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I. 

a)  Základné identifikačné údaje o materskej škole 

1. Názov školy:  Materská škola                            2. S. H. Vajanského 5 v Michalovciach 

3. Telefónne číslo:  056/64 241 84                           Faxové číslo:         / 

4. Internetová adresa: www.msshvajanskeho.sk       

    e-mailová adresa: msshvajan@azet.sk, riaditelka@msshvajanskeho.sk,  

                                 anna.velkova@msshvajanskeho.sk  

5. Zriaďovateľ: Mesto Michalovce 

 

 Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

Anna Veľková riaditeľka  materskej školy na základe výsledku 

výberového konania vymenovaná do funkcie dňom 

01.07.2019 

Monika Kračanská vedúca ŠJ 

 

Údaje o rade školy: 

 Rada školy pri MŠ 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 po voľbách zo dňa 25. 02. 2020. 

Funkčné obdobie RŠ sa začalo dňom 10. 03. 2020  ustanovujúcim zasadnutím na obdobie 4 rokov. Za členov 

rady školy si tajným hlasovaním zvolili členov viď tabuľka: 

Členovia rady školy: 

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

1. Iveta Bajcurová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Lucia Bendžuchová podpredseda pedagogických  zamestnancov 

3. Monika Kračanská člen nepedagogických  zamestnancov 

4. PhDr. Jana Cibereová člen delegovaný  poslanec MsZ 

5. Radovan Geci                         člen delegovaný poslanec MsZ 

6. MUDr. Jozef Makohus člen delegovaný poslanec MsZ 

7. Ing. Iveta Čelovská člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

8. Ing. Vladimír Virčík  člen rodičov 

9.  MUDr. Miroslav Fryk člen rodičov 

10. Bc. Eva Maružanová  člen rodičov 

11. Mgr. Jana Mažariková člen rodičov 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 

      Rada školy v školskom roku 2019/2020  neriešila žiadne sťažnosti. Všetky podnety a žiadosti riešila 

v rámci svojich kompetencií a Štatútu rady školy. Svoje aktivity realizovala v spolupráci s vedením 

materskej školy a  rodičmi.  Rada školy sa stretla na základe schváleného plánu zasadnutí rady školy 

v  školskom  roku 2019/2020  2 x.  

Na zasadnutí RŠ zo dňa 01. 10. 2019 boli predstavení dvaja  noví členovia do RŠ z radov rodičov na 

základe doplňujúcich volieb zo dňa 11. 09. 2019 – Martina Kolesárová a Ing. Vladimír Virčík. Členovia RŠ 

boli oboznámení s organizačnou štruktúrou MŠ na školský rok 2019/2020. Na zasadnutí boli rade školy 

predložené nasledujúce správy a návrhy riaditeľkou školy Annou Veľkovou: Vyhodnotenie koncepcie 

rozvoja školy za školský roky 2018/2019, Organizačná štruktúra na školský rok 2019/2020, Plán práce školy 

2019/2020, Školský poriadok a Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ za školský rok 2019/2020. 
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Dňa 10. 03. 20 na ustanovujúcom zasadnutí RŠ riaditeľka MŠ oboznámila prítomných s priebehom 

a výsledkami volieb do RŠ a delegovaných kandidátov za zriaďovateľa. 

 Členovia RŠ  schválili zloženie školskej rady na roky 2020-2024. Členovia rady školy si verejným 

hlasovaním zvolili predsedu RŠ – Ivetu Bajcurovú a podpredsedu RŠ – Mgr. Luciu Bendžuchovú.  

Vzhľadom na prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti v čase od 16. 03. 2020 do 31. 05. 2020 z dôvodu 

COVID-19 sa ďalšie plánované zasadnutia RŠ neuskutočnili.  

