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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 výchovno-

vzdelávacej 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 2018/2019, 

6. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019. 

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 Funkcia Zvolený za / delegovaný   

1. Iveta Tatičová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ľubica Demčáková podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Pavlina Mackaničová zapisovateľka nepedagogických zamestnancov 

4. Ivan Sirka  rodičov 

5. Jana Handrová  rodičov 

6. Ing. Marcela Miková  rodičov 



 

  

7. Ing. Daniela Poldruháková  rodičov 

8. Ing. Gabriela Nemčíková  zástupca zriaďovateľa  

9. Anton Vass  delegovaný zástupca MZ  

10. Peter Vološin  delegovaný zástupca MZ 

11. Mgr. Stanislav Jún  delegovaný zástupca MZ 

 

Poradné orgány materskej školy 

 

 

 

b) Údaje o deťoch materskej školy k 30.6.2019  

 

Počet tried Počet detí Vyučovací 

jazyk 

Počet detí so 

ŠVVP 

Počet 

stravníkov v ŠJ 

5 124 slovenský 0 124 

 

c) Údaje o počte zapísaných detí do MŠ a ZŠ  

 

Počet detí zapísaných na 

školský rok 2019/2020 

Počet detí 

zapísaných do ZŠ 

Počet detí s odloženým 

začiatkom PPŠD 

Počet detí so 

ŠVVP 

40 30 0 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  

Názov poradného orgánu Vedúca Členovia 

Metodické združenie  Božena Coraničová  všetci pedagogickí zamestnanci 

Pedagogická rada   všetci pedagogickí zamestnanci 

  



 

  

- upratovačky 3 

- zamestnanci ŠJ 3 

- personálno-administratívny zamestnanec 1 

 

e) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy  

 

 

Názov vzdelávania 
Meno a priezvisko 

Priebeh vzdelávania/ počet 

začalo ukončilo pokračuje 

Rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti v predprimárnom 

vzdelávaní 

Anna Zreláková 1 1 0 

Interaktívna tabuľa a multimédiá 

vo vzdelávaní 
Ivana Macibobová  1 1 0 

Ako pracovať s poruchami reči 

predškolského veku v MŠ 
Jarmila Hudačková 0 0 0 

 

 

f) Krúžková činnosť, aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

 

 

Názov krúžku Prevádzkovateľ krúžku Počet detí v krúžku 

Krúžok anglického jazyka Jarmila Hudačková 25 

Krúžok rusínskeho jazyka OZ Kolysočka - Kolíska 13 

Malý bádateľ Mgr. Kristína Varšová 16 

Pohybový krúžok CVČ Snina 29 

S najmenšími k Bohu CCVČ Snina 16 

 

 

Názov aktivity Krátka charakteristika 

▪ Škôlka volá 

 

▪ Deň slovenského kroja 

 

▪ Príroda a človek 

 

▪ Dni mesta Snina 

 

▪ Európsky týždeň športu  

 

▪ Zoznamovacia opekačka 

 

▪ Moje srdiečko 

 

▪ Jabĺčková party  

 

▪ slávnostné otvorenie školského roka spojené 

s diskotékou 

▪ slávnostná prehliadka detských ľudových 

krojov na Námestí Centrum 

▪ návšteva výstavy zveri a jej biotopu v kaštieli 

 

▪ vytvorenie najdlhšej živej detskej stonožky, 

vystúpenie detí Sovičky  

▪ celotýždenný program pre deti zameraný na 

pohybové a športové aktivity 

▪ zábavné popoludnie rodičov a detí spojené 

s opekačkou na prenosnom ohnisku 

▪ náučné a športové aktivity zamerané na 

poznávanie funkcií srdca 

▪ zábavné dopoludnie pre deti spojené s 

ochutnávkou produktov z jabĺk 



 

  

▪ O dvanástich mesiačikoch 

 

▪ Železní dedovia 

 

▪ Starým rodičom z lásky 

 

▪ Kráľ drozdia brada 

 

▪ Deň MŠ na Slovensku 

 

▪ Farebný týždeň 

 

▪ A tá naša Katarína 

 

▪ Cestujeme vláčikom do Stakčína 

 

▪ Mikuláš, čo nám dáš? 

