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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,  
jej výsledkoch a podmienkach v  šk. roku 2014/2015 

 
 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. § 5 ods. 7 pís. f zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva 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. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z., 
4. Koncepcie školy na roky 2013-2018, 
5. Plánu práce školy na školský rok 2014/2015, 
6. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia a triednych učiteliek, 
7. Výkazu o hospodárení školy. 
 

1.Základné identifikačné údaje o škole :  
 
Názov školy: Materská škola Juhoslovanská 4                                                                 
Adresa školy: Juhoslovanská 4, 040 13 Košice  
Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy: Ing. Marcela Šterbáková, štatutár 
Telefón: 055/63 62 094, 0911 891 669 
Internetová a elektronická adresa školy: msjuhoslovanska4@gmail.com           
Webové sídlo školy: www.msjuhoslovanska.sk 
 

Zriaďovateľ MŠ – kontaktné údaje : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11, 

Telefón: 055/6419217 

Webové sídlo: www.kosice.sk 
 

Vedúca ŠJ : Mária Goldiánová 
Technicko-ekonomická pracovníčka MŠ: Gabriela Fottová 
 

Rada školy:    Gabriela Fottová – predseda  
členovia : Iveta Takácsová, Daša Lehotská, JUDr. Betuš Cyril, JUDr. Adela 
Šipulová, Mgr. Zuzana Slivenská, Takáčová Martina, Ing. Sabová Viktória, 
Benke Marek,  

 
 

Občianske združenie rodičov pri MŠ Juhoslovanská 4 :  predseda - Ing. Macková Lenka 

OZ rodičov má právnu subjektivitu, členmi sú všetci rodičia, ktorých detí  navštevujú MŠ 

Juhoslovanská 4. 
 

Poradné orgány školy:  

Pedagogická rada: tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci.  

Metodické združenie: členmi sú všetky učiteľky MŠ. Vedúcou MZ je Mgr. Milada Majerská 
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2. Údaje o deťoch 
 

Prevádzka školy : celodenná ( 6.00 – 17.00 ) 

celkový počet tried v MŠ: 6 
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1. 3-6 r. 21 15 17 16 17 15    
2. 5-6 r. 22 25 25 25 25  25 4 3 
3. 3-4 r. 20 25 23 23 23     
4. 3-6 r. 21 15 17 17 17 1    
5. 5-6 r. 22 25 25 25 25  25 3 3 
6. 3-6 r. 21 25 24 24 24  2   
spolu  127 130 131 129 131 16 52 7 6 
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1. 2-3 r. 6 8 8 5 9 7 13 10 13 10 9 60% 
2. 5-6 r. 19 18 18 17 18 15 21 18 22 15 18 72% 
3. 3-4 r. 16 14 13 9 15 12 17 14 19 14 14 62% 
4. 3-6 r. 13 12 11 9 12 11 13 14 15 12 12 72% 
5. 5-6 r. 22 17 19 16 19 12 21 21 21 14 18 72% 
6. 3-6 r. 17 16 13 10 15 12 16 17 16 15 15 63% 
spolu  93 85 82 66 88 69 101 94 106 80 86 67% 
 
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ :     31 
Počet vydaných rozhodnutí o prerušení dochádzky do MŠ:    11 
Počet vydaných rozhodnutí o ukončení dochádzky do MŠ:     6 
Počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ:     5      
Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ :     45                                                                                  
Počet detí v hmotnej núdzi :         5 
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3. Údaje o zamestnancoch  
 
 
Počet zamestnancov: 13 pedagogických  9 nepedagogických 

Kvalifikačné predpoklady pedagógov: 

Kariérový stupeň učiteľov:  13 samostatných pedagogických zamestnancov 

Kariérová pozícia:    1 vedúci pedagogický zamestnanec - riaditeľka 
       6 triednych učiteľov 
      1 vedúci metodického združenia 