 

Poradné orgány riaditeľky  materskej školy:  

 Pedagogická rada pri MŠ  

 Metodické združenie pri MŠ 

 Rada školy  

 Mestský úrad,  OŠaŠp 

 RP MPC  

 Pedagogicko-psychologická poradňa 

 Špeciálno-pedagogická poradňa 

      Všetky poradné orgány riaditeľky plnia metodickú a poradnú úlohu pri riešení problémov v oblasti 

výchovy a vzdelávania, ako aj v oblasti finančného zabezpečenia. 

 

b)  Údaje o počte detí materskej školy 

 výchovná starostlivosť: celodenná  

 právna subjektivita MŠ: áno 

 elokované pracoviská MŠ: nie  

 celkový počet tried v MŠ: 5   počet detí v MŠ spolu:   94 

                                                                       klasické triedy:               87 

                                                                       špeciálna trieda:                7     

 počet dvojročných detí: 2         počet 3 – 4 ročných detí: 36 

 klasické triedy: 2                                           klasické triedy: 36 

 špeciálna trieda: 0                                         špeciálna trieda: 0 

 počet 4 – 5 ročných detí: 28              počet  5 – 6 ročných detí: 28 

 klasické trieda: 24                                         klasické triedy: 25 

 špeciálna trieda: 4                                         špeciálna trieda: 3   

    

 počet rómskych detí: 0          z toho 5-6 ročných rómskych detí:  0 

 počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0  z toho 5-6 ročných: 0 

 počet rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0         z toho 5-6 ročných: 0 

 počet špeciálnych tried: 1             počet integrovaných detí v bežných triedach: 0 

 počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 3 

 klasické triedy: 2 

 špeciálna trieda: 1 

 

c) Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy 

 počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ: 26 



klasické triedy: 25 

špeciálna trieda: 1                                                     

d) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  

    školy 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav: 11 prepočítaný stav: 11 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 2 ŠT (prihlásené na 

doplňujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika) 

 z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ: 0 na VŠ:0 

 počet nepedagogických zamestnancov v MŠ - fyzický stav: 9  prepočítaný stav: 7,8 

 

e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy  

1. počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 1 

2. počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávania: 12 

Vzdelávanie ukončené: 12 

- Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike – 1; 

- workshop – Sociálne príbehy – vizuálna forma komunikácie s deťmi – 1; 

- webinár – Prístup a práca s hyperaktivnym dieťaťom v kolektíve MŠ – 1; 

- webinár – Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov – 1; 

- webinár – Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja – 1; 

- webinár – Rozvíjame grafomotoriku predškolákov – 1; 

- webinár – Letíme s deťmi do vesmíru! – 1; 

- webinár – Hravá matematika – Čísla a vzťahy – 1; 

- webinár – Aby sme si s hlavolamami hlavy nelámali -1; 

- webinár – Prístup a práca s hyperaktívnym dieťaťom v kolektíve MŠ – 1; 

- webinár – Ako v triede vysvetliť pravidlá tak, aby ich rešpektovali všetky deti – 1; 

- webinár – Hop a skok – 1. 

 

Prebiehajúce vzdelávanie: 0 

3. absolvoval riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov?        ÁNO       

4. je zaradený riaditeľ školy do prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov?   NIE 

 

 f) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  

 

1. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

Na základe projektu „Inkluzívne ihrisko“ sme získali finančný dar  v hodnote 8 072 € - firma ConvaTee 

Michalovce.  

Školské projekty: 

„Ovocie do škôl“, „Mliečny program“, „Modrá stužka“, kampaň – Zdravie miest je dôležité – úprava 

prostredia školského dvora,  „Rozsvieť modrú“ – vyjadrite podporu autistom, „Európsky týždeň mobility“ 

zameraný na bezpečnosť v doprave, „Výcvik korčuliarskej gramotnosti“, „Proxíková euroakadémia“, 

celoslovenský vzdelávací projekt finančnej gramotnosti, „Želková škôlka“ zameraný na dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov pri cestovaní vo vlaku. 

