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Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2018/2019 MŠ VV a Š SR,
2. Pedagogicko - organizačné pokyny mesta Trebišov – Odboru školstva, kultúry a športu –
oddelenia Školského úradu sú vypracované v zmysle § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
4. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení;
5. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z.;
6. Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2017/2018
7. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2017 - 2020
8. Školský vzdelávací program
9. Plán aktivít a výchovno – vzdelávacích činností školy 2017/2018
10. Plán vnútornej kontroly školy
11. Všeobecné záväzné nariadenia mesta Trebišov
12. Smernice primátora mesta Trebišov
13. Závery z kontrolnej činnosti a SWOT analýzy školy
14. Evaluácia edukačných výsledkov školy a projektov školy (analýza)
15. Vyhodnotenia plnenia plánu práce Metodického združenia
16. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov
17. Evidencia vydaných rozhodnutí
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1. Identifikačné údaje o škole:

a) základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Materská škola
2. Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov a jej elokované pracoviská Ul. Pri Polícii
2667 a Ul. 29.augusta 392/2
3. Čísla telefónov: Ul. Škultétyho – 056 672 40 48
Ul. Pri Polícii – 056 676 37 25
Ul. 29. augusta – 056 672 27 17
4. Webové sídlo: www.3msv1.sk
elektronická adresa: e-mail: ms@3msv1.sk
riaditelka@3msv1.sk
zodpovedna.osoba@3msv1.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Trebišov, Ul. M. R. Štefánika 826, 075 01 Trebišov
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno, priezvisko
Mgr. Slavka Iľková
p. Katarína Kušnírová
p. Oľga Davalová
Mgr. Helena Vincejová
p. Eva Ondovčíková
p. Monika Pavličová

Funkcia
riaditeľka
zástupkyňa pracovísk na UL. Škultétyho
a Ul. 29. augusta
zástupkyňa elokovaného pracoviska Ul. Pri
Polícii
vedúca MZ
vedúca ŠJ na Ul. Škultétyho
vedúca ŠJ na Ul. Pri Polícii, uväzok ŠJ, Ul.
29. augusta

7. Údaje o Rade školy:
a) Rada školy pri Materskej škole Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove bola ustanovená v
zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčnosť Rady školy
od 13.05.2015.
Nový členovia RŠ od septembra 2018: p. PaeDr. Kačuráková, A. Koscišová, RNDr.
Jurášková.
V školskom roku zasadala 3-krát. Na svojich zasadnutiach prerokovala rozpočet školy,
revidovanie UO ŠkVP, Školský poriadok, informácie o projektoch školy, zápis do materskej
školy - počty detí na nový školský rok. Prerokovala Správu o VVČ, prijímanie deti do
materskej školy ako aj skladbu jednotlivých tried.
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Členovia RŠ:
Meno a priezvisko
Viera Hutmanová
Marta Poláková
Bc. Žaneta Gajič
Ing. Martina Škvarkovská
PaeDr. M. Kačuráková
RNDr. L. Jurašková
J. Kočišová
Koloman Demeter
Ing. Jozef Cifranič
MVDr. Ivan Hrdlík
Marta Bérešová

b) Poradné organy školy:
Rodičovská rada (RR) na každom pracovisku:
Predseda
MŠ, Ul. Škultétyho
Elokované
pracovisko
Ul. Pri Polícii
Elokované
pracovisko
Ul. 29. augusta

Zvolený/delegovaný za
pedagogický zamestnanec
nepedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec
rodič
rodič
rodič
rodič
za zriaďovateľa - poslanec
za zriaďovateľa - poslanec
za zriaďovateľa - poslanec
za zriaďovateľa - poslanec

Funkcia
predseda
zapisovateľka
podpredseda
členka
členka
členka
členka
člen
člen
člen
členka

