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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 MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. z 18.12.2020 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení, 

3. Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2019 – 2024, 

4. Plán práce školy MŠ Kukučínova 2544/7, Snina na školský rok 2020/2021, 

5. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

a)  Údaje o materskej 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 

 

Vedúci zamestnanci školy  

 

Meno a priezvisko Funkcia  

Mgr. Kristína Varšová riaditeľka MŠ 

Slávka Dunajová zástupkyňa riaditeľky MŠ 

Petra Haburajová vedúca ŠJ 

 

Rada školy 

 

Členovia rady školy: 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný  za 

1. Iveta Tatičová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ľubica Demčáková podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Mariana Kucková  nepedagogických zamestnancov 

4. Zuzana Aľušíková  rodičov 

5. Mgr. Jozef Fundák  rodičov 

6. Bc. Simona Mandzáková  rodičov 

7. Ing. Ivan Sirka  rodičov 

8. Ing. Gabriela Nemčíková  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

9. Mgr. Stanislav Jún  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

10. Anton Vass  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

11. Peter Vološin  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

 



 

  

b) Údaje o zriaďovateľovi  

 

1. Názov: Mesto Snina 

2. Sídlo: Ul. Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  

3. Telefónne číslo: +421 57 756 18 21 

4. e-mailová adresa: primator@snina.sk 

5. webové sídlo: www.snina.sk 

 

c) Činnosť rady školy a poradných orgánov riaditeľky materskej školy 

 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili voľby nových členov do Rady školy pri Materskej 

škole, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina za kategóriu pedagogický zamestnanci, nepedagogickí 

zamestnanci a rodičia. Činnosť rady školy však bola obmedzená na základe prijatých opatrení 

proti šíreniu nákazlivej choroby COVID-19. Z uvedeného dôvodu sa schvaľovanie materiálov 

realizovalo prostredníctvom emailovej komunikácie. Ustanovujúce zasadnutie rady školy, na 

ktorom bol zvolený nový predseda a podpredseda rady školy, sa konalo 17. 08. 2021. Zápisnica 

z tohto zasadnutia, spolu so všetkými potrebnými dokumentmi, bola odovzdaná zriaďovateľovi 

do troch dní a následne podpísaná štatutárnym zástupcom zriaďovateľa. 

 

Poradné orgány materskej školy 

 

 

d) Údaje o deťoch materskej školy 

 

Názov  Počet  

Vyučovací jazyk  slovenský  

Počet zriadených tried v školskom roku 2020/2021  6 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2020/2021 135 

Počet stravníkov v ŠJ 135 

Počet detí so ŠVVP  0 

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ 25 

Názov poradného orgánu Vedúca Členovia 

Metodické združenie  Slávka Dunajová  všetci pedagogickí zamestnanci 

Pedagogická rada   všetci pedagogickí zamestnanci 

  



 

  

Počet detí s odloženým začiatkom PPŠD 1 

Počet detí zapísaných na školský rok 2021/2022 154 

Počet detí na povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 43 

 

e) Údaje o počte zamestnancov materskej školy 

 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

Počet nepedagogických 

zamestnancov  

Spolu  

12 8 20 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov Počet 

úplné stredné odborné vzdelanie  10 

vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa  1 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  1 

 Z toho  

začínajúci pedagogický zamestnanec  1 

samostatný pedagogický zamestnanec  11 

pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 5 

pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou  0 

 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

 

 

Názov krúžku Prevádzkovateľ krúžku Počet detí v krúžku 

Krúžok anglického jazyka Jarmila Hudačková - MŠ 25 

Krúžok rusínskeho jazyka OZ Kolysočka - Kolíska 15 

Malý bádateľ Mgr. Kristína Varšová - MŠ 22 

Pohybový krúžok CVČ Snina 26 

S najmenšími k Bohu CCVČ Snina 10 

 

 

 

Názov aktivity Krátka charakteristika 

 

▪ Deň slovenského kroja 

 

▪ Vezmi si ma! 

