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S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy S. H. Vajanského 5 v Michalovciach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. a 
Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R

L
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. Intemetová adresa: www.msshvaianskeho.sk

e-mailová adresa: msshvaian@azet.sk. riaditelka@msshvaianskeho.sk. 
anna.velkova@msshvaianskeho.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 
01.07.2014

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 v novelizovanom znení po 
voľbách dňa 24. 02. 2016. Funkčné obdobie sa začalo dňom 10. 03. 2016 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 Sobeková podpredseda pedagogických zamestnancov
3. Jana Cibereová člen nepedagogických zamestnancov
4. RNDr. Daniela Barkasi PhD. člen rodičov
5. Mgr. Katarína Čomejová člen rodičov
6. Mgr. Lucia Šmajdová člen rodičov
7. Ing. Aneta Kohútová člen rodičov
8. Ing. Iveta Čelovská člen delegovaný zástupca zriaďovateľa
9. MVDr. Vladimír Kostovčík člen delegovaný poslanec MsZ
10. MUDr. Jozef Makohus člen delegovaný poslanec MsZ
11. Mgr. Ján Eštók člen delegovaný poslanec MsZ

http://www.msshvaianskeho.sk
mailto:sshvaian@azet.sk
mailto:riaditelka@msshvaianskeho.sk
mailto:anna.velkova@msshvaianskeho.sk


b) Údaje o počte detí materskej školy

•  výchovná starostlivosť: celodenná
•  právna subjektivita MŠ: áno
•  elokované pracoviská MŠ: nie

K 15. septembru:
•  celkový počet tried v MŠ: 5 počet detí v MŠ spolu: 93 

klasické triedy: 87 
špeciálna trieda: 6

•  počet dvojročných detí: 7 počet 3 - 4  ročných detí: 25
klasické triedy: 7 klasické triedy: 24
špeciálna trieda: 0 špeciálna trieda: 1

•  počet 4 - 5  ročných detí: 32 počet 5 - 6  ročných detí: 29
klasické trieda: 31 klasické triedy: 25
špeciálna trieda: 1 špeciálna trieda: 4

K 31. augustu:
•  celkový počet tried v MŠ: 5 počet detí v MŠ spolu: 95 

klasické triedy: 86 
špeciálna trieda: 9

•  počet dvojročných detí: 0 počet 3 - 4  ročných detí: 30
klasické triedy: 0 klasické triedy: 30
špeciálna trieda: 0 špeciálna trieda: 0

•  počet 4 - 5  ročných detí: 36 počet 5 - 6  ročných detí: 29
klasické trieda: 32 klasické triedy: 24
špeciálna trieda: 4 špeciálna trieda: 5

•  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 sociá lne znevýhodneného p: 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: 4 

klasické triedy: 0
špeciálna trieda: 4

•  Prehľad o dochádzke detí do MŠ :
priemerná dochádzka detí za celý školský rok: 75 
Klasické triedy: 69 
Špeciálna trieda: 6

c) Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy
•  počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ: 25 

klasické triedy: 23
špeciálna trieda: 2

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 : 0
•  z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ: 0 na VŠ: 0
•  počet nepedagogických zamestnancov v MŠ - fyzický stav: 9 prepočítaný stav: 7,7

e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
A. počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0
B. počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávania: 6 

K o n tin u á ln e  v z d e lá v a n ie  ukončené: 3 
Dieťa a hudba... pohyb a hra -  Iveta Bajcurová, Eva Garanová,
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní -  Kamila Chocholová,
Prebiehajúce kontinuálne vzdelávanie: 3
Predatestačné vzdelávanie -  Iveta Palovčáková
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimámom vzdelávaní -  Iveta Bajcurová, Eva 
Garanová,
V y s o k o š k o ls k é  v z d e la n ie :  Mgr. Lucia Sobeková -  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
v odbore Predškolská a elementárna pedagogika -  program: predškolská pedagogika -  
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

C. počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia: 0
D. absolvoval riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov ? ÁNO
E. 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:

„Ovocie do škôl“, „Mliečny program“, „Modrá stužka“, kampaň -  Zdravie miest je dôležité -  úprava 
prostredia školského dvora, projekt „Odhaľujeme tajomstvá záhrady bádaním“ -  projekt uskutočnený 
vďaka finančnému príspevku -  dotácia z rozpočtu mesta Michalovce a Rodičovskému združeniu pri 
Materskej škole S. H. Vajanského 5, Michalovce, projekt „Vláčik separáčik“ -  zameraný triedenie odpadu, 
„Rozsvieť modrú“ -  vyjadrite podporu autistom, „Európsky týždeň mobility“ zameraný na bezpečnosť 
v doprave, „Výcvik korčuliarskej gramotnosti“, „Proxíková euroakadémia“, celoslovenský vzdelávací 
projekt finančnej gramotnosti, „Zelková škôlka“ zameraný na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri 
cestovaní vo vlaku, „Be Active“ -  európsky týždeň športu, Canisterapia.

2. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

V ili. ročn ík  m estskej ligy  p o h yb o ve j zdatn osti:

1. kolo m estskej ligy: Patrik Čomej -  1. miesto beh 2x10 m; Jakub Bednár -  2. miesto prekážková dráha, 3. 
miesto beh 2x10 m
2. kolo m estskej ligy: Jakub Bednár -  2. miesto prekážková dráha, Patrik Čomej -  3. miesto beh 2x10 m
3. kolo m estskej ligy: Jakub Bednár 3. Miesto beh 2x10 m, Richard Čverčko 3. miesto prekážková dráha

V celkovom hodnotení v kategórii chlapci v disciplíne prekážková dráha sme získali 3. miesto, naša MŠ sa 
v celkovom hodnotení umiestnila na 5. mieste.



M estská  športová  o lym piáda  m aterských  škôl:
Jakub Bednár - 1. miesto - v preskoku cez jednoduché kruhy, 1. miesto - beh na 20 metrov 

V celkovom hodnotení materských škôl sme získali 4. miesto.

Súťaže a prehliadky v školskom roku 2017/2018:

- recitátorská prehliadka „Čaro Vianoc“, organizovaná knižnicou Gorazda Zvonického, zúčastnené deti: 
Stella Hajdučková a Patrik Čomej,

- výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“, organizovanej hvezdárňou -  zúčastnené deti: Zoe Babinčáková, Sára 
Mareková, Timotej Hájnik a Mártia Zolotová, ktorej práca postúpila do regionálneho kola,

- nesúťažná výtvarnej prehliadky „Dúhová paleta“ -  zúčastnené deti: Sára Mareková a Zoe Babinčáková,
- mestská súťaže v speve ľudových a moderných piesní pod názvom „Slávik v materskej škole sa 

zúčastnili: Sofia Begová a Patrik Čomej.

3. Aktivity v školskom roku 2017/2018:

Týždeň mobility, Deň otvorených dverí v Duklianskych kasárňach, European fitnes day -  Tanec nás 
baví, Vyber si svoj šport -  návšteva mestskej športovej haly, spojená s predvádzaním rôznych druhov 
športov, European schoolsprt day -  športujeme všetci -  beh rodičov a detí v areáli MŠ, návšteva uja 
Ľuba, Svetový deň výživy -  RZ spojené s ochutnávkou nátierok a šalátov, vystúpenie detí na 
celoškolskom RZ, turistická vychádzka na Hrádok, spojená s cvičeniami v prírode, vyrezávanie tekvíc 
spolu s rodičmi, pietny akt kladenia vencov na cintoríne ČA, Mikuláš, Čao Vianoc -  prednes poézie 
a prózy v mestskej knižnici, výstava vianočných perníkov, heligonkári - koncert v MŠ, Vianočná tržnica 
-  vystúpenie pre rodičov, aktivita s interaktívnou tabuľou pre televíziu MISTRAL, od 31. 01. 2018 do 
07. 03. 2018 -  korčuliarska gramotnosť detí, karneval, Deň otvorených dverí na ZŠ T. J. Moussona, 
výtvarná súťaž Vesmír očami detí, divadelné predstavenie s tanečnými prvkami - Snehová kráľovná -  
predstavenie žiakov ZUŠ, prezentácia hádzanárskeho klubu IUVENTA -  aktivita pre dievčatá, návšteva 
planetária- v telocvični ZŠ T. J. Moussona, projekt-Veselé zúbky, divadelné predstavenie -  Pesničkál, 
Veľkonočný zajac -  kreslenie na chodník, Dúhová paleta -  výtvarná prehliadka, prednes poézie a prózy 
v MŠ, Slávik v materskej škole -  mestská spevácka súťaž, Jarné prekvapenie v lese -  vychádzka na 
Hrádok , spojená s cvičeniami v prírode a hľadaním pokladu, návšteva knižnice Gorazda Zvonického, 
stavanie mája v MŠ, prezentácia futbalu -  MFK Michalovce, Deň matiek -  vystúpenie pre rodičov, 
školský výlet -  Vinaianske jazero a Zemplínska šírava, školská spevácka prehliadka v speve -  
Zaspievam vám pesničku, Školská športová olympiáda, MDD Z rozprávky do rozprávky, Ujo Ľubo -  
koncert pre deti sa rodičov pri príležitosti MDD, Mestská športová olympiáda, SOS deň -  ukážky práce 
záchranných zložiek a polície, rozlúčka predškolákov, Canisterapia v triede pre deti so ŠVVP.