Počet členov

Mgr. M. Pilár

9

Počet zasadnutí
v priebehu roka
3

Ing. M. Škvarkovská

7

2

5

2

A. Kovacsová

Pedagogická rada (PR): predsedníčkou riad. MŠ: Mgr. S. Iľková
MŠ, Ul. Škultétyho
Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícii
Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta

11
11
4

Ako poradný a iniciatívny orgán riaditeľa školy zasadá 5x ročne. Svoju činnosť zaznamenáva
zápisnične.
Metodické združenie (ďalej len MZ): vedúcou MZ: Mgr. H. Vincejová
MŠ, Ul. Škultétyho

10 (+riaditeľka)
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Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícii
Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta

11
4

Pracovalo podľa plánu činnosti MZ. Jeho činnosť smerovala k pomoci riaditeľovi školy pri
odbornom riadení a koordinácii ďalšieho vzdelávania (podľa plánu KV) i odborného rastu
pedagogických zamestnancov školy. V školskom roku 2017/2018 sme uvádzali do praxe
jedného pedagogického zamestnanca na elokovanom pracovisku Ul. Pri Polícii.
Gremiálna porada riaditeľka školy (GP):
Zasadala 10 x. riešila problémy týkajúce sa chodu jednotlivých prevádzok, personálne
obsadenie, zastupovanie, obmedzenie prevádzky a pod.
II. Údaje o počte detí školy (podľa tried a pracovísk)

P
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Trieda
počet
detí Počet
detí Z toho OPŠD
k 15.09.2017
k 30.06.2018
č. 1 – medvedici – 22
20
0
č. 2 – slniečka - 22
22
1
č. 3 - hviezdičky – 20
22
0
č. 4 – kvapôčky – 21
21
0
č. 5 – srdiečka – 15
15
1
č. 1 – motýliky – 20
23
0
č. 2 – lienky – 20
22
0
č. 3 – včielky – 19
19
0
č. 4 – mravce – 20
20
0
č. 5 – stonožky – 15
16
3
č. 1 – veveričky – 22
23
0
č. 2 – ježkovia – 22
20
2
Spolu 238 detí
243 detí

Veková štruktúra deti:
2 ročné
3 ročné
4 ročné
5 ročné
6 ročné
7 ročné

21 detí
63 detí
56 detí
64 detí
35 detí
4 detí

Integrácia
počet
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
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Poradové číslo: 1-5- MŠ, Ul. Škultétyho, 6-10 - elokované pracovisko Ul. Pri Polícii,
11-12 – elokované pracovisko Ul. 29. augusta.
c) do základných škôl (do prvého ročníka) nám v školskom roku 2017/2018 odišlo 87 detí
(o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania požiadalo 88 zákonných
zástupcov), z toho bolo jedno dieťa predčasné zaškolenie
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia:
- hodnotenie podľa vzdelávacích oblastí tvorí prílohu tejto hodnotiacej správy

f) Zoznam uplatňovaných učebných osnov (programov):
Pre všetky deti:
• Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (Bratislava
2016),
• Školský vzdelávací program: „Objavujeme, spoznávame, chránime a pripomíname
si náš svet“,
• Rozširujúce učebné osnovy:
„Krížom, krážom Trebišovom“ – spoznávame pracovné profesie rodičov
- Dedičstvo naších predkov – „Malí remeselníci – Kračunský jarmoky“
- „Zelená škola – Fúzač Alpský “
• „Práva detí“
Pre deti s OPŠD:
Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
detí v MŠ
Pre deti so ŠVVP:
VP pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy (stav k 30.06.2018):
Pedagogickí zamestnanci:
Nepedag. zamestnanci:
kvalifikovaní nekvalifik. dopl. si
vzdelanie
28
0
1

kvalifikovaní nekvalif.
19
0

dopl. si vzdelanie
0
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (vzdelávania ukončené
k 30.06.2018)
Vzdelávacia
inštitúcia
SOFTIMEX

Forma vzdelania
Počet účastníčok
Kontinuálne vzdelávanie – názov
9
• Integrácia digitálnych technológii do
predškolského kurikula.
3
• Rozvoj
predčitateľskej
gramotnosti
v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na
rozvoj čitateľských zručností žiakov na
základnej škole.