 

▪ Vianoce, Vianoce  

 

▪ Dýchame čistý vzduch 

 

▪ Zahrajme si divadielko 

 

▪ Detský karneval  

 

▪ Liečivé čaje 

 

▪ Pripravujeme sa na školu 

 

▪ MDŽ 

 

▪ Hudobná rozprávka 

 

▪ Návšteva v knižnici v kaštieli 

 

▪ Chutne a zdravo 

 

▪ Svetový deň vody 

 

▪ Poviem vám básničku 

 

▪ Morena, Morena 

 

▪ Od semienka k rastlinke 

 

▪ Deň Zeme 

 

▪ Mladý ochranár 

 

▪ Sférické kino 

▪ rozprávka s pesničkami od uja Ľuba  

 

▪ návšteva múzea ľudových remesiel 

v Zemplínskych Hámroch 

▪ aktivity detí so starými rodičmi 

v popoludňajších hodinách – každá trieda 

▪ divadelné predstavenie  

 

▪ aktivity detí s rodičmi v popoludňajších 

hodinách 

▪ aktivity zamerané na poznávanie farieb 

 

▪ ľudové zvyky priblížené divadelnou scénkou 

spojené s ľudovou veselicou 

▪ poldenný výlet vlakom detí tried Sovičky a 

Motýliky 

▪ slávnostné rozsvietenie stromčeka spojené 

s odovzdaním darčekov od sponzorov 

▪ slávnostná vianočná akadémia v kinosále 

MKOS 

▪ návšteva soľnej izby v Stakčíne 

 

▪ divadelná hra pre deti hraná p. učiteľkami 

 

▪ zábavné dopoludnie v maskách pre deti celej 

materskej školy 

▪ ochutnávka čajov z liečivých byliniek 

 

▪ beseda pre rodičov o školskej pripravenosti 

 

▪ vystúpenie Sovičiek v DSS Gabriela 

 

▪ divadelné predstavenie s pesničkami pre deti 

celej MŠ 

▪ exkurzia do knižnice, čítanie rozprávok 

 

▪ ochutnávka nátierok a šalátov zo školskej 

kuchyne 

▪ dramatizácia rozprávky pri príležitosti 

Svetového dňa vody 

▪ školské kolo v prednese poézie a prózy 

 

▪ vyháňanie zimy a vítanie jari 

prostredníctvom ľudových zvyklostí 

▪ projekty zamerané na pozorovanie rastu 

rastlín  

▪ enviroaktivity na školskom dvore zamerané 

na ochranu Zeme 

▪ výučbový program v Zemplínskych Hámroch 

pre predškolákov 

▪ zábavno-vzdelávacie dopoludnie s 3D 



 

  

 

▪ Na sv. Floriána 

 

▪ Pohybom ku zdraviu 

 

▪ Tancuj, tancuj, vykrúcaj 

▪ Májový koncert 

 

▪ Deň tanca 

 

▪ Máša a medveď 

 

▪ Sokoliari v škôlke 

 

▪ Folklórny festival 

 

▪ My sa vody nebojím 

 

▪ Rozlúčková noc 

 

 

▪ Lúčime sa so škôlkou  

 

premietaním 

▪ exkurzia k hasičom spojená s prehliadkou 

hasičských vozidiel 

▪ športovo-súťaživé dopoludnie v MŠ 

 

▪ slávnostná akadémia v kinosále MKOS 

▪ vystúpenie detí ZUŠ pre rodičov a deti 

 

▪ školské oslavy MDD spojené 

s odovzdávaním balíčkov od sponzorov 

▪ cirkusové predstavenie pre deti 

 

▪ prehliadka dravých vtákov a ukážka ich 

výcviku 

▪ účasť na festivale ľudových piesní a tancov 

na MŠ Palárikova 

▪ predplavecký výcvik na plavárni v 

Humennom 

▪ zábavný večer pre predškolákov a ich 

rodičov spojený s opekačkou a premietaním 

v letnom kine 

▪ slávnostná rozlúčka predškolákov v kaštieli 

 

 

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 

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 2018/2019 nebola inšpekčná činnosť realizovaná.  