 
Odborno-metodické vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 
 

Názov vzdelávania Druh 
vzdeláva-
nia 

Meno učiteľky Záverečný 
výstup 
 

Ukonče-
nie 

Vnímavé deti -  
Dieťa a hudba...pohyb a hra 

Aktualizačné 
vzdelávanie 

Eva Kollárová 
Jana Kovaľová 
Monika Straková 
Iveta Takácsová 
Andrea Rendošová 
Monika Forraiová 

osvedčenie November 
2014 

Školské projekty a medziná-
rodné partnerstvá eTwinning 

Inovačné 
vzdelávanie 

Ing. Marcela Šterbáková 
Mgr. Zuzana Vašková 

certigikát December 
2014 

Riadenie školy a školského 
zariadenia Funkčné 

vzdelávanie 

Ing. Marcela Šterbáková, certifikát 23. 01. 
2015 
 

Využitie interpretácie 
výtvarného diela 
v edukačných procesoch 

Aktualizačné 
vzdelávanie 

Janette Andrejková  
Monika Forraiová  
Eva Kollárová  
Daša Lehotská  
Mgr. Milada Majerská  
Monika Straková 
Mgr. Zuzana Vašková  
Iveta Takácsová  
Jana Kovaľová 
Andrea Rendošová 

osvedčenie Marec 
2015 

Využívanie informačno-
komunikačných technológií  

Aktualizačné 
vzdelávanie 

Ing. Marcela Šterbáková osvedčenie Marec 
2015 

Rozvoj grafomotoriky 
pomocou výtvarných aktivít 

Aktualizačné 
vzdelávanie 

Monika Forraiová  
Eva Kollárová  
Jana Kovaľová  
Daša Lehotská   
Mgr. Zuzana Vašková  
Andrea Rendošová 

osvedčenie Apríl 2015 

Aktivizujúce metódy vo 
vzdelávaní Inovačné 

vzdelávanie 

Mgr. Milada Majerská 
Mgr. Zuzana Vašková 
Ing. Marcela Šterbáková 

 trvá 
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Neformálne vzdelávanie:  
Myšlienkové mapovanie v materskej škole Ing. Marcela Šterbáková – všetci pedagógovia 
 

Sebareflexia a sebavzdelávanie:  
 v rámci MZ učiteľky preštudovali  odborné publikácie  

Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole Alena Doušková, 2012, Pro 
Solutions, Bratislava, 89 strán, ISBN: 9788081390043.  
nový Štátny vzdelávací program pre materské školy 2015 
metodiky k novému ŠVP 2015 
a časopisy Naša škola a Predškolská výchova, 

 zúčastnili sa  Celomestského metodického dňa mesta Košice - 9 učiteliek,  
 zo skúseností kolegov – 5 vzájomných hospitácií, 
 Seminár o pracovno-právnych predpisoch – riaditeľka školy a vedúca MZ 
 periodické školenie BOZP a PO (všetci zamestnanci) 
 školenie Odborového zväzu – predsedníčka ZO OZ a riaditeľka školy  

 

 
4. Údaje o činnosti, aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
 Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie – dieťa ho získa absolvovaním 
posledného ročníka školského vzdelávacieho programu “Kde sa voda sypala a piesok sa 
lial“. Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 0. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania.  
  Materská škola je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa vo všetkých 
rozvojových oblastiach s uplatňovaním princípu tvorivo-humanistickej výchovy s cieľom 
prípravy na život a vstup dieťaťa do ZŠ. Pri rozvíjaní poznania sme kládli dôraz na zážitkové 
vzdelávanie a vlastné objavovanie a experimentovanie detí.  

  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme v rámci našej edukačnej činnosti kládli 
dôraz hlavne na dodržiavanie psycho-hygienických zásad, pobyt vonku a pitný režim. 

 
Zvýšenú pozornosť sme venovali nadaným deťom v rámci záujmových činností detí 

P. 
č. 

Názov 
záujmového 
útvaru (krúžku) 

Poskytovateľ 
ZÚ 

Počet 
detí  čas od - do poplatok 

1. 
Hudobno-pohybová 
výchova 

ZUŠ Muzikál 
Miškovecká 20, 
Košice 21 14,25 - 15,25 6 € /mesačne 

2. Výtvarný krúžok 
MŠ Juhoslovanská 
4 7 14,30 - 15,30 bez poplatku 

3. Tanečný krúžok 
MŠ Juhoslovanská 
4 14 14,30 - 15,30 bez poplatku 

4. Spevácky krúžok 
MŠ Juhoslovanská 
4 12 14,30 - 15,30 bez poplatku 

5. 

Oboznamovanie sa 
anglickým jazykom 
metódou CLIL 

MŠ Juhoslovanská 
4 113 

integrovaný 
krúžok bez poplatku 
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Počas školského roka sme umožnili ZUŠ hudobných a výtvarných odborov výber 
talentovaných detí. 
 
Pohybovo nadané deti mali možnosť v rámci pobytu v materskej škole absolvovať  
- predplavecký výcvik – krytá plaváreň,  
- kurz korčuľovania – CROW aréna, 
- lyžiarsky výcvik – Kavečany,  
pod vedením profesionálnych trénerov v sprievode svojich učiteliek. 