UNI KREDIT

• Edukačné stratégie rozvíjania detí
predškolského veku so špeciálnymi
edukačnými potrebami.
• Aplikácia
prvkov
alternatívnej
pedagogickej koncepcie M. Montessori
v predprimárnej edukácii.
• Plánovanie
výchovno-vzdelávacích
činností v materských školách.
• Stratégie
rozvíjania
zmyslového
vnímania detí predškolského veku
prostredníctvom výtvarných aktivít.

11

2
5

Iné formy vzdelávania:
V rovinách
Samoštúdium pedagog.
zamestnancov
MZ
Akreditované kontinuálne
vzdelávanie
UZPZ
Poradenská činnosť tr. učiteľa v
MŠ
Koordinátor Zelnej školy

Forma vzdelania
Podľa plánu ĎVPZ

Počet účastníkov
26

Podľa plánu MZ
Podľa PKV

25
30

Podľa plánu uvádzania
Podľa potreby

3
12

Podľa pozvánky

1

i) Údaje o aktivitách a prezentáciách školy na verejnosti
Z aktivít orientovaných na spestrenie života detí v MŠ s veľmi kladným ohlasom:
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MŠ, Ul. Škultétyho
(ďalej A)
September
Október

November

- protipožiarny poplach,
- divadielko DANKA
a JANKA,
- Svetový deň chôdzenávšteva vo firme Deutchman
-prepravca
- divadielko – „Cínový
vojačik“
- jesenná tur. prechádzka kuchár,
- Sférické kino – o ľudskom
tele,
- šarkaniáda u Medvedíkov,
- Deň materských škôl – deň
radosti – dopravná výchova
s MsP,
- Pochod pre zdravie
s rodičmi,
- ujo Ľubo,
-Legenda o Martinovi,
- maskot GOOLY v materskej
škole,

December

- vitaj u nás Mikuláš,
- vianočné besiedky
Medvedíkov, Srdiečok,
Hviezdičiek, Kvapôčiek,

Január

- tvoríme s rodičmi,
- novoročná besiedka
Slniečok,
-strašiak Rudko – divadielko,
-výstava zvierat -Dotkni sa
prírody,
-návšteva Hvezdárne,
- zimná turistická prechádzka,
- karneval 2018,
- projekt: „Zdravé oči
v škôlke“,

Február

Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícií (ďalej B)
- Jabĺčková pani,
- požiarnik Sam – PP,

Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta
(ďalej C)

- jesenná turistická
prechádzka,
- sviatok svetielok,

- Jabĺčková pani v MŠ,
- ujo Ľubo,
- vystúpenie v charite,
- deti Tokaja,
- vzdelávacia oblasť ZaP
realizovaná v telocvični ZŠ,

- Deň materských škôl – deň
radosti – dopravná výchova
s MsP,
- Pochod pre zdravie
s rodičmi,
- ujo Ľubo,
- priadky,
- maskot GOOLY v materskej
škole,
- deň svetielok,
- Lucia,
- Mikuláš,
-Kračunský jarmok,
- vianočná akadémia –
Anjelské vianoce,
- zimná turistická prechádzka
-výstava zvierat -Dotkni sa
prírody,

Deň materských škôl – deň
radosti – dopravná výchova
s MsP,
- Pochod pre zdravie
s rodičmi,
- maskot GOOLY
v materskej škole,
- návšteva predškolákov
v ZŠ,
- šarkaniáda,
- Mikuláš,
- Vianoné vystúpenie,
- návšteva u Hasičov
-zdobenie stromčeka
v TESCU,
-výstava zvierat -Dotkni sa
prírody,
- ujo poľovník v MŠ,

- Fašiangy, pochovávanie
basy, karneval 2018,
-projekt: „Zdravé oči
v škôlke“,
-zimná tur. prech.