 

 

▪ prehliadka detských ľudových krojov na 

Námestí Centrum spojená s vystúpením 

▪ čistenie školského dvora a okolia v rámci 

výzvy Upracme Slovensko 



 

  

▪ Deň mlieka v školách 

 

▪ Deň srdca 

 

▪ Jabĺčková party  

 

▪ Návšteva u prvákov   

 

▪ Farebný týždeň 

 

▪ Mikuláš, čo nám dáš?  

 

▪ Ponožková výzva 

 

▪ Svetový deň vody 

 

▪ Rok rusínskej dediny 

 

▪ Deň Zeme 

 

▪ Vesmír očami detí 

 

▪ Logická olympiáda pre najmenších 

 

▪ MDD 

 

▪ Motýlia záhrada 

 

▪ Zdravé oči už v škôlke 

 

▪ Mini ZOO 

 

 

▪ Jánska noc 

 

 

▪ Kultúrne leto 

 

▪ Sférické kino 

 

▪ Blížia sa prázdniny 

▪ aktivity v triedach zamerané na spoznávanie 

významu mlieka pre zdravie 

▪ náučné a športové aktivity zamerané na 

poznávanie funkcií srdca 

▪ zábavné dopoludnie pre deti spojené s 

ochutnávkou produktov z jabĺk 

▪ návšteva detí z triedy Sovičky v 1. ročníku 

ZŠ P. O. Hviezdoslava 

▪ aktivity zamerané na poznávanie farieb 

v každej triede 

▪ slávnostné rozsvietenie stromčeka, 

odovzdávanie darčekov od Mikuláša a čerta 

▪  zapojenie sa do výzvy na znak solidarity a 

podpory ľudí s Downovým syndrómom 

▪ aktivity zamerané na pripomenutie si 

významu vody pre život na Zemeguli 

▪ zapojenie sa do výtvarnej súťaže – zisk 

ocenenia Cena Mira Smoláka 

▪ aktivity zamerané na ochranu Zeme 

a výchova k environmentálnemu cíteniu 

▪ zapojenie sa do výtvarnej súťaže – postup 

prác do celoslovenského kola 

▪ zapojenie sa detí z triedy Sovičky a Motýliky 

do 1. ročníka programu pre nadané deti 

▪ oslavy dňa detí v každej triede osobitne – 

hry, súťaže, diskotéka 

▪ pozorovanie vývoja motýľa z húsenice, 

starostlivosť o motýle, vypustenie do prírody 

▪ diagnostické meranie zraku detí 

zamestnancami ÚNS Prešov 

▪ návšteva mini ZOO v Snine – deti z triedy 

Včielky, Motýliky, Sovičky – staršie deti si 

vyrobili syr 

▪ zábavný večer pre predškolákov a ich 

rodičov spojený s opekačkou a spaním 

v materskej škole 

▪ vystúpenie detí z triedy Sovičky v kultúrnom 

programe na Námestí Centrum 

▪ premietanie rozprávok o vesmíre v kupole 

 

▪ zábavné rozlúčkové stretnutie rodičov a detí 

v popoludňajších hodinách  

 

 

h) Informácie o projektoch materskej školy, do ktorých je zapojená 

 

Názov projektu Termín začiatku 

realizácie projektu 

Termín ukončenia realizácie 

projektu 

Škola podporujúca zdravie 1997 pokračuje 

Zdravý úsmev 2001 pokračuje 



 

  

Program otužovania 2017 pokračuje 

Zdravé nôžky už v škôlke 2018 pokračuje 

Se Sokolem do života 2017 pokračuje 

 

 

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola inšpekčná činnosť realizovaná.  