 

2. oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Predškoláci sa v šk. roku 2019/2020 zúčastnili:  

- na dvoch kolách Mestskej ligy pohybovej zdatnosti vzhľadom na COVID 19, 

- recitátorskej prehliadky „Čaro Vianoc“ organizovanej  knižnicou Gorazda Zvonického,  

- výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ – výtvarná práca získala postup na celoslovenské kolo.  



V triede pre deti so ŠVVP v rámci spolupráce medzi materskou školou a občianskym združením 

Zlatý pes, prebiehala Canisterapia. Cieľom bolo podnecovať rozvoj motoriky, komunikačných schopností, 

orientácie v priestore, stimulovať zrakové, sluchové a hmatové podnety, podporovať myslenie 

a  predstavivosť. Spolupráca bola vzhľadom k pandemickej situácii predčasne ukončená. 

 

3.Aktivity v školskom roku 2019/2020: 

Týždeň mobility, Vyber si svoj šport, Slávnostné otvorenie MŠ, Celoškolské rodičovské združenie spojené 

s ochutnávkou nátierok a šalátov/prezentácia zdravých potravín, Výlet – turistická vychádzka do prírody – 

Vinnianske jazero, Halloween – vyrezávanie tekvíc, Pietny akt – kladenie vencov na Hrádku, Mikuláš, 

Tvorivé dielne s rodičmi – zdobenie perníkov, Vianočné besiedky, Florbal pre deti, Tenis pre deti, Policajtka 

v MŠ, Včelárka v MŠ, Karneval, Návšteva v ZŠ, Návšteva hvezdárne, Rozlúčka s predškolákmi 

V materskej škole bola realizovaná krúžková činnosť v spolupráci so ZŠ T.J.Moussona:   

- tanečný krúžok – 24 predškolákov, 

- oboznamovanie s anglickým jazyk – 24 predškolákov, 

- krúžok športovo–pohybovej prípravy – 24 predškolákov. 

Krúžky  sa realizovali na základe plánu spolupráce so ZŠ a plánov jednotlivých krúžkov. Z dôvodu COVID-

19 krúžková činnosť bola realizovaná necelých 6 mesiacov.  

 

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2019/2020 nebola na materskej škole vykonaná kontrola ŠŠI.  

 

h) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

  MŠ je päťtriedna so štyrmi klasickými triedami a jednou triedou pre deti so ŠVVP. Poskytujeme 

celodennú starostlivosť s možnosťou poldennej starostlivosti. Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala 

a dve triedy s príslušnými priestormi (šatňa, spálňa, sociálne zariadenie a kuchynka na výdaj stravy).  Na 

poschodí sú umiestnené dve triedy taktiež s príslušnými priestormi. V pravom krídle budovy je trieda pre 

deti so ŠVVP s bezbariérovým vstupom. Priestory v plnej miere zodpovedajú nárokom kvalitného 

zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a stravovania, ktoré je zabezpečené vlastnou kuchyňou. 

    Hrové a pracovné centrá sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne 

hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní hrových 

centier a ich obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi, podľa plánovaných činností, zámerov a podľa 

záujmu detí o hrové prostredie. 

    Budova materskej školy je vsadená do krásneho prírodného prostredia, neďaleko lesoparku Hrádok. 

Areál materskej školy tvorí: terasa a detské ihrisko. Materská škola je oplotená pevným plotom. 

 

i) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

1. dotácia zriaďovateľa školy – Mestského úradu v Michalovciach, podľa schváleného rozpočtu mesta na 

    originálne kompetencie - mzdové a prevádzkové náklady, 

2. príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od  rodičov vo výške 

    10,00 € v bežnej triede, u detí vo veku od 2 do 3 rokov vo výške 140,00 €, v triede pre deti so ŠVVP  

    17,00 € v súlade § 28 odst. 4  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Príspevok bol určený VZN 

    č.189/2016,        

3. finančných prostriedkoch získaných od rodičov. Rodičia sa na prvom zasadnutí celoškolského 

    rodičovského združenia  dohodli na príspevku do fondu Rodičovského združenia pri MŠ S. H. Vajanského 

   5, Michalovce – občianske združenie. O čerpaní finančných prostriedkami rozhoduje výbor RZ na základe 

    vlastného rozpočtu. RZ prispieva na akcie pre deti realizované v MŠ a čiastočne na vybavenie MŠ  

    po schválení výborom RZ. 

