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V Košiciach, 30.06.2021                                                         Vypracovala: Svetlana Gjabelová 



1. 

a) údaje o škole 

1. Materská škola 

2. Zuzkin park 2, 040 11 Košice – Západ 

3. 055/6431327 

4. www.mszuzkinpark2.eu 

5. zuzkinparkms2@gmail.com 

6.  Svetlana Gjabelová – riaditeľka školy 

     Michala Hvizdošová – poverená zástupkyňa školy 

     Ing. Zuzana Zambová – hospodárka školy 

     Mgr. Katarína Turová – vedúca školskej jedálne 

7.  Michala Hvizdošová – predsedníčka Rady školy 

     Ing. Zuzana Zambová – zapisovateľka 

     Irena Turtáková – podpredseda rady školy 

     Iveta Šelestáková – člen rady školy 

     MUDr. Michel Gočik – člen rady školy 

     Mgr. Katarína Turová – člen rady školy 

     Ing. Erika Pásztorová – delegovaný člen rady školy 

     PhDr. Patrik Kohút – delegovaný člen rady školy 

     Mgr. Peter Liba – delegovaný člen rady školy 

 

 

 

http://www.mszuzkinpark2.eu/
mailto:zuzkinparkms2@gmail.com


b) údaje o zriaďovateľovi 

1. Magistrát mesta Košice 

2. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

3. 055/6419111 

4. magistrát@kosice.sk 

 

c) činnosť rady školy a MZ 

Rada školy:  

Počet stretnutí – 3 

Dátum:   28.09.2020 – Uznesenie právoplatného vyhlásenia volieb do Rady školy 

               10.03.2021 – Súhlas rady školy k podmienkam zápisu detí na šk. rok 2021/2022 

               15.07.2021 – Schválenie správy o VVČ 

 

MZ: 

Počet stretnutí – 2 

Dátum: 08.09.2020 – Uznesenie- metodické pokyny ku vypracovaniu projektov učiteliek                                                  

v adaptačnom    programe                         

               30.06.2021 – Správa MZ o pedagogickej činnosti učiteliek 

 

Pedagogická rada: 

Počet stretnutí – 2 

Dátum: 28.08.2020 – Uznesenie – príprava na školský rok 2020/2021 s protipandemickými    

opatreniami 

mailto:magistrát@kosice.sk


               30.06.2021 – Uznesenie – ukončenie a zhodnotenie školského roka 2020/2021, 

aktuálne prípravy na školský rok 2021/2022 (povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-6 ročné 

deti) 

 

d) počet detí: 127 

 

e) pedagogickí zamestnanci: 13 

    nepedagogickí zamestnanci: 9 

 

f) ukončenie adaptačného programu  začínajúceho učiteľa: 

    1. – 19.10.2020 

    2. – 22.06.2021 

    3. – 22.06.2021 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy 

15.09.2020 "Vitamínové prekvapenie“   

30.10.2020 "Úcta k starším"  

10.11.2020 „Slimáčik kuchárik“  

23.11.2020 "Slimáčik sa lúči s jeseňou"   

07.12.2020      "Prišiel ku nám Mikuláš"  

14.12.2020      „Čarovná krajina rozprávok“   

22.04.2021      "Deň Zeme"  

10.05.2021      "Deň matiek"  

18.05.2021      "Deň mlieka"  



01.06.2021      "Farebný deň detí" 

09.06.2021      „Motýlia záhrada“  

10.06.2021      "Návšteva Botanickej záhrady"  

14.06.2021      "Deň otcov"  

17.06.2021      „Rozlúčka“ 

18.06.2021      "Historická Hlavná ulica"   

21.06.2021      "Kráľovstvo varešiek"  

30.06.2021      "Rozlúčka so šk. rokom"  

 

h) informácie o projekte: 

„Múdre hranie“- rozvojový projekt MŠVVaŠ SR o poskytnutie finančných prostriedkov na 

podporu zlepšenia vybavenia. Naša MŠ získala z projektu sumu 1000,-€ a zakúpila učebné 

pomôcky na rozvoj technickej zručnosti, komunikácie, reči, matematickej a informatickej 

gramotnosti,  jemnej motoriky a prírodovednej gramotnosti. 