 

Podujatia zážitkového vzdelávania detí, spolupráca s rodinou, športovo-
relaxačné aktivity, kultúrne predstavenia konané v školskom roku 2014/15 
P. 
č. 

Dátum Názov aktivity Zameranie Vek. skupina 

1.  9. 9.2014 Cesta vláčikom - Výlet na 
Alpinku 

Zážitkové vzdelávanie – 
doprava, človek a príroda, 
šport, environmentálna 
výchova 

3-6 

2. 17.9.2014 Cesta okolo sveta  
Ujo Ľubo 

Hudobná rozprávka 2-6 

3. 22.9.-3.10. 
2014 

Predplavecká príprava  
Aqua centrum Košice 

Zlepšovanie pohybových 
schopností detí pod vedením 
profesionálnych trénerov 

5-6 

4. 22.-26.09. 
2014 

Týždeň na kolieskach Praktické činnosti -
upevňovanie dopravnej 
výchovy 

3-6 

5. 25.9.2014 Najdlhší vláčik Zážitkové vzdelávanie - 
vytvoriť a porovnať najdlhší 
vláčik z detí 

3-6 

6. 26.9.2014 Najkrajší dopravný 
prostriedok 

Kreslenie na asfalt na 
školskom dvore 

2-6 

7. 09.10.2014 Plenárna schôdza OZ 
rodičov, vedenia školy 
a pedagogickej rady, tr. 
aktívy 

Spolupráca s rodinou 
a partnermi MŠ 

rodičia 
pg. rada 
školy 

8. 13.10.-
30.10.2014 

Doprava mojimi očami  Výtvarná súťaž – ukončenie 
zážitkového vzdelávania na 
tému doprava 

2-6 

9. 14.10.2014 Tekvicový panáčik – 
tvorivé dielne 

Vytváranie a prezentovanie 
panákov z prírodnín – 
spolupráca s rodinou 

V. a II. tr. 
rodičia a deti 

10. 16.10.2014 Deň výživy Spoznať zásady správnej 
výživy –spolupráca s rodinou 

ŠJ, rodičia a 
deti 

11. 20.-23.10. 
2014 

Babka, dedko - triedne 
posedenia so starými 
rodičmi s kultúrnym 
programom 

Spolupráca s rodinou Učiteľky, 
starí rodičia a 
deti 

12. 28.10.2014 Halloween - škôlkové 
strašenie 

Praktické tvorivé činnosti, 
zážitkové vzdelávanie 

2-6 
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13. 13.11.2014 Šarkaniáda - výroba 
a púšťanie šarkanov 

Praktické tvorivé činnosti, 
zážitkové vzdelávanie 

2-6 

14. 18.-21. 11. 
2014 

Jesenná mandala - 
vytváranie spoločnej 
mandaly (triednej) 
z jesenných prírodnín 

Praktické tvorivé činnosti, 
kooperatívne zážitkové 
vzdelávanie 

2-6 

15. 20.11.-
08.12. 2014 

Kurz korčuľovania  
CROW arena 

Zlepšovanie pohybových 
schopností športovo 
nadaných detí 

5-6 

16. 26.11. 2014 Ako sa Oto nedočkal – 
divadlo Babadlo 

Divadelné predstavenie 2-6 

17. 04.12.2014 Hudobný interaktívny 
workshop - CIRKUS   
ZUŠ M. Hemerkovej 

Praktické hudobné činnosti, 
zážitkové vzdelávanie 

2-6 

18. 4.12.2014 Vianočné dekorácie - 
vytváranie a prezentovanie 
ozdôb na tému Vianoce 

Praktické tvorivé činnosti, 
spolupráca s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

19. 8. a 9. 12. 
2014 

Mikuláš v bábkovom 
divadle 
Janko Hraško 
Šípková Ruženka 

Spolupráca s rodinou – 
kultúrne podujatie mimo MŠ 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

20. 18.12.2014 Vianočná besiedka na 
školskom dvore 

Vianočný program – 
spolupráca s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

21. 21.1. 2015 Triedny aktív – školská 
zrelosť 
CPPPaP a ZŠ 

Stretnutie rodičov s  
psychlogičkou a učiteľkou 1. 
roč. ZŠ – spolupráca s 
rodinou 

