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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach je vypracovaná
v súlade s týmito dokumentmi:
1. zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
3. metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení,
4. Koncepcia školy na roky 2014 – 2019,
5. Plán práce školy MŠ Kukučínova 2544/7, Snina na školský rok 2017/2018,
6. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.
1.
a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina
2. Adresa školy: Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina
3. Telefónne číslo: 057/ 762 21 90
4. e-mailová adresa: mskukucinova.sv@gmail.com
5. webové sídlo: mskukucinovasnina.estranky.sk
6. Zriaďovateľ: Mesto Snina, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Kristína Varšová

riaditeľka MŠ

Slávka Dunajová

zástupkyňa riaditeľky MŠ

Anna Dvoranová

vedúca ŠJ

Rada školy
Členovia rady školy:
P. č. Meno a priezvisko
1. Iveta Tatičová
2. Ľubica Demčáková
3. Pavlina Mackaničová
4. Ivan Sirka
5. Jana Handrová
6. Ing. Marcela Miková

Funkcia
predseda
podpredseda
zapisovateľka

Zvolený za /delegovaný
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov

7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Daniela Poldruháková
Ing. Jana Rosičová, PhD.
Anton Vass
Ing. Marián Kníž
JUDr. Jaroslav Koco

rodičov
zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca MZ
delegovaný zástupca MZ
delegovaný zástupca MZ

Poradné orgány materskej školy
Názov poradného orgánu
Metodické združenie

Vedúca

Členovia

Božena Coraničová

všetci pedagogickí zamestnanci

Pedagogická rada

všetci pedagogickí zamestnanci

b) Údaje o deťoch materskej školy k 30.6.2018
Počet tried

Počet detí

Vyučovací
jazyk

Počet detí so
ŠVVP

Počet
stravníkov v ŠJ

5

122

slovenský

0

122

c) Údaje o počte zapísaných detí do MŠ a ZŠ
Počet detí zapísaných na
školský rok 2018/2019

Počet detí
zapísaných do ZŠ

Počet detí s odloženým
začiatkom PPŠD

Počet detí so
ŠVVP

40

29

2

0

d) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Materská škola a školská jedáleň

Počet

Zamestnanci MŠ a ŠJ

17

Z toho pedagogickí zamestnanci

10

Z počtu PZ
- kvalifikovaní

10

- nekvalifikovaní

0

- z počtu PZ vysokoškolské vzdelanie

1

Nepedagogickí zamestnanci

7

Z počtu NZ

- upratovačky

3

- zamestnanci ŠJ

3

- personálno-administratívny zamestnanec

1

e) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Názov vzdelávania
1. atestačná skúška
Predčitateľská gramotnosť v MŠ
Funkčné vzdelávanie VPZ

Meno a priezvisko

Priebeh vzdelávania/ počet
začalo

ukončilo

pokračuje

Mária Ferčáková

1

1

0

Iveta Tatičová

1

1

0

Slávka Dunajová

1

1

0

f) Krúžková činnosť, aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Názov krúžku
Kukučka športuje
Krúžok rusínskeho jazyka
Cesta k Bohu
Zoznámme sa s anglickým jazykom
Malý bádateľ
Názov aktivity
Škôlka volá
Európsky týždeň športu
Moje srdiečko
Sokoliari
Janko a Marienka
Jabĺčková party
Železní dedovia
Koncert ZUŠ
Starým rodičom z lásky

Prevádzkovateľ krúžku
CVČ Snina
OZ Kolysočka - Kolíska
CCVČ Snina
Jarmila Hudačková
Mgr. Kristína Varšová

Počet detí v krúžku
19
13
10
20
14

Krátka charakteristika
slávnostné otvorenie školského roka spojené
s diskotékou
celotýždenný program pre deti zameraný na
pohybové a športové aktivity
náučné a športové aktivity zamerané na
poznávanie funkcií srdca
stretnutie detí so skupinou sokoliarov z Košíc
a ukážkou ich výcviku
divadelné predstavenie
zábavné dopoludnie pre deti spojené s
ochutnávkou produktov z jabĺk v spolupráci
s rodičmi
návšteva
múzea
ľudových
remesiel
v Zemplínskych Hámroch
vystúpenie žiakov ZUŠ pre deti MŠ
vystúpenie detí z tried Motýliky a Farbičky
pre starých rodičov