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2016/2017 nebola na materskej škole vykonaná kontrola ŠŠI. Komplexná ŠŠI bola na 
materskej škole v školskom roku 2012/2013.

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 ŠW P s bezbariérovým vstupom. Priestory v plnej miere zodpovedajú nárokom kvalitného 
zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a stravovania ktoré je zabezpečené vlastnou kuchyňou.

Hrové a pracovné kútiky sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne 
hty detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní hrových 
kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ 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 ŠW P 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 20 € na školský rok na účet Rodičovského združenia -  
občianske združenie. O čerpaní finančných prostriedkami rozhoduje RZ na základe vlastného rozpočtu. RZ 
prispieva na akcie MŠ a čiastočne vybavenie hračkami a pomôckami pre deti po schválení výborom RZ.
4. finančné prostriedky z 2% daní RZ -  občianske združenie. O čerpaní finančných prostriedkami rozhoduje 
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 predprimámeho vzdelávania plnia aj vlastné ciele.

P odarilo  sa  nám :
-  darilo sa nám podporovať detské sebavedomie a samostatnosť metódou problémového riešenia a 

zážitkového učenia a individuálnym prístupom,
-  skvalitniť grafomotorické zručnosti detí predškolského veku,
-  formovali sme základy výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci,
-  pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili na vzdelávaní v oblasti Dieťa a hudba... pohyb a hra -  dve 

učiteľky, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimámom vzdelávaní -  dve učiteľky, 
Interaktívna tabuľa amultimédia vo vzdelávaní -  jedna učiteľka a jedna učiteľka ukončila 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Predškolská a elementárna pedagogika -  
program: predškolská pedagogika -  Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

-  škola sa profiluje na environmentálnu výchovu a ekológiu v rámci ktorej sa staráme o kvetinový 
záhon, označili sme si stromy v školskej záhrade, vytvorili kŕmidlá pre vtáčikov a rôzne 
estetizujúce prvky z prírodných materiálov,

-  vo výchove a vzdelávaní sme využívali digitálne technológie, či už v podobe rôznych 
edukačných programov alebo prezentácií s pomocou interaktívnej tabule, počítača a tabletov,

-  podarilo sa nám zabezpečiť interaktívnu tabulu do každej triedy,
-  doplnili sme kabinet o nové učebné pomôcok,
-  kontrolná a hospitačná činnosť sa prevádzala na základe plánu -  neboli zistené závažné porušenia,
-  deti nadväzovali kontakty s kamarátmi z triedy pre deti so ŠW P  spoločensky prijateľným 

spôsobom a udržiavali s nimi harmonické vzťahy či už formou spoločných aktivít alebo počas 
pobytu vonku,

-  naďalej pretrváva potreba výmeny okien a oprava fasády.