Rodičia, 
učiteľky, 
učiteľka ZŠ, 
psychologička 

22. 27.1.2015 Kamaráti - divadlo 
Fantastika 

Divadelné predstavenie 2-6 

23. 3.2. 2015 Účelová vychádzka do 
lesoparku - rozvíjanie 
poznania o prírode 

Zážitkové vzdelávanie, 
environmentálna výchova, 
zdravý životný štýl 

3-6 

24. 5.2. 2015 Urob si masku – tvorivé 
dielne, prezentácia 
ľudových tradícií 

Praktické tvorivé činnosti 
a prezentovanie masiek na 
tému Fašiangy, spolupráca s 
rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

25. 12.2. 2015 Karneval Zábavný program pre deti 2-6 
26. 13.2. 2015 Učíme sa s Megie - 

canisterapia, 
Zážitkové vzdelávanie. 5-6 

27. 16.-20. 2. 
2015 

Lyžiarsky výcvik - 
Kavečany 

Zlepšovanie pohybových 
schopností športovo 
nadaných detí 

5-6 

28. 10.3.2015 Nebojsa  
divadlo Portál 

Divadelné predstavenie 2-6 

29. 12.3.2015 Planetárium 
CVČ Domino 

Zážitkové vzdelávanie, 
rozvíjanie poznania oprírode 

5-6 

30. 19.3. 2015 Deň vody – interaktívne 
hry,  
Vytváranie mandál 
s tématikou VODA 

Zážitkové vzdelávanie, 
praktické činnosti, rozvíjanie 
poznania o dôležitosti vody 
pre človeka a prírodu 

2-6 
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31. 23.3.2015 Evička nám ochorela – 
projekt 
Staráme sa o svoje zdravie 

Interaktívne vzdelávanie – 
návšteva zdravotných sestier 
v MŠ praktické činnosti pri 
úrazoch a ochoreniach 

4-6 

32. 25.3. 2015 Veľká noc – tvorivé dielne, 
spoznávanie ľudových 
tradícií 

Praktické tvorivé zdobenie 
a prezentovanie kraslíc 
a veľkonočných dekorácií – 
spolupráca s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

33. 14.4.2015 Účelová vychádzka do 
lesoparku 

Zážitkové vzdelávanie – 
poznávanie prírody, ochrana 
životného prostredia 

2-6 

34. 22.4.2015 O štvorhlavom drakovi ujo 
Ľubo 

Hudobná rozprávka 2-6 

35. 22.4. 2015 Deň Zeme – interaktívne 
environmentálne hry 
Ježko Separko 

Zážitkové vzdelávanie, 
rozvíjanie poznania o 
prírode, environmentálna v. 

2-6 

36. 23..4. 2015 Beseda o knihe „Ako sa 
knižka narodila“ 

Interaktívna prezentácia – 
ako vzniká kniha 

3-6 

37. 27.4. 2015 Otvorenie cyklistickej 
sezóny na dopravnom 
ihrisku 
Beseda s príslušníkmi 
policajného zboru 

Upevňovanie dopravnej 
výchovy, praktické ukážky 
pravidiel bezpečnosti 
a údržby bicykla, dopravné 
predpisy pre chodcov a 
cyklistov 

3-6 

38. 28.4.2015 Ukážky práce príslušníkov 
PZ - psovoda 

Interaktívna beseda 
príslušníkmi PZ 
a policajným psom 

3-6 

39. 29.4.2015 PROENVIRO ekoprojekt 
Ježko Separko 
EKO posolstvo 

Zážitkové environmentálne 
vzdelávanie, brigáda na škol. 
dvore, tvorivé dielne 
z odpadových materiálov 

Učiteľky, 
deti, rodičia 

40. 5.5.2015 Zlatý klobúčik – divadlo 
Romathan 

Divadelné predstavenie pre 
deti  

4-6 

41. 5.5. 2015 Zobúdzanie fontány MČ 
Ťahanovce 

Tradičná jarná kultúrna 
akcia 

4-6 

42. 11.5.2015 Exkurzia v KOSITe 
Interaktívne ekohry 

Zážitkové vzdelávanie, 
praktické ukážky triedenia 
a nakladania s odpadom 

5-6 

43. 14.-21.5. 
2015 

Deň rodiny v MŠ - 
kultúrny program 
s darčekmi pre mamičky 
a oteckov 

Spolupráca s rodinou Učiteľky, 
rodičia a deti 

44. 18.-21. 5. 
2015 

Evička nám ochorela – 
projekt  
Zdravé zúbky 

Interaktívne vzdelávanie 
v oblasti zubnej hygieny 

4-6 

45. 19.5. 2015 Záhradná slávnosť Popoludňajšie hry, atrakcie 
a aktivity pre deti a rodičov 
– spolupráca s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