 

 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy 

 

Materská škola sa nachádza v dvojpodlažnej účelovej budove pavilónového typu. Tri pavilóny 

A, B a C sú určené na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí predškolského veku, v ktorých sa 

nachádza 6 tried. Každá trieda má vlastnú herňu, spálňu, šatňu, sociálne zariadenie – detské WC 

a umyváreň, výdajňu jedla. Navyše sa v nich nachádza telocvičňa, hudobno-dramatická 

miestnosť, logopedická miestnosť, sklad rozumovej výchovy, sklad telesnej výchovy, šatňa 

pedagogických zamestnancov. Štvrtý pavilón H (hospodársky) je taktiež dvojpodlažný. Na 

prízemí sa nachádza školská kuchyňa so skladmi, kanceláriou vedúcej školskej jedálne, šatňou 

a sociálnym zariadením pre zamestnancov školskej jedálne. Súčasťou je kuchyňa pre diétne 

stravovanie a sklad. Na poschodí je umiestnená riaditeľňa so zborovňou, kancelária 

administratívneho zamestnanca, práčovňa, šatňa pre nepedagogických zamestnancov, sklad 

čistiacich prostriedkov a sklad karnevalových masiek. 

Všetky triedy sú zariadené detským nábytkom zodpovedajúcim súčasným estetickým, 

bezpečnostným a funkčným požiadavkám. V každej triede je dostatok výtvarného a pracovného 

materiálu, učebných pomôcok, hračiek, kníh detskej a odbornej literatúry. 

 

Názov Umiestnenie 

Zakúpenie čističiek vzduchu trieda Slniečka 

Zakúpenie drevených ležadiel a matracov  spálňa Slniečka, Motýliky 

Zakúpenie drevených stolov a stoličiek trieda Slniečka 

Zakúpenie drevených stoličiek trieda Motýliky  

Zakúpenie pomôcok do 2 tried Montessori triedy Slniečka a Motýliky 

Zakúpenie učebnej pomôcky Profesie sklad učebných pomôcok 

Zakúpenie detskej a odbornej literatúry všetky triedy, riaditeľňa 

Zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu všetky triedy 

Zakúpenie 15 ks antialergických súprav – paplónik 

a vankúš 

trieda Hviezdičky 

Zakúpenie chladničky riaditeľňa 

Zakúpenie nožnicového stanu na pobyt vonku 2 ks trieda Slniečka, Žabky 

 

Materiálno – technický stav 

 

Klady, dosiahnuté výsledky Najzávažnejšie nedostatky 

 

▪ Kompletná renovácia herne a spálne 

v triede Motýliky s prvkami Montessori 

pedagogiky – výmena linolea, 

vymaľovanie, nový nábytok, drevené 

stoličky, koberce, žalúzie, drevené 

ležadlá, kryty na radiátory, pracovné stoly, 

 

▪ rekonštrukcia výdajní jedla – pri 3 

triedach 

▪ rekonštrukcia WC pre dospelých – pri 2 

triedach 

▪ rekonštrukcia sprchových kútov s WC – 

pri 2 triedach 



 

  

skrine v šatniach 

▪ Výzdoba herne v triede Slniečka 

▪ Výzdoba detských šatní a sociálnych 

zariadení  vo všetkých triedach 

▪ Renovácia spálne v triede Žabky – 

drevené ležadlá, nepremokavé matrace, 

koberec, kryt na radiátor s knižnicou, 

pracovný stôl 

▪ Renovácia schodísk v pavilóne A a B – 

výmena linolea, vymaľovanie, výzdoba na 

stenách, výmena dlažby, montáž veľkej 

lezeckej steny v pavilóne A 

▪ Kompletná renovácia riaditeľne – 

položenie vinylovej dlažby, vymaľovanie, 

nábytok, stoličky, kreslá 

▪ Zriadenie novej triedy Hviezdičky 

v priestoroch bývalej učebne – sociálne 

zariadenie, vymaľovanie, nový nábytok, 

detské skrinky na šaty, lavička 

s vešiačikmi, zasúvacie dvere, hračky, 

výtvarné a pracovné pomôcky  

▪ Zriadenie nového detského ihriska pre 

triedu Hviezdičky 

▪ Renovácia školského dvora – renovácia 

pieskovísk, nový chodník pred pavilónom 

B, zatrávňovacia dlažba okolo 

vyvýšených záhonov, 4 nové drevené 

vyvýšené záhony, zakúpenie a položenie 

stojanov na bicykle pri triede Slniečka, 

drevený domček pre hru detí 

▪ ŠJ – zakúpenie nových riadov, hrnčekov, 

hrncov a pomôcok na varenie 

 