 

 

 

 

 



 

  

i) Priestorové a materiálové vybavenie školy 

 

Názov Umiestnenie 

Zakúpenie stoličiek 10 ks všetky detské spálne 

Zakúpenie ležadiel a matracov 5 ks spálňa Mravčekovia 

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom  + notebook trieda Sovičky 

Zakúpenie veľkých magnetických tabúľ triedy Včielky, Sovičky, Motýliky, 

kancelária PEZ 

Zakúpenie učebnej pomôcky Príroda okolo nás sklad učebných pomôcok 

Zakúpenie detskej a odbornej literatúry všetky triedy, riaditeľňa 

Zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu všetky triedy 

Zakúpenie skríň pre pedagogických zamestnancov učebňa pri telocvični 

Zakúpenie práčky so sušičkou práčovňa 

Zakúpenie nožnicového stanu na pobyt vonku trieda Mravčekovia 

Zakúpenie záhradného domčeka školský dvor 

Zakúpenie prístroja na cukrovú vatu OZ Kukučka Snina 

Zakúpenie prístroja na výrobu bublín OZ Kukučka Snina 

Zakúpenie kolotoča OZ Kukučka Snina + fond ZR 

Zakúpenie krojov Raiffeisen Bank 

Zakúpenie čističiek vzduchu do 4 tried a spální NVS – triedy Mravčekovia, Včielky, 

Sovičky, Motýliky  

Zakúpenie letného kina  NVS 

 

     j) Materiálno – technický stav 

 

Klady, dosiahnuté výsledky Najzávažnejšie nedostatky 

 

▪ rekonštrukcia dvoch detských umyvární – 

trieda Sovičky a Včielky 

▪ rekonštrukcia šatne v triede Sovičky – 

zakúpenie lavičiek, vešiačikov a obkladov 

na radiátory, 

▪ rekonštrukcia výdajne jedla – trieda 

Včielky 

▪ zriadenie kuchyne pre diétne stravovanie, 

▪ natretie radiátorov v triedach a chodbách, 

▪ zakúpenie a montáž žalúzií – sklady, 

▪ rekonštrukcia školského dvora – 2 nové 

kolotoče, 

▪ montáž dreveného altánku – 

enviroučebňa, 

▪ pokládka zámkovej dlažby na prenosné 

ohnisko, 

▪ do ŠJ – nový pracovný nerezový stôl, 

stoličky, magnetická tabuľa, závesné 

systémy, regály, multifunkčné zariadenie 

 

▪ dokončiť rekonštrukciu detských 

umyvární – pri 1 triede, 

▪ rekonštrukcia výdajní jedla – pri 4 

triedach, 

▪ výmena linolea na schodiskách, 

▪ zabezpečenie kamerového systému na 

celú budovu, 

▪ rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

k) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  

 

  Dotácie z podielových 

daní obce  

Príspevky na 

čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ 

Príspevky do fondu 

Združenia rodičov 

MŠ – 1 860,00  € (od  

01.01.2019 - 2041,00) 

ŠJ – 355,00 € (385,00 na 

dieťa na rok) 

10 € na dieťa na mesiac 15 € na rodinu na 

školský rok 

 

l) Cieľ koncepčného zámeru školy  

 

V školskom roku 2018/2019 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. 

Našim dlhodobým cieľom je vybudovať z materskej školy miesto, kde: 

• sú pre deti vytvorené vhodné podmienky na rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa 

a základy celoživotného vzdelávania, 

• sa umožňuje dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti 

a aktívneho bádania, 

• sa podporuje a rozvíja talent, nadanie, jedinečnosť detí, 

• je vytvorená podnetná atmosféra pre deti, rodičov, zamestnancov, 

• sa uplatňuje demokratický štýl riadenia s možnosťou participácie, 

• sa efektívne využívajú ľudské i finančné zdroje, 

• má každý jednotlivec pocit spolupatričnosti, záujmu, starostlivosti, 

• deti, rodičia a zamestnanci materskej školy tvoria jednu veľkú kooperujúcu komunitu. 

 

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.   

     Každoročne je od októbra otvorené 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.  

 

 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. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti.  