46. 20.5.2015 Športová olympiáda – 
školské kolo 

Rozvíjanie pohyb. schopností 
detí v duchu fair play  

2-6 
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47. 26.5. 2015 Botanická záhrada Zážitkové vzdelávanie, 
poznávanie rôznych druhov 
rastlín a ich spôsob života 

5-6 

48. máj 2015 Návšteva 1. ročníka ZŠ Vyučovacia hodina v 1.roč. 
ZŠ - exkurzia 

5-6 

49. máj 2015 Kolorit Slovenska Praktická tvorivá činnosť - 
výtvarná súťaž 

5-6 

50. 1.-5.6. 
2015 

Škola v prírode - Plejsy Edukačné aktivity, zážitkové 
vzdelávanie, pozorovanie, 
herbár, plávanie, otužovanie, 
relax a hry v prírode 

5-6 

51. 3.6. 2015 MDD Brumkáčikov boľavý 
zúbok – muzikálové 
predstavenie 

Oslava MDD – muzikál, 
zábavné hry a činnosti na 
školskom dvore 

3-6 

52. 9.6.2015 Výlet do ZOO Kavečany Zážitkové vzdelávanie, 
poznávanie rôznych druhov 
zvierat a ich spôsob života 

2-6 

53. 10.6. 2015 
23.6. 2015 

Rozlúčka s predškolákmi Rozlúčková slávnosť 
s predškolákmi - spolupráca 
s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

54. 18.6.2015 Ťahanovská olympiáda  
MŠ Belehradská 

Športové súťaživé hry 
v duchu fair play 

4-6 

55. 22.6.2015 Cvičný požiarny poplach Nácvik požiarneho poplachu, 
ukážka hasiacich prístrojov 

2-6 

 

 

Zapojenie MŠ do súťaží v školskom roku 2014/15 

P. č. Názov súťaže Dátum Zúčastnené deti Ocenené deti 
1. Najkrajší sen  

(Výtvarná súťaž) 
07. 11. 2014 Sophia Haviarová 

Vanesca Sceranková 
Viktória Hrehová Puliková 

Ellka Markovičová 
Natália Krajňáková 

- 

2. Koláže rozprávajú 
(Výtvarná súťaž) 

16. 01. 2015 Ema Macková 
Sophia Haviarová 
Vanesca Sceranková 
Ellka Markovičová 
Dianka Šoltésová 

- 

3. Vesmír očami detí 
(Výtvarná súťaž) 

11. 03. 2015 Vanesca Sceranková 
Natália Krajňáková 
Sophia Haviarová 
Ellka Markovičová 
Viktória Hrehová Puliková 
Elka Kapajčíková 
Zdenko Čurný 

- 
 

4. Kolorit Slovenského 
ornamentu 
(Výtvarná súťaž) 

12. 03. 2015 Vanesca Sceranková 
Sophia Haviarová 
Viktória Hrehová Puliková 

Viktória Hrehová 
Puliková 
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Karolína Sabová 
Natália Krajňáková 

5. Kvety očami detí 
(Výtvarná súťaž) 

13. 04. 2015 VI. trieda 
 

- 

6. Ťahanovská 
olympiáda 
(Športová súťaž) 
Súťažné disciplíny: 
-Skok do diaľky 
z miesta 
-Beh dievčatá: 15 m        
chlapci: 20 m 
-Beh cez prekážky na 
10m 
-Hod do diaľky z miesta 
-Slalomový beh na 10 m 

18. 06. 2015 Šoltészová Diana 
Šedová Katarína 
Sceranková Vanesca 
Smolák Matúš 
Karafa Dominik 
Takáš Tobias 

Šoltészová Diana 
Šedová Katarína 
Sceranková Vanesca 
Smolák Matúš 
Karafa Dominik 
Takáš Tobias 

 

 

5. Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) v školskom roku škola zapojená  
 
 
Názov projektu Termín 

začatie 
realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Prierezová 
téma 

Obsah 

Evička nám 
ochorela 

2008 trvá Výchova 
k zdravému 
život. štýlu - 
prevencia 

Ochrana života a zdravia – 
spolupráca so zdravotníkmi, 
vlastné prezentácie, zážitkové 
a interaktívne vzdelávanie 

Dopraváčik 09.2014 trvá Dopravná 
výchova 

Zážitkovým vzdelávaním, 
spoluprácou s rodinou, 
zdravotnými a bezpečnost-
nými zložkami SR, využitím 
dopravného ihriska 
a dopravných prostriedkov 
usmerňujeme správanie detí 
a tým zvyšujeme ich 
bezpečnosť v doprave. 