K rú žok  obozn am ovan ia  s  in form ačn o-kom u n ikačn vm i tech n ológ iam i
Krúžok navštevovalo 16 detí. Krúžok bol zameraný na osvojenie základných zručností pri práci počítačom, 
interaktívnou tabuľou, tabletom a digitálnou hračkou Bee-Bot. Prostredníctvom rôznych výučbových 
programov deti riešili úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, rozvoj vizuo-motorickej koordinácie, 
schopnosti koncentrácie, tvorivosti, komunikačných schopností a priestorovej predstavivosti. Učiteľky 
deťom umožnili pracovať individuálnym tempom a prejaviť tak svoj postreh a šikovnosť pri riešení zadaných 
úloh.
Tanečný krú žok
Krúžok navštevovalo 24 detí. Krúžok bol zameraný na realizáciu rôznych hudobno-pohybových aktivít, deti 
boli vedené k osvojeniu si tanečných prvkov a improvizácií v tanečnom vyjadrení, v rámci pohybových 
rozcvičiek sa deti naučili rôzne piesne sprevádzané pohybom, nacvičili tanec „Jarmok“, s ktorým vystúpili 
pred rodičmi.
O boznam ovanie s  an g lickým  iazvk
Krúžok navštevovalo 24 detí. Deti sa hravou formou učili slovíčka v cudzom jazyku, prostredníctvom piesní, 
básní a prácou v pracovných zošitoch. Dokážu vymenovať farby, dni v týždni, počítať do 10, zvládnu pokyny 
-  stoj, sed, vytvor rad, vytvor kruh, poznajú časti ľudského tela, pomenujú ovocie a zeleninu a niektoré 
zvieratá. Osvojené poznatky prezentovali pred rodičmi na oslavách Dňa matiek.

Výtvarný,krúžok
Navštevovalo ho 17 detí 1 x týždenne. Deti si rozvíjali vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými 
záľubami. U detí bol vytvorený pocit radosti a uspokojenia. Používali netradičné techniky s anilínovými, 
akvarelovými farbami, voskový pastel, fixy ale aj modelovania hlina. Ocenená bola detská trpezlivosť, 
sústredenosť pri práci a samotné hodnotenia prác medzi sebou.
Naučili sa vyplniť celú plochu papiera, pričom sa rozvíjala psychomotorika a zrakové estetické vnímanie. 
Práce boli pravidelne vystavované pre rodičov a verejnosť v priestoroch vstupného vestibulu.

C anisterapia
V triede pre deti so SVVP pravidelne raz týždenne prebiehala canisterapia za prítomnosti psa Tessa. 
Prostredníctvom aktivít formou rôznych hier sa u detí zvyšovala motivácia k pohybu čím si rozvíjali 
pohybové schopnosti. Pravidelné absolvovanie canisterapie málo pozitívny vplyv na rozvoj schopnosti 
komunikácie dieťaťa s okolím a teda na posilnenie sociálnych vzťahov, rozvoj rozumových schopností a 
zvyšovanie záujmu o určité činnosti.

L ogopédia

Aj v tomto školskom roku bola spolupráca s SCŠPP zveľadená aj o logopedickú intervenciu, pod 
vedením PaedDr. Ivety Fedorko, ktorej sa zúčastnili všetky deti z triedy so ŠVVP a 10 detí z triedy 
predškolákov. Logopedická intervencia sa konala v druhom polroku približne jeden krát mesačne, 
individuálne, deti s logopedičkou radi spolupracovali, po týchto niekoľkých sedeniach sa u detí 
mierne zlepšila ich komunikácia, očný kontakt v rámci ich možností a schopností. Logopédia bola 
prínosom pre rozvoj reči a komunikácie.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ:

V zdelávacia oblasť: Ja zyk  a  kom u n ikácia
Deti poznajú pravidlá dialógu, nie všetky ich však dokážu dodržiavať. Živo diskutujú a komunikujú 
navzájom medzi sebou aj s dospelými. Formulujú gramaticky správne jednoduché vety aj súvetia. 
Výslovnosť hlások nie je u všetkých detí správna. Poznávali funkciu písanej reči. Prostredníctvom písanej 
reči sa ich poznatky obohacovali pri čítaní kníh, časopisov, encyklopédií, pri písaní odkazov na tabuli, kde 
pozorovali učiteľku a skúšali si zapísaný text prepísať, staršie deti dokážu napísať svoje meno. vlastnými 
slovami odpovedajú na otázky, vyplývajúce z vypočutého textu, dokážu zreprodukovať obsah textu.



Rozlišovali v rozprávkach konanie postáv a ich správanie -  dobrý, zlý. Staršie deti dokážu obsah z čítania 
vyjadriť aj prostredníctvom výtvarných a dramatických činnosti. Poznajú veľa básničiek a dokážu ich 
prednášať pred skupinou. Rytmizovali riekanky hrou na telo a na orffové nástroje. Pri grafomotorických 
činnostiach sa stále prejavujú nedostatky u mladších detí v nesprávnom držaní grafického materiálu.