3. Pre skvalitnenie a rozvoj jednotlivých kompetencií detí odporúčame v edukačnom procese 

uplatňovať nasledujúce opatrenia: 

• aj naďalej uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese individuálne a skupinové formy 

práce, 

• v emocionálnej oblasti uplatňovať zážitkové aktivity a individuálny prístup, 

• rozvíjať grafomotorické zručnosti a návyky správneho úchopu písacieho a kresliaceho 

materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu tela počas činnosti v spolupráci 

s rodinou, 

• dôslednejšie sa zamerať na kvalitu rozvoja komunikačných schopností detí, 

• spolupracovať s klinickým logopédom a rodičmi, 

• rešpektovať typy inteligencie a navodzovať konkrétne činnosti, v ktorých majú príležitosť 

sebarealizácie, 

• pravidelne a systematicky spolupracovať s CPPPaP, 

• v primeranej miere využívať digitálne technológie a robotické hračky, 

• do rozcvičiek a pohybových aktivít zaradiť cviky zamerané na správne držanie tela. 

 

2. Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú 

  

• ZŠ P. O. Hviezdoslava – spolupráca medzi triedou Sovičky a triedou 1. ročníka, odborná 

beseda pre rodičov, 

• CVČ – pohybové aktivity v telocvični, 

• 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, 

• DSS Gabriela – kultúrne programy pre seniorov, 

• spolupráca s MŠ Palárikova – folklórny festival,  

• spolupráca s detskými divadelnými telesami, ujo Ľubo z Košíc,  

• rodičia – spolupráca pri organizovaní školských aktivít a slávností. 

 

 

V Snine 28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Varšová              

        riaditeľka MŠ 



 

  

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých  

v školskom roku 2018/2019 

 

Pri plnení cieľov koncepčného zámeru materskej školy sme vo výchovno-vzdelávacom procese 

venovali pozornosť využívaniu nových inovačných metód, vytvorili sme priestor pre priaznivú 

sociálnu klímu a podmienky pre rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií. Hlavnou 

formou edukačného procesu bola hra, prostredníctvom ktorej deti skúmali, bádali, pozorovali a 

manipulovali s rôznymi predmetmi. Edukačné aktivity boli zamerané aj na zážitkové učenie. 

Vytvárali sme  podmienky pre zdravý fyzický vývin detí zvyšovaním zapojenia detí do 

pohybových aktivít, rozširovali elementárne poznatky o zdravom životnom štýle, pozdvihovali 

úroveň environmentálneho vedomia predškolského veku. 

Od septembra nastúpi na primárne vzdelávanie do základnej školy 30 detí (18 z triedy Sovičky, 

12 z triedy Motýliky). 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Deti dokázali nadväzovať rozhovor, chápať dôležitosť komunikačnej a pamäťovej funkcie 

písanej reči, rozoznávať nesprávnu výslovnosť, formulovať  gramaticky správne jednoduché, 

rozvité vety a súvetia, používať spisovnú podobu jazyka. Podarilo sa nám odstrániť  nárečové 

slová  u detí s inou národnosťou. Uskutočnili sme školské kolo v recitácii poézie a prózy, 

navštívili mestskú knižnicu a kníhkupectvo. Jeden chlapec z triedy Motýliky sa zúčastnil krajskej 

a celoslovenskej súťaže „Jazykový kvet“ v prednese v cudzom jazyku, konkrétne  s vlastnou 

tvorbou v anglickom jazyku. Na žiadosť rodičov niektoré deti navštevovali krúžok anglického 

a rusínskeho jazyka. Deti majú rozvinuté komunikačné kompetencie na veku primeranej úrovni 

vo všetkých jazykových rovinách  s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. 

K zlepšeniu nesprávnej výslovnosti hlások a hláskových skupín u jednotlivcov došlo vplyvom 

aktívnej spolupráce s klinickou logopedičkou.  

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vytvárali sme podmienky na to, aby sa deti aj pri bežných situáciách a činnostiach stretávali 

s jednoduchou matematikou a jej používaním, aby  získavali nové vedomosti z tejto oblasti 

pomocou riešenia úloh podľa možností z bežného života, dávali sme možnosť stretávať sa aj 

s úlohami, ktoré nemajú riešenie alebo majú viac riešení a vytvárali sme priestor na 

vysvetľovanie vlastných postupov a výsledkov riešení. Deti mali možnosť pracovať na 

interaktívnej tabuli a s digitálnymi hračkami.  