- Karneval 2018
- spoznávame pamiatky
v našom parku,
-projekt: „Zdravé oči
v škôlke“,

Marec

- vynášanie Moreny,
- divadielko „Alibaba“,

- vynášanie Moreny,
- návšteva Zemplínskej
knižnice,
- návšteva ZŠ,
-jarná tur. prech.

- exkurzia vo Vlastivednom
Múzeu,
-návšteva zvieratiek v THS,
- návšteva Zempl. knižnice,
- deň vody,

Apríl

- Deň Zeme,
-projekt: „Veselé zúbky“
-DOD Zelených škôl

- Deň Zeme,
- Morena,
- projekt Vesele zúbky
- DOD Zelených škôl

-exkurzia na železnici,
- dopraváci,
- aktivity v parku,
- DOD Zelených škôl
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Máj

Jún

- stavanie mája,
-jarná turist. prech.,
- Deň Matiek - akadémia,
- návšteva ZŠ,
- POPOLUŠKA a jej
pomocníci(MDD),
- účasť na športovej
olympiáde - predškolákov,
- letná turistická prechádzka,
- zdravotná súťaž - Evička
nám ochorela,
- výlet v Herľanoch
s predškolákmi – noc v MŠ,
-cirkus v MŠ,
- rozlúčka s predškolákmi,

- stavanie mája - Na peršoho
mája,,
- návšteva ZŠ,

- stavanie mája,
- Deň Matiek,

- POPOLUŠKA a jej
pomocníci (MDD),
- organizovanie športovej
olympiády,
- zdravotná súťaž - Evička
nám ochorela,
Športová olympiáda,
Akadémia – Zlatá priadka,

- POPOLUŠKA a jej
pomocníci (MDD),
- účasť na športovej
olympiáde,
- zdravotná súťaž - Evička
nám ochorela,
- Deň rodiny,
- Botanická záhrada KE –
exkurzia,

j) Údaje o projektoch , do ktorých bola škola zapojená

Rozširujúce učebné osnovy ako školské projekty:
Názov projektu
Realizácia/pridaná hodnota
„Krížom, krážom po
Formou sezónnych turistických prechádzok deti spoznávali
Trebišove“
pracovné profesie rodičov (preprava tovaru, stolár, kuchár,
automechanik, pumpár)
Dedičstvo našich predkov –
Formou tvorivých dielni a následným symbolickým predajom
„Malí remeselníci“
svojich výrobkov na Kračúnskom jarmoku deti spoznávali
ľudové remeslá
Zelená škola –„ Fúzač
Formou DOD – v mestskom parku deti plnili zadania
Alpský“
s environmentálnou problematikou
Práva detí
Formou aktivít zameraných na práva detí spoznávajú, že majú
právo vyrásť v podmienkach dôstojných pre človeka.
Ďalšie projekty:
„Zdravé oči už v škôlke“
„Veselé zúbky“
„Vzdelávame sa
so sférickým kinom“
„Evička nám ochorela“
„Dopravná výchova“
„Mliečny program“
„Školské ovocie“

Cieľom projektu bolo v rámci pestovania ZŽŠ oboznámiť deti
so starostlivosťou o ich zrak
Cieľom projektu bolo v rámci pestovania ZŽŠ oboznámiť deti
so starostlivosťou o ich chrup
Cieľom ponúknuť deťom nové netradičné aktivity vzdelávania.
Cieľom projektu bolo v rámci pestovania ZŽŠ oboznámiť deti
so starostlivosťou o zdravie vlastné i zdravie kamarátov.
Cieľom spolupráce s MsP a ÚS SČKv Trebišove umožniť
Deťom byť účastníkom cestnej premávky ako chodec a cyklista.
EŠMP vyzýva deti na konzumáciu mliečných výrobkov
a vyváženej stravy
S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí
predškolského veku
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Od firmy T SYSTEMS – 10 notebookov na skvalitnenie práce pedagogických zamestnancov.
Neúspešne sa škola zapojila do projektu : Karpatská nadácia – Dopravné ihrisko pre našu
materskú školu.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonávanej ŠŠI v škole:
Na materskej škole bola v príslušnom školskom roku vykonaná – tematická inšpekcia v termíne
od 11.10. do 14.10.2016.
ŠŠI odporúča:
Kontrolnú činnosť zamerať na monitorovanie diferenciácie činnosti a učebných problémov
s ohľadom na rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, špecifikovanie činnosti vyžadujúcich
tvorivé riešenie, podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich spôsobilosti detí.
l) Údaje o priestoroch a materiálno - technických podmienkach školy:
Kapacita MŠ 250 detí (100+100+50 podľa pracovísk). Stav k 30.06.2018 236 detí.