O zlatej rybke

divadelné predstavenie s pesničkami

Farebný týždeň

aktivity zamerané na poznávanie farieb

Zdravé oči už v škôlke

preventívna diagnostika očí UNS

A tá naša Katarína

Dýchame čistý vzduch

ľudové zvyky priblížené divadelnou scénkou
spojená s ľudovou veselicou
školské
oslavy
príchodu
Mikuláša
a rozdávanie darčekov
vystúpenie detí z krúžku rusínskeho jazyka
so súborom PUĽS
slávnostná vianočná akadémia v kinosále
MKOS
návšteva soľnej izby v Stakčíne

Detský karneval

karneval s ujom Ľubom a rodičmi na SPŠ

Liečivé čaje

ochutnávka čajov z liečivých byliniek

Pripravujeme sa na školu

beseda pre rodičov o školskej pripravenosti

MDŽ

vystúpenie Farbičiek v DSS Gabriela

Pampúšik

rozprávkové dopoludnie pre deti celej MŠ

Návšteva v knižnici v kaštieli

exkurzia do knižnice, čítanie rozprávok

Morena, Morena

vyháňanie
zimy
a vítanie
jari
prostredníctvom ľudových tradícií
dramatizácia rozprávky pri príležitosti
Svetového dňa vody
školské kolo v prednese poézie a prózy

Mikuláš, čo nám dáš?
Ščedryj večur
Vianoce, Vianoce

Svetový deň vody
Poviem vám básničku
Od semienka k rastlinke

Veľmi ťa ľúbim, mama

projekty zamerané na pozorovanie rastu
rastlín
výučbový program pre deti v Zemplínskych
Hámroch
enviroaktivity na školskom dvore zamerané
na ochranu Zeme
divadelné predstavenie o starostlivosti o
chrup
exkurzia k hasičom spojená s prehliadkou
hasičských vozidiel
slávnostná akadémia v kinosále MKOS

My sa vody nebojíme

plavecký výcvik na plavárni v Humennom

Detská cyklistická tour

cyklistické preteky na nových bicykloch

Medzinárodný deň detí

školské oslavy sviatku detí na RO Rybníky

Mladý ochranár
Deň Zeme
Veselé zúbky
Na sv. Floriána

Mestské oslavy MDD

vystúpenie detí triedy Kvetiniek a Farbičiek
v kultúrnom programe na námestí
muzikálové predstavenie pre deti celej MŠ

Čarovná muzika
Folklórny festival

účasť na festivale ľudových piesní a tancov
na MŠ Palárikova
celodenný výlet pre deti a rodičov z tried
Motýliky a Farbičky
vyšetrenie nôh detí, pohybové aktivity
zamerané na odstraňovanie plochonožia
slávnostná rozlúčka predškolákov v kaštieli

Výlet na Morské oko
Zdravé nôžky už v škôlke
Lúčime sa so škôlkou
Rozlúčková noc

zábavný večer spojený s opekačkou na
školskom dvore pre deti tried Motýliky a
Farbičky
slávnostné ukončenie školského roka spojené
s diskotékou a výrobou cukrovej vaty

Leto volá…

g) Údaje o projektoch školy
Názov projektu

Termín začiatku
realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie
projektu

Škola podporujúca zdravie

1997

pokračuje

Chceme dýchať čistý vzduch

2000

pokračuje

Zdravý úsmev

2001

pokračuje

Evička nám ochorela

2010

pokračuje

Čarovná príroda okom objektívu

2016

pokračuje

Program otužovania

2017

pokračuje

Zdravé nôžky už v škôlke

2018

pokračuje

h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole
V školskom roku 2017/2018 nebola inšpekčná činnosť realizovaná.