Nedostatky pretrvávajú v orientácii polohy objektu vpravo a vľavo a v orientácii po štvorcovej 

sieti, ktorá simuluje pravouhlý pohyb.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Deti pozorovali zmeny v prírode a zmeny ročných období. Okrem iného porovnávali časti 

rôznych rastlín, ich spoločné  a rozdielne znaky, spoznávali liečivé a jedovaté rastliny. Skúmali 

klíčenie a rast rastlín,  pozorovali rôzne živočíchy,  vývoj motýľa, spoznávali prejavy života 

človeka a procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom tele. Deti sa oboznámili s planétou Zem, 

vesmírom a s problémami znečisťovania vody a prírody. Zakúpením nových učebných pomôcok  

deti mali možnosť skúmať a pozorovať niektoré prírodné javy. Niektoré deti navštevovali 

prírodovedný krúžok, kde mali možnosť robiť rôzne pokusy s vyslovením predpokladov 

a následne s ich overením. 

 

 



 

  

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

U detí sme rozvíjali základnú orientáciu v blízkom spoločenskom prostredí,  v jeho časových, 

priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Oboznamovali sme ich s časovými 

úsekmi dňa, časovými vzťahmi týždňa, mesiaca a roka. Spoznávali svoje mesto, jeho okolie, 

dominanty mesta a jeho ľudové tradície.   

Vytvárali sme deťom  model pozitívneho etického správania, rolové hry a zážitkové učenie. Deti 

vedia rozlíšiť vhodné a nevhodné správanie iných detí.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Deti skúmali vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené, 

zamýšľali sa nad možnosťou ich použitia, recyklovania – triedenia odpadu. Zadávali sme deťom 

jednoduché konštrukčné úlohy s jednoduchými technickými problémami.  

Počas používania náradia a nástrojov sme viedli deti k efektívnemu a bezpečnému spôsobu ich 

používania. Rozvíjali sme jemnú motoriku u detí, užívateľské zručnosti pri práci s PC a inými 

elektronickými zariadeniami. Skúmali fungovanie a spôsob využitia vybraných jednoduchých 

mechanizmov a to na bežne dostupných nástrojoch a zariadeniach. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Hudobná výchova 

U detí sme formovali  návyk správneho speváckeho dýchania realizáciou dychových rozcvičiek 

a hier s dychom. Prostredníctvom hlasových rozcvičiek a vokálnych dialogických hier sme  

rozširovali detský hlasový rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti. Aktívne 

sme využívali hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, podnecovali ich k prirodzenému 

a kultivovanému vyjadreniu pocitov z hudby a k dodržiavaniu pravidiel v hudobno-pohybových 

hrách. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Výtvarná výchova 

Deti mali počas celého dňa k dispozícií všetky výtvarné pomôcky, tradičný a netradičný materiál, 

ktorý bol umiestnený tak, aby bol vždy dostupný. Pri výtvarných aktivitách mali deti možnosť 

experimentovať s farbami a rozlišovať okrem základných farieb aj ich odtiene, zvládli ponúkané 

techniky a prevažne správne ovládajú aj manipuláciu s výtvarnými nástrojmi, detské výtvory boli 

vystavené na triednych, celoškolských aj mimoškolských výstavkách. Zapájali sme sa do 

rôznych detských výtvarných súťaži. Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami deti práce dvoch detí 

postúpili z okresného do celoslovenského kola. 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Absolvovaním vzdelávania k prevencii plochých nôh vo všetkých triedach sme každý deň 

realizovali cvičenia na podporu správnej klenby chodidiel a správnemu držaniu tela. Deti sú 

pohybovo zdatné, odvážne aj pri náročnejších pohybových aktivitách (na horolezeckej stene, 

hrazde, kladine, balančnej lavičke), zažívajú radosť z cvičení v našej telocvični na náradí a s 

náčiním, primerane zvládajú všetky výkonové štandardy zo ŠVP.  5-6 ročné deti pravidelne 

navštevovali telocvičňu v základnej škole, zúčastnili sa 6 dňového plaveckého výcviku na 

plavárni v Humennom. Celoročne sme plnili úlohy z projektu zameraného na rozvoj pohybových 

zručnotí a schopností Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy k predloženej správe 

 

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina na svojom zasadnutí dňa 

03.10.2019 

 

prerokovala  

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 

Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina za školský rok 2018/2019 a odporúča ju zriaďovateľovi Mestu 

Snina 

 

schváliť. 

  

 

 

 

 

V Snine 03.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Iveta Tatičová 

                             predsedníčka RŠ 

 

 

 