4. finančné prostriedky z 2% daní RZ – občianske združenie. O čerpaní finančných prostriedkami rozhoduje 

    výbor RZ na základe vlastného rozpočtu.  



 

j) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a 

vyhodnotenie jeho plnenia 

 Materská škola si okrem hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania plnia aj vlastné ciele.  

Podarilo sa nám: 

1. Pri výchove a vzdelávaní akceptovať dieťaťa  ako osobnosť. Rešpektovať jeho základné práva. 

Formovať základy výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci. 

Pristupovať k dieťaťu ako osobnosti na základe jeho špecifických daností. 

2. Prispôsobovať nároky a obsah činnosti potrebám jednotlivcov  i celej skupiny, akceptovať právo 

dieťaťa na vyjadrenie jeho názoru, rozvíjať u deti zmysel pre plnenie požiadaviek primerane veku a 

vytvárať základy osobnej zodpovednosti. 

3. Pedagogickým zamestnancom bola umožnená účasť na rôznych formách vzdelávania, ako sú nap. 

webináre, workshopy a podobne. 

4. Rozvíjať u deti návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. 

5. Vytvárať optimálne podmienky pre priateľskú atmosféru, charakterizovanú vzájomným 

rešpektovaním. 

6. Vo výchove a vzdelávaní využívať digitálne technológie, na rozvoj kognitívnych, perceptuálno-

motorických a sociálno-emocionálnych kompetencii, či  už v podobe rôznych edukačných 

programov alebo prezentácií s pomocou interaktívnej tabule, počítača prípadne tabletov. 

7. Budova materskej školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou (výmena okien, zateplenie budovy, 

rozvody kúrenia a výmena radiátorov, zateplenie strechy a pivničných priestorov, výmenník teplej 

vody a rekuperácia).  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:  

1. potrebné vymaľovanie pravého krídla budovy MŠ po rekonštrukcii,  

2. potrebná výmena podláh v spojovacích chodbách, 

3. potrebná rekonštrukcia WC pre dospelých, 

4. potrebná rekonštrukcia výdajných kuchyniek pri triedach 

5. potrebná rekonštrukcia podlahy v kuchyni. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase od 16. 03. 2020 do 31. 05. 2020 na základe usmernenia ministerky 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020 bola prerušená.  

 

Od 01.06.2020 – Dobrovoľná účasť detí v materskej škole neumožnila materskej škole pokračovať vo 

vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa v rámci možností zameriavala 

najmä na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí, potrebných pre úspešne zvládnutie 

vzdelávania. 

 

 

 

 

V Michalovciach, 22. 06. 2020 

 Anna Veľková 

  riaditeľka MŠ  

 

 

 

 



Príloha č.1 

Vyjadrenie Rady školy 

pri MŠ, Michalovce, S. H. Vajanského 5 

 

 

Rada školy pri MŠ, S. H. Vajanského 5, Michalovce v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena  

f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a 

na základe uznesenia do 15. 10. 2020 prerokovala hodnotiacu Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 a odporučila zriaďovateľovi túto 

správu schváliť. Vyjadrenie RŠ prebehlo dištančnou formou (e-mailom) vzhľadom k Usmerneniu 

k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 30. 09. 2020.  

 

 

Michalovce, 15. 10. 2020 

 

 

 

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

Iveta Bajcurová  

      predsedníčka rady školy 

 

 

 