i) Priestorové a materiálové vybavenie školy
Vybavenie digitálnymi technológiami
Názov
Interaktívna
s príslušenstvom
Digitálny fotoaparát

tabuľa

Počet kusov
2
2

Umiestnenie
trieda Žabky a Včielky
trieda Mravčekovia a Sovičky

j) Materiálno – technický stav
Klady, dosiahnuté výsledky
celková rekonštrukcia budovy, terás,
schodísk do budovy, prístreškov
rekonštrukcia šatní v triede Žabky
a Včielky – zamurovanie okien, zakúpenie
lavičiek, vešiačikov a obkladov na
radiátory,
rekonštrukcia triedy Včielky + zakúpenie
nového koberca
natretie radiátorov v triedach a chodbách,
rekonštrukcia školského dvora – nové
hracie prvky
zakúpenie učebných pomôcok podľa
aktuálnych učebných osnov
doplnenie náučnej knižnice o nové tituly
zakúpenie čističiek vzduchu do jednej
triedy
do ŠJ – nová škrabka, nový elektrický
kotol, konvektomat

Najzávažnejšie nedostatky
dokončiť
rekonštrukciu
umyvární - 2
rekonštrukcia výdajní jedla
linoleum na schodiská
kamerový systém

detských

k) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti
Dotácie z podielových
daní obce na
MŠ – 1.518,00 € (od
01.03.2018 - 1.860,00)
ŠJ – 315,00 € (355,00 na
dieťa na rok)

Príspevky na
čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ
10 € na dieťa na mesiac

Príspevky do fondu
Združenia rodičov
15,00 € na rodinu na
školský rok

l) Cieľ koncepčného zámeru školy
V školskom roku 2017/2018 sme pracovali podľa ŠkVP „Zvedavá Kukučka“ vypracovaného
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách. Dlhodobo sa orientujeme na formovanie základov zdravého životného štýlu, preto
medzi hlavné ciele a priority patrí rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom

prostredníctvom zdravej výživy, starostlivosti o zdravie, dostatku pohybovej aktivity, rozvíjanie
prírodovedného vzdelávania a základy bezpečného správania sa na ceste.
Ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu prispieva rozširovanie si kompetencií pedagogických
zamestnancov aj plánovaným kontinuálnym vzdelávaním. Vďaka tomu uplatňujú učiteľky nové
metódy práce, rozvíjajú tvorivosť a prirodzenú zvedavosť detí. Osobnosť detí sa rozvíjame
prostredníctvom zmysluplných a cieľavedomých výchovno-vzdelávacích činností, pričom dieťa
je v tomto procese aktívnym subjektom. To znamená, že mu je umožnené v konkrétnej činnosti
prostredníctvom pokusov a omylov skúšať čo dokáže, čo vie, prežíva vlastný úspech a zároveň je
mu umožnené nielen hodnotiť výsledky a dôsledky vlastného konania, ale aj tvorivo sa
realizovať v rôznych činnostiach prostredníctvom hry.
V tomto školskom roku sme vypracovali a zaslali niekoľko žiadostí o grant. Úspešní sme
boli v rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia Projekty zamestnancov,
v ktorom nám schválili tri žiadosti. Projekty boli zamerané na rozvoj cyklistických zručností –
Kukučkári na kolesách – zakúpili sme nové bicykle a ochranné prvky (chrániče, prilby) v sume
1000 €, Zdravé nôžky už v škôlke – prevencia plochých nôh – zakúpenie rehabilitačných
pomôcok do každej triedy – suma 996 €, Pre detský úsmev – stretnutia školy a rodiny –
zakúpené prenosné ohnisko, drevené lavice a stoly - suma 1000 €. Okrem toho sme boli úspešní
aj v hlasovaní za projekt v rámci výzvy Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom
sme získali 1300 € na vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny v areáli materskej školy (hojdačky,
lezecká stena, drevené lavičky pod stromami, stôl na občerstvenie.
m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
Dlhodobo dosahujeme dobré výsledky v príprave detí na vstup do základnej školy. Vo
výchovno-vzdelávacom procese využívame najčastejšie zážitkové a problémové učenie, počas
ktorého nastáva trvalejšie osvojovanie vedomostí a zručností detí. Dobrú spoluprácu máme
najmä so ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Celoročne sa zapájame do speváckych, recitačných a výtvarných súťaží. Deti navštevovali
krúžok pohybový, náboženstva, oboznamovania sa s anglickým jazykom, rusínskym jazykom
a krúžok prírodovedného vzdelávania Malý bádateľ. Pohybové a hudobné zručnosti si deti
pravidelne rozvíjajú aj v našej telocvični a hudobno-divadelnej učebni.
Po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračujú deti v rozvíjaní svojich zručností
a talentu na ZUŠ, SZUŠ s výtvarným zameraním, SZUŠ s tanečným zameraním, či v krúžkoch
CVČ.
Aj v uplynulom školskom roku sme poskytovali odbornú logopedickú starostlivosť pod
vedením klinickej logopedičky PaedDr. Agáty Kurecovej, ktorá pracovala s deťmi našej
materskej školy 2x mesačne.
S krátkou prestávkou v čase rekonštrukcie pracovalo detské centrum Lienka, ktoré
navštevovali deti od 1-3 rokov zo Sniny a blízkeho okolia.
Celý školský rok bol plný aktivít vychádzajúcich zo zamerania materskej školy vytýčeného
v školskom vzdelávacom programe, plánu práce školy, tradícií materskej školy, plánu spoluprác
s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním, aktuálnej ponuky divadelných
súborov, kultúrnych podujatí v meste, ale aj záujmu rodičov.
Za pozitívne považujeme záujem pedagogických zamestnancov zvyšovať svoju odbornosť
a kvalifikovanosť ďalším vzdelávaním, predovšetkým v rámci kontinuálneho vzdelávania, vďaka
čomu môžeme zvyšovať kvalitu edukačného procesu.