Vzdelávacia oblasť: M atem atika  a  p rá c a  s  in form áciam i
Deti zvládli matematické operácie s číslom primerane svojmu veku. Spočítavali predmety v skupinách, 
uberali alebo pridávali z danej skupiny požadovaný počet. Podľa opisu umiestňovali predmety. Postavia 
stavby podľa pokynov, podľa predlohy, aj podľa vlastnej fantázie. Identifikujú, pomenujú a dokážu približne 
nakresliť plošné geometrické tvary. Rozlišujú rozdiely medzi plošnými a priestorovými geometrickými 
tvarmi. Vzdialenosti jednotlivých objektov odmeriavali štandardnými aj neštandardnými mernými 
jednotkami. Dokážu porovnať predmety podľa veľkosti, výšky. Pracovali z počítačom, včielkou Bee-Bot 
a interaktívnou tabuľou pri riešení rôznych úloh ako aj pri kresliacich programoch.

V zdelávacia oblasť: Č lovek  a  p r íro d a
Deti porovnávali a pomenovávali prírodné javy, rozlišovali živé a neživé súčasti prírody. Poznávali rastliny 
a pozorovali životné prejavy rastlín — klíčenie, rast. Dokážu rozlišovať živočíchy podľa určených znakov, 
poznajú a pomenujú zvieratá podľa spôsobu ich života -  domáce, voľne žijúce zvieratá, vodné živočíchy, 
hmyz, aj na základe pozorovania pod lupou. Poznajú rozdiely medzi dospelými domácimi zvieratami a ich 
mlád’atami, pomenujú mláďatá, poznajú úžitok z domácich zvierat. Pomenujú časti ľudského tela, vnímajú 
a dokážu pomenovať základné potreby človeka. Vedia, kde sa v prírode nachádza voda a opísať ako človek 
využíva vodu. Pri pokusoch so snehom a ľadom na základe logického predpokladu a následného overenia 
vedia zdôvodniť topenie a tuhnutie snehu a ľadu. Vedia, aký materiál priťahuje magnet. Pozorovali svetlo 
a tiene a pokúšali sa o zdôvodnenie tohto javu. Pracovali s ozubenými kolesami.

V zdelávacia oblasť: Č lovek  a spo ločn osť
Deti sa orientujú v časových vzťahoch primerane svojmu veku. Vedia opísať interiér a exteriér doma a v MŠ. 
Poznajú a pomenujú niektoré orientačné body v blízkosti MŠ. Vedia opísať nebezpečné situácie v cestnej 
premávka, ako sa majú pohybovať po chodníku a ako správne prechádzať cez cestu. Poznajú dopravné 
prostriedky, niektoré dopravné značky a účel semaforov. Dokážu opísať rozdiely medzi lúkou, lesom, 
poľom, potokom, jazerom, riekou, aj na základe vychádzok na Hrádok, k Laborcu a výletu predškolákov k 
Vinianskému jazeru a Zemplínskej šírave. Vedia pomenovať mesto kde žijú, že žijeme v SR. Poznávali 
symboly SR. Poznajú mená svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov, kamarátov a učiteliek. Pri príchode 
a odchode sa vedia pozdraviť. Dokážu sa ospravedlniť, poprosiť o pomoc a poďakovať sa. rešpektujú 
pravidlá slušného správania vzhľadom k dospelým aj rovesníkom. U niektorých detí sme zaznamenali 
odmietavé správanie k niektorým kamarátom. Nie všetky dokážu rešpektovať hovoriaceho.

Vzdelávacia oblasť: Č lovek  a  s ve t p rá c e
Deti mali možnosť pracovať s kinetickým pieskom počas celého roka a s pieskom v pieskovisku. Pravidelne 
pracovali s papierom a plastelínou. Krájanie tupým nožom si deti vyskúšali pri práci s modelovacou hmotou. 
Vedia popísať čo robia pri zhotovovaní výrobku. Podľa predlohy a bez predlohy dokážu poskladať obrázok. 
Deti sa oboznámili s rôznymi materiálmi- sklo, plast, papier, kov, textil. Poznajú niektoré pracovné profesie, 
a prostredníctvom hry ich dokážu stvárniť.