 

i) výsledky inšpekčnej činnosti: -  

 

j) informácie  o priestorových podmienkach:  v  školskom roku 2020/2021 boli vykonávané 

bežné opravy a údržby budovy a zariadení 

 - informácie o materiálno- technických podmienkach:  

 zakúpenie bežného tovaru do školskej jedálne 

  OOPP 

 čistiace prostriedky 

 dezinfekčné prostriedky 

 revízie 

 úpravy školského dvora 



 výtvarný materiál 

 hračky a učebné pomôcky 

 doplnenie digitálnej techniky 

 detský nábytok a doplnky 

 dekorácie 

 

k) informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Jazyk a komunikácia: vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia sa nám podarilo dosiahnuť 

výborné výsledky zameraním sa na rečový prejav detí, dobrú artikuláciu pomocou 

dramatizácie. Za týmto účelom škola nakúpila mnoho učebných pomôcok ako sú: divadelné 

kulisy, kostýmy zamerané na stvárnenie rôznych rozprávok, dejov, situácii. Ku nim bol 

prikúpený obrazový materiál, zameraný na rozprávky, príbehy a iné činnosti zo života detí. 

Dramatizáciu rozprávok a dejov vykonávali učiteľky so všetkými vekovými skupinami, čo sa 

odrazilo vo výsledku na lepšom rečovom prejave detí, smelšom vyjadrovaní a o dobrých 

získaných poznatkoch pre bežný život dieťaťa.  

Za bežných okolností sa s pripravenými divadelnými predstaveniami škola prezentuje na 

verejnosti (starosta MČ,  Únia slabozrakých a nevidiacich, dôchodcovia z MČ, na rôznych 

verejných vystúpeniach ako aj prezentácia pred rodičmi). 

Vzhľadom k tomu, že v školskom rolku 2020/2021 bola obmedzená prevádzka pre všetky deti 

do 12.04.2021, sme divadelné predstavenie odprezentovali pri 5-6 ročných deťoch, ktoré sa 

dramatizáciou rozprávok lúčili so svojimi kamarátmi z našej školy a s personálom.  

Človek a umenie – výtvarná výchova:  Vzhľadom k tomu, že v škole pracujú učiteľky so 

vzťahom ku výtvarnej výchove, túto danosť odovzdávajú vo zvýšenej miere aj svojim deťom. 

Vedenie školy nakupuje nielen výtvarný materiál bežného zamerania, ale aj netradičný 

materiál, ktorý učiteľky využívajú pri inovatívnych výtvarných technikách. Naša škola sa 

zapája do všetkých výtvarných súťaží, ktoré sú ponúkané  rôznymi  organizáciami. Na týchto 

súťažiach naše deti získali mnohokrát rôzne ocenenia. Kvalitnou prácou učiteliek v oblasti 

výtvarná výchova sa u detí rozvíja fantázia, predstavivosť, jemná motorika, komunikácia, cit 

pre farebnosť, preto niektoré naše deti sú ďalej podchytené svojimi rodičmi a navštevujú ZUŠ 

- výtvarný obor.  Aktuálne upravenými chodbami a triedami v našej škole učiteľky vytvárajú 

pozitívnu psychosociálnu klímu.  



 informácie o oblastiach v ktorých má škola nedostatky : 

Počas pandemických opatrení sa pozastavila činnosť hudobnej a telesnej výchovy (aj 

zdravotných cvičení) čo v konečnom dôsledku znamenalo pre prácu s deťmi nedostatok 

nácviku nových piesní, neprecvičovali sa hudobné prejavy detí, neprecvičovali sa základné 

zdravotné cvičnia zamerané na zdravý vývin dieťaťa.  

 

 

2.  

a) počet detí so ŠVVP: 0 

b) počet prijatých detí : 37 

 

 

V Košiciach, 30.06.2021 

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

Michala Hvizdošová                                                                                      Svetlana Gjabelová 

predseda Rady školy                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