Oblasti, v ktorých treba úroveň vo výchovno-vzdelávacom procese zlepšiť
1. Diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti
a schopnosti detí vo všetkých formách denných činností upravených v dennom poriadku.
2. Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole.
3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy
a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych
životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
4. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej
a prírodovednej gramotnosti.
5. Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickopsychologickej stránke rovnocenné.
6. Pre skvalitnenie a rozvoj jednotlivých kompetencií detí odporúčame v edukačnom procese
uplatňovať nasledujúce opatrenia:
• vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať individuálne a skupinové formy práce,
• v emocionálnej oblasti využívať najmä zážitkové aktivity a metódy,
• zamerať sa na kvalitu rozvoja komunikačných schopností detí, spolupracovať s klinickým
logopédom a rodičmi,
• využívaním vhodnej detskej literatúry a metód rozvíjať predčiteľskú gramotnosť,
• finančnú gramotnosť rozvíjať u detí prostredníctvom rolových hier,
• rešpektovať typy inteligencie a navodzovať činnosti, v ktorých majú príležitosť
sebarealizácie,
• spolupracovať s CPPPaP pri práci s deťmi s odloženým plnením povinnej školskej
dochádzky,
• digitálne technológie využívať efektívne a zmysluplne,
• rozvíjať prírodovednú gramotnosť využívaním bádateľských metód.
2. Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ P. O. Hviezdoslava – spolupráca medzi triedou Farbičky a triedou 1. ročníka, odborná
beseda pre rodičov
CVČ – pohybové aktivity, výtvarný krúžok
SPŠ v Snine – detský karneval,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko – slávnostné programy a vystúpenia pri rôznych
príležitostiach,
Mestská knižnica – beseda o knihe spojená s obhliadkou priestorov MK,
CPPPaP v Snine – diagnostika školskej pripravenosti,
spolupráca s MŠ Budovateľská a MŠ Palárikova – súťaže v speve a prednese, folklórny
festival,
spolupráca s detskými divadelnými telesami, ujo Ľubo z Košíc,
rodičia – spolupráca pri organizovaní školských aktivít a slávností.