MŠ, Ul. Škultétyho

Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícii

Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta

realizované
• výmena podlahovej krytiny
vo vestibule MŠ,
• údržba preliezok na
školskom dvore,
• oprava strechy,
• modernizácia exteriéru MŠ,
• maľovanie,

• dokončenie chodníka,
• maľovanie jedálničiek

potreba
• výmena elektrických
rozvodov,
• modernizácia detských
umyvárni,
• oprava chodníkov,
• projekt: výmena okien,
oprava fasády, všetky
energetické rozvody,
• oprava chodníkov,
• dokončiť fasádu na
budove MŠ,

Materiálne podmienky školy neustále skvalitňujeme podľa moderných trendov a dostupných
finančných prostriedkov. Vylepšujeme prostredie tried, šatní, školského dvora, vestibulu,
dopĺňame edukačný materiál, zariadenie pre kuchyňu. V tejto oblasti hodnotíme stav na veľmi
dobrej úrovni.
Škola zakúpila: kosačku, tepovač, notebook, fotoaparát
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy:
Dotácia zo štátneho rozpočtu na 5- až 6 –
ročné deti
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

12 023,32 270,-
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spojených s hmotným zabezpečením od
rodičov
ÚPSVaR (projekty)

2 376,51,-

Rozpočet školy:
610
620
630
elektrina, plyn, teplo
vodné stočné
telef. poplatky
náradie, prístroje
všeobecný materiál
knihy, učebné pomôcky
oprava strojového zariadenia
služby, revízie, ostatné
SF
Odstupné
Nemocenské

370 600,135 832,86 055,57 020,2 270,1 865,1 180,6 883,450,6.839,6 327,3 221,1 612,522,-

Finančné prostriedky schválené rodičovským združením (RZ):
Poplatok RZ
Triedny
fond/sponzorstvo
MŠ, Ul. Škultétyho
1 200,1 980,-/516,Elokované pracovisko
1 200,Ul. Pri Polícii
2 000,-/150,Elokované pracovisko
448,790,Ul. 29. augusta

2%
3 984,2 300,573,88

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok,
a vyhodnotenie jeho plnenia:

Pobyt deti v materskej škole sme obohatili o nové netradičné spôsoby výučby cez rozširujúce
učebné osnovy ŠkVP:
MŠ, Ul. Škultétyho:

Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícii:

Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta:

1. Formovali sme osobnosť dieťaťa
a posilňovali lásku k materinskému
jazyku
a hrdosti
k vlasti,
národnému
povedomiu,
poznávaniu prírodných špecifík

1. Učili sme deti jednoduchým
zvykom a vytvárali vlastné
tradičné remeselné výrobky a
ponúkali ich na JARMOKOCH,
2. Poznávali sme život v

1. Rozvíjali sme hrou, priamou
skúsenosťou,
bádaním
a
experimentovaním na školskom
dvore vzťah dieťaťa k prírode
(pestovateľský kútik, skalku –
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svojho okolia,
2. Približovali deťom turistickými
prechádzkami históriu a súčasnosť
mesta
a mestského
parku
prostredníctvom ročných projekov:
"Krížom,
krážom
naším
krásnym
Trebišovom"
„Pracovné profesie, Športovci
mesta
Trebišova,
Významné
budovy mesta Trebišova, Po
cestičkách histórie,
Stromy v
mojom meste“,
3. Sprostredkovávali sme deťom,
rodine a verejnosti prvky ľudových
tradícií
prostredníctvom
spoločných
aktivít:
tvorivých
dielni, besiedok, vystúpení.