V zdelávacia oblasť: U m enia a  ku ltú ra  -  H u dobn á  výchova
Riekanky a piesne rytmizovali potleskom, podupom, hru na telo aj rytmickými nástrojmi, u niektorých detí 
sa v tejto oblasti prejavujú nedostatky. Pri speve piesní v skupine deti spievajú správne rytmicky a melodicky 
s primeranou hlasitosťou, až na niekoľko výnimiek. Počúvali žánrovo rôzne detské skladby. Poznajú a pri 
počúvaní aj identifikujú niektoré hudobné nástroje ( využívanie projektu PROXÍK). Reagujú na hudbu 
pohybom podľa charakteru hudby -  pomalá, rýchla, nie všetky deti pri hudobno-pohybových činnostiach



uplatňujú kultivovaný pohyb. Pri tanečných improvizáciách zvládajú chôdzu po špičkách, cval bokom, 
poskoky na jednej nohe, točenie vo dvojiciach. Pri hudobno-pohybových hrách dodržiavali pravidlá.

Vzdelávacia oblasť: U m enie a  ku ltú ra  -  Výtvarná výchova
Pri práci so štetcom sa neprejavujú u detí výrazné nedostatky. Dokážu správne rozmiestniť tvar na ploche pri 
lepení. Pri kreslení vyjadrovali svoje predstavy primerane veku. Vedia opísať svoju prácu a postup pri 
vytvorení. Modelovali z modelovacej hmoty gule, valce, placky, zvieraciu a ľudskú postavu. Na základe 
slovnej inštrukcie aj samostatne skladali papier. Rozlišujú a pomenujú základné farby a ich odtiene. 
Experimentovali s prstovými farbami, maľovali temperovými aj akvarelovými farbami, pracovali s tušom, 
fixami, voskovým pastelom a farbičkami. Poznávali techniku frotáže.

Vzdelávacia oblasť: Z d ra v ie  a  p o h y b
Deti chápu rozdiely medzi chorobou a zdravím. Rozlišujú zdravé a nezdravé potraviny, poznajú a vedia 
opísať situácie ohrozujúce zdravie. Ovládajú pravidlá stolovania. Podľa pokynov vykonávajú zmeny polôh 
Staršie deti sa vedia orientovať telovýchovnej terminológii a telovýchovných pokynoch. Zvládli techniku 
chôdze po schodoch, na signál dokážu striedať beh a chôdzu. Zvládajú skok, lezenie a plazenie. Dokážu 
kotúľať, podávať, hádzať a chytať loptu. Zvládnu aj dlhšiu vychádzku do okolia MŠ.

TRIEDA P R E  D E T I  S O  Š W P :
V tomto školskom roku navštevuje triedu pre deti so ŠW P deväť detí. Adaptácia novo prijatých detí 
prebehla primerane zdravotným osobitostiam. Vzhľadom na detí, realizácia plnenia cieľov sa uskutočňovala 
predovšetkým individuálnym prístupom rešpektujúc ich možnosti a schopnosti.

Vzdelávacia oblasť: J azyk  a  kom u n ikácia
Reč detí je výrazne narušená a obmedzená. Je charakteristická malou, často žiadnou slovnou zásobou a 
neadekvátnym používaním slov. Väčšina detí má osvojených iba veľmi málo slov konkrétneho významu. 
Deti s ťažším stupňom postihnutia vôbec nehovoria, vydávajú iba rôzne zvuky. Zaznamenali sme zlepšenie 
v nadväzovaní očného kontaktu. Naďalej prevláda neverbálna komunikácia v reči pohybov tela, mimiky a 
gestikulácie ako doplnku k jednoduchým vetám. V druhom polroku sa zlepšila reakcia na požiadavky 
a pokyny. Väčšina navštevuje logopéda. Grafomotorické predpoklady písania si rozvíjali prostredníctvom 
pracovných listov, interaktívnej tabule a pomôckami na rozcvičenie jemnej motoriky. Prostredníctvom 
cielených výtvarných a pracovných aktivít si deti rozvíjali vizuálno-motorickú koordináciu. Prejavovali 
záujem ilustrácie v knihách.