V Snine 28.08.2018

Mgr. Kristína Varšová
riaditeľka MŠ

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v školskom roku 2017/2018
Edukačný proces sme realizovali podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách.
Počas celého školského roka sme vytvárali deťom príjemnú pozitívnu atmosféru, zlepšovali
sociálnu aktivitu detí a napĺňali potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
uľahčovali im plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie. Podporovali
sme vzťah dieťaťa k poznávaniu, učeniu a rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
sprostredkovali základy verejnej kultúry a rozvíjali u detí dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa
ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie. Umožňovali sme im napĺňať život a učenie
prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania, uplatňovali sme a chránili práva
dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi.
Na primárne vzdelávanie do základnej školy odišlo z materskej školy 29 detí.
Jazyk a komunikácia
Deti komunikujú spontánne, väčšinou kultivovane a s primeranou hlasitosťou, intonáciou a
tempom reči. Jazykovými cvičeniami sme u detí s poruchami reči zlepšovali výslovnosť
niektorých hlások, prípadne odporúčali rodičom odbornú logopedickú starostlivosť. Aby sa deti
lepšie zorientovali v detskej knižnici, usporiadali sme knihy podľa piktogramov. Uskutočnili
sme školské detské kolo v recitácii poézie a prózy, navštívili mestskú knižnicu a kníhkupectvo.
Na žiadosť rodičov niektoré deti navštevovali krúžok anglického a rusínskeho jazyka. Deti z
triedy Farbičiek veľmi pekne recitujú, sú schopní verbálne vyjadriť svoje pocity a postrehy
výrazovými prostriedkami. Nedostatky sú v nesprávnej výslovnosti niektorých hlások a
hláskových skupín vo všetkých triedach, na odporúčanie učiteliek niektoré deti spolu s rodičmi
navštevujú klinického logopéda.
Matematika a práca s informáciami
Pre túto vzdelávaciu oblasť je charakteristické rozvíjanie logického myslenia, chápanie čísel a
jednoduchých operácií s nimi ako aj rozvoj algoritmického myslenia. Predkladali sme im na
rozhodnutie pravdivé i nepravdivé tvrdenia, riešenie jednoduchých úloh, umožnili sme im
pracovať s detskými digitálnymi hračkami a využívať detské edukačné programy na
interaktívnej tabuli. Výkonové štandardy z tejto oblasti deti zvládli na veku primeranej úrovni,
niektoré deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú problémy v oblasti logického
myslenia. Niektorým deťom v triede Farbičiek robí problém orientovať sa v štvorcovej sieti.
Človek a príroda
Edukačné aktivity sme zameriavali aj na osvojenie si správnych environmentálnych postojov a
kladnému vzťahu k prírodnému prostrediu. Formou zážitkového učenia deti spoznávali živú a
neživú prírodu (sadili, polievali rastliny, vykonávali s učiteľkou rôzne pokusy, experimenty,
pozorovali drobný hmyz, živočíchy, samostatne fotografovali momenty prírody a pod.). Na
školskom dvore sme vytvorili deťom kvetinovú záhradku, kde mali možnosť nielen pozorovať
rast kvetín, ale aktívne sa zúčastňovať pri sadení, polievaní a plienení buriny. Deti vedia opísať
ľudské telo, fyziologické funkcie ľudského tela, zmysly a poznajú zásady ochrany ľudského
zdravia. Za účelom predchádzania očných porúch sme uskutočnili preventívne diagnostikovanie
očí detí kvalifikovanými odborníkmi. Ukážku na prevenciu plochých nôh u detí uskutočnila
odborná fyzioterapeutka, ktorá zaškolila k tejto téme všetky učiteľky materskej školy. Deti veľmi
radi experimentovali, pozorovali, bádali, skúmali, predpokladali a overovali si rôzne
prírodovedné a fyzikálne zákonitosti v pokusoch a tvorivých aktivitách v krúžku Malý bádateľ.
Človek a spoločnosť
Edukačné aktivity sme zamerali na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu
výchovu. Deti poznajú jednotlivé časové úseky dňa, týždňa a roka, oboznámili sa s dominantami
i inštitúciami v našom meste a sprostredkovali sme im poznatky okolia nášho mesta, poznajú
hlavné mesto nášho štátu, zástavu a štátny znak. V oblasti dopravnej výchovy deti majú výborné

