

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

Miachala Hvizdošová                                                                                     Svetlana Gjabelová 

predseda Rady školy                                                                                          štatutár  školy  



Materská škola  Zuzkin park 2,  040 11  Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

      

 

                                                                  

 

     

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 10.07.2020                                           Vypracovala: Svetlana Gjabelová

   