▪ rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre 

zamestnancov ŠJ 

▪ linoleum na 2 schodiská  

▪ kamerový systém 

▪ žalúzie v herni a spálni – trieda Žabky, 

Slniečka, Mravčekovia 

 

 

 

 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky 

a nedostatky  

 

Dlhodobo dosahujeme dobré výsledky v príprave detí na vstup do základnej školy. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese využívame zážitkové, problémové a kritické učenie, počas 

ktorého nastáva trvalejšie osvojovanie vedomostí a zručností detí. Vzdelávacie oblasti sú 

vzájomne prepojené a integrované a vďaka tomu sa nám darí plniť výchovno-vzdelávacie ciele 

realizáciou obsahu aj z iných vzdelávacích oblastí. Využívame efektívne učenie s aktívnou 

účasťou detí, kde základnou metódou, formou i prostriedkom je hra. Úlohy a ciele sú 

diferencované vzhľadom k schopnostiam a rozvojovým možnostiam detí v šiestich 

heterogénnych triedach. V tomto školskom roku sme v dvoch triedach využívali prvky 

Montessori pedagogiky – metodicky, ale aj materiálne. 

     Celoročne sme sa zapájali najmä do výtvarných súťaží – Vesmír očami detí, Rok rusínskej 

dediny, Jarný vánok. V tomto školskom roku sme sa prvýkrát prihlásili do Logickej olympiády 

pre najmenších organizovanej Prešovskou univerzitou v Prešove. Z dôvodu opatrení sa krúžková 

činnosť realizovala až na konci školského roka a to iba tie krúžky, ktoré zabezpečovali naši 



 

  

kmeňoví zamestnanci - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, rusínskym jazykom a krúžok 

prírodovedného vzdelávania Malý bádateľ.  

     Za pozitíva našej materskej školy môžeme považovať 100% kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov, profesionálny prístup pedagógov, výbornú polohu materskej školy (napr. aj 

blízkosť mestskej plavárne) dostatočnú informovanosť pedagogických zamestnancov a rodičov 

o aktuálnom stave, narastajúci záujem zo strany zákonných zástupcov o materskú školu. 

Z uvedeného dôvodu sme počas letných mesiacov zriadili, so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ 

v Humennom, novú triedu pre 2-3 ročné deti Hviezdičky. 

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2020/2021 tvorí súčasť tejto 

správy.  

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

Dotácie     

z podielových 

daní obce 

Príspevok na 

výchovu 

a vzdelávanie 

v MŠ 

(predškoláci) 

Príspevky na 

čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ 

Príspevky do 

fondu 

Združenia 

rodičov 

MŠ – 2092,00 

€ 

ŠJ – 386,00 € 

na dieťa na rok 

14,712 € na 

dieťa na 

mesiac 

10 € na dieťa na 

mesiac 

15 € na rodinu 

na školský rok 

 

  

 

 

 

V Snine 25. 08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Varšová              

        riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v školskom roku 2020/2021 
 

 

V školskom roku 2020/2021 predprimárne vzdelávanie absolvovalo 135 detí vo veku od 2 – 6 

rokov, z toho dve deti mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia 

CPPPaP. Pri napĺňaní základných cieľov predprimárneho vzdelávania sme v prvom rade 

vytvárali priaznivú sociálnu a emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa. 

Akceptovali sme fakt, že MŠ navštevujú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou. V dvoch triedach 

MŠ Slniečka a Motýliky prebiehal výchovno-vzdelávací proces podľa princípov Montessori 

pedagogiky. 

V školskom roku 2020/2021 dosiahlo školskú spôsobilosť 25 detí. Na základe žiadosti 

zákonného zástupcu a na odporúčanie CPPPaP, jedno dieťa bude pokračovať v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania aj v školskom roku 2021/2022. 