základy správania sa v cestnej premávke využívaním detského dopravného ihriska na našom
školskom dvore a taktiež cestovaním hromadnou dopravou (vlakom a autobusom) do Stakčína.
Priblížili sme deťom rôzne kultúrne a regionálne tradície, napr. 700. výročie vzniku nášho mesta,
Mesiac úcty k starším, Svetový deň srdca, Deň materských škôl na Slovensku, Katarínske
tradície, Mikulášske oslavy, vianočné sviatky, karneval, vynášanie Moreny, veľkonočné sviatky,
Deň matiek, MDD a ďalšie. Už viac rokov realizujeme aktivitu (tradíciu) s názvom „Farebný
týždeň“, počas ktorého deti prichádzajú do materskej školy oblečené vo vpred určenej farbe, čím
si oveľa rýchlejšie zapamätajú základné farby.
Človek a svet práce
Deti nadobudli pracovné zručnosti a schopnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom
živote. Vedia strihať nožnicami, krájať tupým nožom, pracovať podľa schémy, otvárať a zatvárať
visiaci zámok, prať mydlom, skrutkovať, pracovať s počítačom a ďalšie. Za účelom rozšírenia
poznatkov o remeslách deti navštívili tradičné remeslá v Zemplínskych Hámroch. Uskutočnili
sme exkurziu hasičskej stanice, mini ZOO v Snine a zavítal k nám sokoliar so sokolmi
a sovičkami. V rámci plnenia cieľov environmentálnej výchovy sme zakúpili „Motýliu záhradu“,
pozorovali sme ju a starali sa o ňu spoločne s deťmi od začiatku liahnutia až do úspešného
ukončenia – vypustenia do prírody. Nedostatky sa vyskytujú vo viazaní šnúrok na mašličky.
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Rozvíjali sme hudobné schopnosti detí a pozitívny vzťah k hudbe. Deti sa oboznámili s rytmom,
rytmizovaním slova, detskými riekankami, piesňami, vytvorili sme možnosť na vytváranie
rytmických sprievodov k piesňam a riekankám. Pomocou hier s hlasom a dychovými hrami sme
umožnili získať a rozvíjať vokálne kompetencie. Počas inštrumentálnych činností sa oboznámili
s hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára a používali aj vlastnoručne vyrobené rytmické
nástroje.
Výtvarná výchova
Deti mali možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné techniky, čím rozvíjali svoje výtvarné schopnosti a
získali základné zručnosti s výtvarným materiálom a rôznymi nástrojmi. Mali možnosť pracovať
s kinetickým pieskom, modelovať z klasickej a varenej plastelíny i z moduritu. Figurálne
kompozície sú na priemernej úrovni. Aj napriek tomu, že deti poznajú časti ľudského tela, v
kreslení postavy má viacero detí problémy, postavy kreslia proporcionálne nevyvážené, v
náznakoch a často krát bez detailov. Zapájali sme sa do rôznych výtvarných detských súťaží,
navštívili s deťmi Galériu Miro v Snine.
Zdravie a pohyb
Vytvárali sme dostatočný priestor v edukačnom procese na pohybové hry a činnosti, ktoré
obsahujú spontánnu aj intencionálnu pohybovú aktivitu dieťaťa.
Deti z triedy Farbičiek a Motýlikov sa zúčastnili predplaveckého výcviku na plavárni
v Humennom. Každý týždeň 5-6 ročné deti pravidelne navštevovali telocvičňu v základnej škole.
Vytvárali sme im primeraný časový priestor a podnetne motivovali k spontánnym i plánovaným
cvičeniam. Interiér i exteriér školy rozlohou a štandardným vybavením umožňuje rozvíjanie
základných aj špeciálnych pohybových spôsobilostí. V našej škole máme dostatok
telovýchovných pomôcok, ktoré učiteľky využívali v triede, telocvični i vonku. V triede 2 – 3
ročných detí je viac detí s nevyhranenou lateralitou: prevláda obojručnosť. U niektorých detí v
triede Slniečok a Kvetiniek prevažuje nesprávne držanie kresliaceho materiálu

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina

Vyjadrenie rady školy k predloženej správe

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina na svojom zasadnutí dňa
03.10.2018
prerokovala
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,
Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina za školský rok 2017/2018 a odporúča ju zriaďovateľovi Mestu
Snina
schváliť.

V Snine 03.10.2018

Iveta Tatičová
predsedníčka RŠ