minulosti, slovenskú kultúru a
dejiny
v
spolupráci
s
Vlastivedným múzeom (ľudová
architektúra, ľudové kroje, ľudové
remeslá),
3. Zachovávali sme odkaz a
dedičstvo našich starých mám a
starých otcov prostredníctvom
zážitkového učenia, oživili sme
remeslá a tradičné práce v
ľudovej
kuchyni,
formou
spolupráce so starými rodičmi a
ľudovými
remeselníkmi
"PRIADKY u KATARÍNY";
4. Predstavovali, približovali,
spoznávať to najzaujímavejšie a
najdôležitejšie z dedičstva našich
predkov:
- etnografiu /kroje, obydlia,
povery a zvyky/
- folkloristiku /piesne, tance,
detské hry, divadlo, slovesné
umenie/.

políčko),
2.
Podporovali vedomie dieťaťa
a viedli ho k získavaniu pozitívnych
postojov
k ochrane
a tvorbe
životného prostredia v spolupráci
s rodinou pri projekte Fúzač Alpsky,
pri starostlivosti o zvieratá a vtákov
v zime,
3. Zlepšovali sociálnu aktivitu
dieťaťa
a potrebu
sociálneho
kontaktu pri tvorbe a ochrane
životného prostredia v spolupráci
so ZŠ, rodičmi a spoločenskými
organizáciami v meste – spoluúčasť
na projekte Zelena škola.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepši vrátane návrhov opatrení:
Deti sa v priebehu školského roka 2017/2018 zapojili:
- do výtvarných súťaži:
MŠ, Ul. Škultétyho

Elokované pracovisko, Ul.
Pri Polícii
Elokované pracovisko, Ul.
29. augusta

Vesmír očami deti – 3 deti,
Poľovník a poľovníctvo – 2. miesto
Deň Zeme – ekoplagát, projekt Bociany – predškoláci
Nikto nemá právo mi ublížiť - 1. miesto, 2. miesto, mimoriadné
ocenenie kol. práca
Vesmír očami deti – 6 deti,
Poľovník a poľovníctvo – 3 deti,
Deň Zeme – ekoplagát, projekt Bociany – predškoláci
Nikto nemá právo mi ublížiť – 1. miesto
Vesmír očami deti – 1 dieťa postup do celoslovenského kola,
Deň Zeme – ekoplagát, projekt Bociany - predškoláci

22. ročník „Olympiády materských škôl v meste Trebišov“
MŠ, Ul. Škultétyho
Elokované pracovisko
Ul. Pri Polícií

Elokované pracovisko
Ul. 29. augusta

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove
za školský rok 2017/2018

beh na 20 m

1 x 3. miesto/D,
1 x 3. miesto/CH

skok do diaľky

2 x 2. miesto/CH
2 x 3. miesto/D
1 x 1. miesto/CH
1 x 3. miesto /D

hod loptou

1 x 1. miesto /D
3 x 2. miesto/D,CH
1 x 3. miesto/CH
1 x 1. miesto/D,CH
1 x 1. miesto/CH

1 x 1. miesto/CH
1 x 2. miesto/D
1 x 3. miesto/D

Celkové umiestnenie: MŠ, Ul. Škultétyho - 3. miesto
elokované pracovisko Ul. Pri Polícií - 2. miesto
elokované pracovisko Ul. 29. augusta - 5. miesto.
Aktivity realizované s deťmi boli odrazom dlhodobých cieľov školy, ŠkVP a rozširujúcich
učebných osnov. Pravidelná prezentácia prostredníctvom školského časopisu "Objavujeme,
spoznávame, chránime...", internetovej stránky, besiedok, akadémii...
Ďalšie informácie:
Voľnočasové aktivity (krúžky)
Oboznamovanie s AJ – kde sa deti oboznamujú hravou formou so základom AJ
Pantličok – kde deti spoznávajú a napodobňujú tradície našich predkov
Vzájomné vzťahy medzi školou a rodičmi, rodičmi a fyzickými osobami, ktoré sa na
výchove a vzdelávaní v školách podieľajú:

Úroveň spolupráce s RZ - mimoriadne dobrá - spolupráca pri modernizácii interiéru,
Úroveň spolupráce s CPPPaP – veľmi dobrá - spolupráca pri zápise prednáška na spoločnom
RZ, vyšetrenia pri predčasnom zaškolení, odklade povinnej školskej dochádzky (Mgr.
Litváková),
Úroveň spolupráca so ZŠ - mimoriadne dobrá - spolupráca na Ul. M.R. Štefánika, Ul.
Komenského 2, Ul. Gorkého,
Úroveň spolupráce so ZUŠ – veľmi dobrá - výchovný koncert pre deti MŠ,
Úroveň spolupráce s CVČ - dobrá - Olympiáda predškolákov mesta Trebišov,
Úroveň spolupráce so Zemplínskou knižnicou - veľmi dobrá - hlasné čítanie, predstavovanie
rozprávok, autorov...
Úroveň spolupráce s ÚS SČK - dobrá - projekt Evička nám ochorela,
Úroveň spolupráce s RŠ - veľmi dobrá,
Úroveň spolupráce s MsKS - mimoriadne dobrá,
Úroveň spolupráce s Hvezdárňou - mimoriadne dobrá.
Závery:
- systematicky sa pripravovať na edukačný proces, vo vzdelávacom procese rešpektovať
vyváženosť vzdelávacích oblasti,
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-

posúvať možnosti vzdelávania detí mierne nad ich limity,
nepretržite viesť deti k vlastnému hodnoteniu, ako aj k hodnoteniu iných,
vedieť hľadať esteticko-umeleckú hodnotu vo výtvarnom prejave dieťaťa,
rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku cez hudbu, pohyb a hru v priestoroch
MŠ ponúknuť deťom kontakt s detským divadlom,
rozvíjať sociálne zručností u detí v predprimárnom vzdelávaní,
podporovať u detí komunikatívnosť a viesť ich k nadväzovaniu a udržiavaniu
kamarátskych vzťahov,
aktivovať v edukačnom procese hry a aktivity na podporu empatie a rozvoja
logického, tvorivého myslenia (emocionálna inteligencia detí),
podnecovať schopnosť detí vypočuť si druhých,
eliminovať negatívne vplyvy v správaní a konaní,
viesť deti k tolerancii,
získavať odborné poznatky vlastným záujmom o skvalitnenie svojich teoretických i
praktických poznatkov a skúseností,
podnecovať a rozvíjať motorické zručnosti k ochrane vlastného zdravia.

Naďalej je potrebné neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie v týchto rovinách:
-

prispôsobiť edukačný proces inovatívnym zmenám a potrebám dieťaťa
dôraz klásť na komunikačný rozvoj a predčitateľskú gramotnosť detí
efektívne uplatňovať nielen individuálne hodnotenie dieťaťa, ale viesť deti aj k
sebahodnoteniu vlastnej činnosti a k sebaprezentácií
pobyt vonku realizovať za každého počasia, aplikovať edukačný proces v prirodzene
podporujúcich podmienkach
deťom s OPŠD vypracovať individuálne rozvíjajúce programy zamerané najmä na oblasti,
v ktorej sa objavili určité nedostatky školskej spôsobilosti (návrh CPPPaP)

Úlohy vyplývajúce z analýzy VVP v školskom roku 2017/2018:

-

námetovú hru využívať ako vhodný prostriedok diagnostikovania detí,
spolupracovať s rodičmi – motivovať pre spoluprácu s logopédom,
väčšiu pozornosť venovať čitateľskému textu v rôznych formách a fázach
vzdelávacích aktivít,
vytvárať situácie na riešenie labyrintov a pohyb v štvorcovej sieti s uplatňovaním IP,
poskytovať deťom priestor pre sebavyjadrenie, sebahodnotenie, stimulovať ich
tvorivosť,
do denných činností zaraďovať matematicko-logické situácie,
v denných činnostiach vytvárať priestor na samostatnosť a aktivitu detí,
podnecovať deti ku komunikácii s rovesníkmi,
upozorňovať a reagovať na nesprávne a nežiadúce prejavy,
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-

umožňovať deťom experimentovať, bádať, skúmať,
venovať pozornosť pohybovým aktivitám v spolupráci s rodinou, ktorá napomôže
k pestovaniu správnych pohybových zručností,
viesť deti a rodičov k ZŽŠ, zapojiť rodičov do turistických prechádzok,

Úlohy pre skvalitnenie VVP v zmysle ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách (ďalej len ŠVP) :
- kontrolnú činnosť zamerať na monitorovanie diferenciácie činnosti a učebných problémov
s ohľadom na rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, špecifikovanie činnosti vyžadujúcich
tvorivé riešenie, podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich spôsobilosti detí (zo zistení ŠŠI),
- naďalej venovať pozornosť správnemu držaniu tela a využívať pohybové a relaxačné
cvičenia na celkový rozvoj dieťaťa,
- pre lepší úchop – využívať zdravotné cvičenia s náčiním – loptou, loptové hry na ŠD,
- pre skvalitnenie VVP využívať informačné technológie ktorými škola disponuje (v tejto
oblasti vzdelávať zamestnancov),
- postupne uspokojovať túžby a potreby po informáciách a uspokojovania poznávacích citov,
- vyhodnocovať IRP – ako motivácia a metod. pomoc pre ďalšie obdobie,
- venovať pozornosť diagnostike,
SWOTT analýza:
1. Oblasť riadenia
Silné stránky: korektná spolupráca, právna subjektivita, kvalitný manažment, stratégia školy,
jasné stanovené indikátory kvality, veľký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v našej
materskej škole,
Slabé stránky: vysoká zaťaženosť vedenia školy, podnety zo strany zamestnancov,
Príležitosti: inovátorstvo vo vzdelávaní, prezentácia školy,
Riziká: nedostatok finančných prostriedkov k ohodnoteniu, administratívna vyťaženosť
2. Oblasť podmienok výchovy a vzdelávania:
Silné stránky: zavádzanie progresívnych metód práce, entuziazmus a tvorivosť pedagog.
kolektívov pri tvorbe ŠkVP, rozširujúce učebné osnovy s možnosťou revidovania, jasne
stanovené ciele,
Slabé stránky: modernizácia učebných pomôcok v súlade s ŠVP pre predprimárne
vzdelávanie v materskej škole,
Príležitosti: využívanie rôznych foriem spolupráce,
Riziká: legislatíva v oblasti modernizácie a mater.- tech., vybavenia,
3. Oblasť vyučovania a učenia sa detí:
Silné stránky: správanie sa a konanie učiteľa, produkt práce učiteľa, produkt práce dieťaťa
Slabé stránky: slabé ohodnotenie,
Príležitosti: vzdelávanie, využívanie a uplatňovanie inovatívnych metód a foriem práce,
Riziká: záťaž,
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4. Oblasť kvality ľudských zdrojov:
Silné stránky: kvalif. zamestnancov, profesijný rast, personálna politika, spokojnosť
partnerov, užitočnosť,
Slabé stránky: účasť služobne starších učiteliek na odbornom vzdelávaní,
Príležitosti: možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov,
Rizika: pracovné nasadenie nových zamestnancov,

V Trebišove, 31.08.2018

Mgr. Slavka Iľková
riaditeľka materskej školy