 

Vzdelávacia oblasť - Jazyk a komunikácia 

Komunikácia je u väčšiny detí adekvátna k situácii, odpovedajú jednoduchou aj rozvitou vetou, 

pridržiavajú sa témy, veľa sa pýtajú. Primeraným spôsobom vyjadrujú svoje potreby, želania, 

zvládajú analýzu a syntézu slov a slovných spojení. Pretrvávajúce nedostatky vo výslovnosti 

hlások a hláskových skupín  – rotacizmus, lambdacizmus, a sigmatizmus sa objavujú 

u niektorých detí vo všetkých triedach MŠ. V triede Motýliky niektoré deti nemajú upevnený 

návyk správneho držania kresliaceho materiálu, v triede Včielky dve deti majú podpriemerne 

rozvinutý rečový prejav. 

Vzdelávacia oblasť - Matematika a práca s informáciami                        

Hlavným cieľom bolo utvárať si základné predstavy o prirodzených číslach, matematických 

operáciách, geometrických tvaroch – ich veľkosti, množstve, umiestnení v priestore, rozumieť 

pojmom, pravidlám, tvrdeniam a získať tak základy logického myslenia. Každá činnosť bola 

spojená s hrou, manipuláciou s predmetmi, verbalizáciou a upevnená prostredníctvom 

pracovných listov alebo prácou na IT. Nepresná je ešte ľavo-pravá orientácia. Problémy sú s 

určovaním polohy predmetov pomocou slov a slovných spojení. Deti z triedy Sovičky 

a Motýliky sa zúčastnili Logickej olympiády pre najmenších, kde okúsili svet logiky, 

abstraktného myslenia, hľadali súvislosti, precvičili si jemnú motoriku a dosiahli vynikajúce 

výsledky. 

Vzdelávacia oblasť - Človek a príroda 

Hlavným cieľom bolo podporovať zvedavosť detí a viesť ich k aktívnemu poznávaniu 

predmetov, javov, situácií pozorovaním, skúmaním, triedením, pokusmi, komunikáciou. 

Využívali sme kontakt so živou a neživou prírodou. Formou zážitkového učenia pozorovali 

vývoj motýľa v motýlej záhrade, vo sférickom kine poznávali vesmír, planétu Zem. V rámci 

projektu  „Vezmi si ma!“ zbierali a triedili odpad na školskom dvore. Spoznávanie problematiky 

ohrozenia našej planéty rôznym znečistením si pripomínali aktivitami na Deň Zeme aj 

Svetového dňa vody. V priebehu školského roka sme vo všetkých triedach realizovali školský 

projekt „Environmentálna výchova detí predškolského veku“. Podporovali sme u detí 

experimentovanie a bádanie. Deti z triedy Motýliky navštevovali počas neobmedzenej prevádzky 

prírodovedný krúžok Malý bádateľ. 

Vzdelávacia oblasť - Človek a spoločnosť 

V tejto vzdelávacej oblasti sme viedli deti k základnej orientácii v blízkom okolí svojho bydliska 

a školy. Deti poznajú svoje meno, priezvisko a mená svojich kamarátov, pracujú s kalendárom 

počasia, väčšina pozná dni v týždni. V mladších vekových skupinách robí problém niektorým 

deťom rozlíšiť pojmy včera, zajtra.  

V projekte „Deň kroja“ a „Jánska noc“ sa deti oboznámili s ľudovými tradíciami a zvykmi. 

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sme vianočné besiedky a vystúpenie ku Dňu 

matiek realizovali formou videonahrávok, ktoré sme zverejnili na FB stránke MŠ. V oblasti 



 

  

dopravnej výchovy sme venovali dostatočnú pozornosť poznávaniu pravidiel cestnej premávky 

a dopravných pravidiel vo vzťahu k dieťaťu. Deti si vedomosti prakticky trénovali na detskom 

dopravnom ihrisku. 

Vzdelávacia oblasť - Človek a svet práce 

Hlavným cieľom bolo rozvíjanie základných zručností dieťaťa, potrebných v bežnom živote.           