For Learners 
Aroun 
Globe/FLAG 

26.02.2015 trvá Multikultúr
na výchova 
Vlastenecká 
výchova 

Medzinárodný projekt 
eTwinning, partneri –  
MŠ zo 7 krajín EU 

Skleník 03.2015 04. 2015 Envorinmen
tálna 
výchova 

Sadenie a pestovanie rastlín – 
základné podmienky života 
rastlín 

Ekosystém – 
cesta kvapky 
vody 

03.2015 05.2015 Environmen
tálna 
výchova 

Pozorovanie kolobehu vody 
v prírode a jej dôležitosť pre 
život človeka 

ProEnviro 02.  2015 05. 2015 Environmen Interaktívne edukačné aktivity 
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tálna 
výchova 

zamerané na ochranu 
životného prostredia 
a separovanie odpadu 

ovce.sk 24.03.2014 trvá Výchova 
proti 
závislostiam
, mediálna 
výchova 

Prevencia škodlivých návykov 
a závislostí detí pri používaní 
médií a IKT 

Aktivizujúce 
metódy vo 
vzdelávaní 

07.05. 2014 trvá Aktivizujúc
e metódy vo 
vzdelávaní 

Inovačné vzdelávanie 
pedagógov na využívanie 
aktivizujúcich metód pri práci 
s deťmi. 

 
 Národný program vzdelávania 
 Mliečny program 
 Školské ovocie 

 
 

6. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI : 
2003/2004 – komplexná 
2004/2005 – následná  
2007/2008 – tematická ( predčitateľská gramotnosť) 
 
 
7. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
 Materská škola Juhoslovanská 4 v Košiciach na sídlisku Ťahanovce disponuje šiestimi 
triedami a školskou jedálňou v dvojposchodovej budove s vnútorným átriom a rozsiahlym 
školským dvorom, ktorý je členený na dolnú časť a hornú časť s dopravným ihriskom. Na 
spoločné akcie využívame veľkú spoločenskú miestnosť, dve triedy sú 
vybavené interaktívnou tabuľou. Estetická úroveň školy, vnútorných aj vonkajších priestorov 
je vďaka tvorivému prístupu učiteliek veľmi dobrá. 
 Vybavenie a zariadenie tried sa nám darí postupne modernizovať v spolupráci 
s Občianskym združením rodičov, avšak vybavenie školskej kuchyne a celkový stav budovy 
je kritický (viď. SWOT analýza). V školskom roku 2014/15 akútne riešime havarijný stav 
strechy nad technickou časťou budovy a nad V. triedou.  
 
SWOT analýza školy: 

Silné stránky 
-dobrá spolupráca s partnermi 
-gramotnosť pedagogických zamestnancov v oblasti 
IKT 
-inovatívny výchovno-vzdelávací proces pomocou 
IKT, zážitkového vzdelávania, projektových 
a aktivizujúcich metód 
- zapojenie školy do strategickej spolupráce škôl EU 
na portáli e-Twinning 
-ochota a možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov 

Príležitosti 
- získavanie mimorozpočtových 
zdrojov pre školy  
- prepracovanie školského výchovno-
vzdelávacieho programu so 
zameraním na atraktívnu edukačnú 
ponuku, environmentálne a zážitkové 
vzdelávanie, výchovu ku kooperácii  
- prezentovanie činnosti školy na 
verejnosti a súťažiach 
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- moderné vybavenie a príjemné prostredie materskej 
školy a široké možnosti využitia areálu  
-ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať 
pri akciách školy 
-dobrá pracovná atmosféra založená na vzájomnej 
pomoci, pochopení a spolupráci 
- zapojenie školy do projektov, ktoré podporujú 
vzdelávanie, výchovu k zdravému životnému štýlu 
a životnému prostrediu a projektov na elektronizáciu 
a digitalizáciu materských škôl 

 
 

Slabé stránky 
- chátrajúca budova 
- nedostatok finančných prostriedkov a nutnosť  
akútneho riešenia technického stavu budovy, okien, 
potrubia, oporného múru, strechy, vybavenia 
a zariadenia školskej kuchyne 
- veľká vyťaženosť pedagógov činnosťami mimo 