Vzdelávacia oblasť: M atem atika  a p rá c a  s  in form áciam i
Deti vytvárali skupinu predmetov s určitým počtom. Vedia sa orientovať vo svojom najbližšom okolí (v 
triedach, na školskom dvore). Manipuláciou s reálnymi predmetmi, prostredníctvom reálnych situácií si 
osvojovali základné logické operácie. Triedili predmety podľa určitých kritérií. Majú problém s určovaním 
rovnakého alebo rozdielneho množstva v skupine. Deti spracovávali informácie ľahšie pomocou 
informačno-komunikačných technológii, ako sú tablety, interaktívna tabuľa, PC, Bee- Bot včielky.

V zdelávacia oblasť: Č lovek  a  p r íro d a
Pri realizácii cieľov hlavným zdrojom poznania bolo jednoduché pozorovanie prírody v najbližšom 
prostredí, pozorovanie zmien v prírode v dôsledku ročných období. Deti sa učili chápať jednoduché 
vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe jednoduchých experimentov a pokusov. Oboznámili sa 
s rastlinnou a živočíšnou ríšou. Učili sa poznávať časti ľudského tela rôznymi hrami.

Vzdelávacia oblasť: Č lovek  a spo ločn osť
Oboznamovali sa s interiérom a v exteriérom materskej školy a jeho blízkom okolí. Prostredníctvom 
rôznych aktivít, rozlišovali časový úsek dňa. Získavali poznatky a skúsenosti súvisiace so správaním sa v 
úlohe chodca a so základnými pravidlami cestnej premávky. Reagovali na zvukové a svetelné signály.



Rozlišujú farebnosť rôznych predmetov. Niektorý vedia pomenovať členov blízkej rodiny, predstaviť sa 
deťom i dospelým, osloviť a vymenovať mená rovesníkov v triede a poznajú mená učiteliek v triede.
Viedli sme ich k pozdravu pri príchode, odchode a poďakovaniu.

V zdelávacia ob lasť: Č lovek  a  s v e t p rá c e
Podľa inštrukcií poskytnutých rôznym spôsobom konštruovali jednoduché výrobok. Spoznávali rôzne 
prírodné materiály a vytvárať z nich rôzne obrazce. Triedili drobné predmety, navliekali koráliky, 
skrutkovali, s pomocou strihali nožnicami. Pripravovali bylinné a ovocné nápoje. Oboznamovali sa 
s niektorými tradičnými profesiami prostredníctvom námetových hier.

Vzdelávacia oblasť: U m enia a  ku ltú ra  -  H u d o b n á  vých ova
V rytmických činnostiach využívali rytmické nástroje Orffovho inštrumentára a hru na telo pri rytmizovaní 
riekaniek a piesní. Na počúvanie hudby sme často využívali digitálne technológie ako interaktívnu tabuľu, 
a CD prehrávač. Deti prežívajú charakter piesne a hudby prirodzeným pohybom. Zapájali sa do hudobno- 
pohybových hier. Primeranými dramatickými výrazovými prostriedkami stvárňovali detské piesne. 
Realizovali sme muzikoterapiu ktorá mala veľký vplyv na zmeny správania sa a konania deti, aktivizovala 
ich emócie a plnila funkciu relaxácie.

Vzdelávacia oblasť: U m enie a  ku ltú ra  -  Výtvarná výchova
Počas výtvarnej činnosti a spontánneho výtvarného prejavu sme používali rôzne techniky maľby a kresby na 
veľkých aj malých plochách. Radi kreslili na interaktívnej tabuli v kresliacich programoch. Modelovali 
s rôznou modelovacou hmotou a kinetickým pieskom. S pomocou strihali, lepili.

V zdelávacia oblasť: Z d ra v ie  a  p o h y b
U detí sa zlepšila koordinácia pohybov za pomoci rôznych pomôcok a náčinia. Pod vedením a usmerňovaním 
dospelého sa učili základné sebaobslužné návyky. Deti mali dostatok priestoru na rozvoj pohybových zručnosti 
či už išlo o výchovnú a vzdelávaciu činnosť alebo pobyt vonku. Napodobňovali základné polohy, postoje 
a pohyby. Precvičovali rôzne techniky skoku a lezenia. Relaxácia prebiehala v relaxačnej miestnosti alebo 
s použitím svetelnej terapie.

V Michalovciach, 23.06. 2018

Anna Veľková 
riaditeľka MŠ