Sebaobslužné, hygienické a pracovné návyky samostatne zvládajú. Väčšina detí z prípravných 

tried si samé zaväzujú šnúrky. Deti vedia v rámci rozvoja používateľských zručností používať 

PC, interaktívnu tabuľu, tablet, robotickú hračku BEE-BOT a iné pomôcky. Poznajú 

a porovnávajú vlastnosti materiálov a vedia ich pomenovať. Problémom sa javí nesprávna 

technika strihania a taktiež u detí nie je upevnený zvyk upratať si po činnosti. 

Vzdelávacia oblasť - Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Deti majú rozšírený repertoár detských piesní, zvládajú jednoduché inštrumentálne sprievody, 

vedia vyjadriť zážitky z počúvanej hudby, majú osvojené rôzne tanečné prvky. Využívali sme 

často Orffov inštrumentár. Zdokonaľovali sme techniku hry na detských hudobných nástrojoch. 

Deti zvládli a obľubujú spev, rytmické hry, hudbu, hudobno-pohybové a dramatické činnosti. 

Vzdelávacia oblasť - Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

U detí sme hravými výtvarnými činnosťami rozvíjali schopnosť vyjadriť svoje predstavy, 

fantáziu a tvorivosť. K dispozícii mali širokú škálu výtvarného materiálu a farieb na 

experimentovanie a tvorenie. Svoje schopnosti ukázali aj vo výtvarných súťažiach. V súťaži 

„Rok rusínskej dediny“ získala Lenka Fundáková z triedy Včielky svojou výtvarnou prácou 

"Ľudový festival" cenu Galérie Andreja Smoláka. Napriek pretrvávajúcemu obmedzeniu vo 

fungovaní škôl postúpili tri práce z našej MŠ do celoslovenského kola súťaže „Vesmír očami 

detí“. Autormi prác sú Alica Aľušíková, Samuel Čus a Tatiana Mandzáková. 

Vzdelávacia oblasť - Zdravie a pohyb 

Pohyb je pre deti prirodzený. Hravou formou si osvojovali nové pohybové zručnosti, 

zdokonaľovali pohybové schopnosti a upevňovali pravidelný návyk na cvičenie. Každodenne 

v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách sme realizovali cvičenia na prevenciu plochonožia. 

Využívali sme rôzne náradia, náčinia, cvičili sme v triedach, na terasách a hlavne v areáli 

školského dvora. Deti sa primerane orientujú v základných polohách a postojoch, poznajú ich 

názvoslovie. Pohybové zábavné aktivity sme realizovali prostredníctvom celoročného projektu 

„Se Sokolem do života“, ktorý deti úspešne zvládli. 

 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

 
Od 11. januára 2021 do 12. apríla 2021 prebiehal edukačný proces v materskej škole 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Prezenčne sme v tomto období edukačný proces realizovali v dvoch 

až  štyroch triedach MŠ. Rozvíjanie kompetencií u detí, ktoré v tom čase nenavštevovali 

materskú školu, sme realizovali dištančnou formou, prostredníctvom webovej a FB stránky našej 

školy. Spolupráca s rodičmi a deťmi bola dobrovoľná, spätnú väzbu uskutočnených činností 

a aktivít v domácom prostredí poskytovali rodičia detí. Pedagogickí zamestnanci priebežne 

čerpali dovolenky, plnili pridelenú prácu, estetizovali interné aj externé priestory školy, vytvárali 

portfóliá, pomôcky, metodické materiály, študovali odbornú literatúru a komunikovali s rodičmi. 

Od 12.04.2021 bola prevádzka MŠ opätovne obnovená v plnom režime podľa pokynov 

MŠVVaŠ SR za prísnych hygienických opatrení. Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme v čo 

najväčšej miere vykonávali v exteriéri a eliminovali stretnutia detí jednotlivých tried. 

 

 

 

 



 

  

 

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 

 

prerokovala  

 

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

Kukučínova 2544/7, Snina za školský rok 2020/2021 a odporúča ju zriaďovateľovi Mestu Snina  

 

 

schváliť. 

 

 

 

V Snine 10. 09. 2021 

 

 

 

 

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

                                                                                                       Ľubica Demčáková 

           predsedníčka RŠ 

 