úväzku 
 

Ohrozenia 
- znižovanie počtu detí 
- nedostatok finančných prostriedkov 
na rekonštrukciu budovy 
-zvyšovanie prevádzkových nákladov 
školy a školskej kuchyne so 
zastaralým vybavením a havarijným 

stavom potrubia 
- ničenie vybavenia školského areálu 
vandalmi, krádeže 

 
 
8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
 
V roku 2014 bol poskytnutý našej MŠ zo štátného rozpočtu príspevok na výchovu 
a vzdelávanie 5-6 ročných detí vo výške  4.991,- €. Uvedené finančné prostriedky sme použili 
v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 649/2008 Z.z. (§6 písmeno b zákona)  na: 
 osobné príplatky a odmeny pre štyri učiteľky dvoch prípravných tried vo výške 3.889,- € 
 na dopravu 5.-6. r. detí na 5-dňový predplavecký výcvik vo výške 340,- € 
 na zakúpenie edukačných,  a učebných pomôcok, kníh a školských potrieb pre 5.-6. r. deti 

v celkovej výške 762,- €. 
 
 V r. 2015 plánujeme z príspevku na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí  v našej 
materskej škole: 

 vybaviť dve prípravné triedy 5.-6. r. detí modernými edukačnými pomôckami 
potrebnými na zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole 
interaktívnou tabuľou a dataprojektorom.  

 V rámci vzdelávacích aktivít detí  potrebujeme časť príspevku použiť na prepravu 
detí  na školské exkurzie (hospodársky dvor, planetárium, botanická záhrada, ZOO) a 
na zotavovacie podujatia  (predplavecký výcvik, kurz krasokorčuľovania, lyžiarsky 
kurz).  
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9. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
 Cieľom pedagógov materskej školy je rozvíjať u detí kompetencie pre ich budúci 
kvalitný život. Pri výchove a vzdelávaní detí materská škola  vychádza zo ŠVP ISCED 0 
rozpracovaním vlastných cieľov v ŠkVP „Kde sa voda sypala a piesok sa lial“, v ktorom sa 
zameriavame na vytvorenie priaznivej výchovno-vzdelávacej klímy s dôrazom na rozvoj 
tvorivosti  a učenie hrou pred pamäťovým učením. Výchovou k zdravému životnému štýlu sa 
snažíme predchádzať nadváhe detí, civilizačným chorobám a vštepiť deťom lásku k športu 
a pohybovým hrám. V spolupráci s rodinou sa nám darí posilňovať úctu k rodičom a ostatným 
osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám štátu a mesta Košice, k 
materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. 
 
 
P.č. Konkrétne úspechy školy v školskom roku 2014/15 Termín  

1. Vytvorenie a schválenie 1. dodatku ŠkVP – oboznamovanie detí 
s anglickým jazykom metódou CLIL 

September 
2014 

2. Rekonštrukcia dopravného ihriska Október 

3. 
Zapojenie materskej školy do organizácie a realizácie aktivít družobnej 
návštevy z Ostravy 2014. V materskej škole sme privítali a 3 riaditeľky MŠ 
a pripravili sme im zaujímavý program. 

Október 
2014 

4. 
Zapojenie materskej školy do realizácie Celomestského metodického dňa 
na tému Globálne vzdelávanie, e-Twinning a oboznamovanie detí  
s anglickým jazykom metódou CLIL 

Február 
2015 

5 

Zapojenie školy do projektu “ For Learners Around the Globe/FLAG“ na 
medzinárodnom školskom portáli eTwinning  
Podanie prihlášky projektu, v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o grant 
na rok 2015, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá vo vzdelávaní, 
odbornej príprave (KA2), SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu   

Marec 
2015 

6. 

Projekt ProEnviro, v rámci ktorého sme realizovali: 
Deň vody – interaktívne hry pre deti, verejná výstava „Cesta vody - 
mandala“ pre rodičov a hostí 
Deň Zeme – interaktívne vzdelávanie pre deti a rodičov,  
Ježko Separko – otvorená hodina pre deti a rodičov a exkurzia v KOSITe  

Február -
jún 2015 

7. Zapojenie školy do projektu “Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní“ 
aplikácia získaných poznatkov vo výchove a vzdelávaní. 

Jún 2015 

8.  Pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu havarijného stavu 
strechy, ktoré nám pridelil náš zriaďovateľ  Mesto Košice  

Jún  2015 

 
Sociálno-emocionálna oblasť : 
 

 V súlade so ŠkVP „Kde sa voda sypala a piesok sa lial“ sme viedli deti k vytváraniu 
a udržaniu pozitívnych sociálnych vzťahov, kultivovanej komunikácii a afektívnej kontrole 
hodnotením samého seba v rôznych situáciách a činnostiach. Empatickým správaním 
a využitím tvorivej dramatiky sme u najmladších detí dosiahli veľmi dobrú a rýchlu adaptáciu 
na prostredie materskej školy a postupne sme v nich rozvíjali schopnosť podriadiť sa 
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pravidlám a dennému režimu, upratovať a nacvičiť sebaobslužné činnosti. V našej materskej 
škole deti nie sú len objektmi výchovno-vzdelávacej činnosti, ale tiež subjektmi a partnermi 
so schopnosťou angažovanosti, plánovania a hodnotenia hier a hrových činností, kedy majú  
možnosť zasahovať do vzdelávacieho procesu vlastnou aktivitou podporenou aktivizujúcimi 
metódami predovšetkým projektovej a rozborovej. Všetky deti sme prijímali bez predsudkov 
s ich kladmi aj zápormi, z rôzneho sociálneho prostredia, z multikultúrnych rodín 
a využívaním prosociálnych hier, kooperatívnym riešením problémov a posilnením 
multikultúrnej výchovy sme dosiahli ich pozitívnu integráciu v kolektíve.  

 

Perceptuálno-motoriská oblasť: 

 Kreatívnym využitím množstva prírodného, priemyselného a odpadového materiálu 
počas edukačných aktivít, hier a hrových činností a tvorivých dielní spolu s rodičmi sme 
u detí rozvíjali kompetencie koordinácie veľkých a malých svalov a vizuo-motorickú kontrolu 
činností. Uvedomovaním si zodpovednosti za seba a sebahodnotením sme nacvičovali 
a zdokonaľovali sebaobslužné činnosti a vzájomnú kooperáciu detí.  

 Počas cvičení, pobytov detí na školskom dvore a na dopravnom ihrisku (napr. 
v projekte Dopraváčik) sme cvičením, pohybovými aktivitami a hrami pomáhali deťom 
zbaviť sa psycho-fyzického napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy 
a harmonizácie detskej osobnosti. Tvorili sme základy fyzického a psychického zdravia, 
telesnej kultúry detí a umožnili sme deťom utvárať predpoklady na väčšiu telesnú a duševnú 
záťaž a pružnosť. Viditeľne sa nám podarilo dosiahnuť u detí výrazný pokrok ovládania 
svalov, správneho sedenia a držania tela a to všetko so zreteľom na výchovu k zdravému 
spôsobu života, vhodnej regenerácii telesných a psychických síl. Výchovou k zdravému 
životnému štýlu a predlžovaním pobytu vonku, sme sa snažili predchádzať nadváhe detí a 
civilizačným chorobám. Pre pohybovo nadané deti sme zrealizovali predplavecký kurz, kurz 
krasokorčuľovania a lyžiarsky výcvik. 

 

Kognitívna oblasť : 

 Zážitkovým vzdelávaním, kooperatívnou hrou, eliminujúc frontálne činnosti a s 
využitím prvkov tvorivej dramatiky sme formovali tvorivý životný štýl, kladné vnútorné 
motivácie, emocionálnu inteligenciu, sociálne a environmentálne cítenie a vyššie hodnotové 
orientácie detí. Zamerali sme sa na vytvorenie priaznivej výchovno-vzdelávacej klímy s 
dôrazom na rozvoj tvorivosti  a učenie hrou pred pamäťovým učením. Pri práci s deťmi sme 
využívali učebnú pomôcku BEE BOT, vlastné zážitkové projekty a interaktívne tabule, čím 
sme u detí rozvíjali schopnosť permanentne sa učiť a rozvíjať, riešiť problémy, 
spolupracovať, plánovať, efektívne komunikovať a hodnotiť činnosti.  

 Práca na triednych projektoch obohatila deti aj učiteľky o nové zážitky a nové postoje. 
Prírodovedné projekty (napr. Skleník, Ekosystém, Motýlia záhrada, Herbár) zanechali u detí 
trvalé skúsenosti a prírodovedné kompetencie. 
 Pokračujeme v spolupráci škôl na medzinárodnom portáli e-Twinning, kde máme ešte 
viac partnerských škôl z EU, s ktorými sme si vymenili mnoho obrázkov a pozdravov, ale aj 
vianočné darčeky. Výsledky spolupráce sme prezentovali počas Celomestského metodického 
dňa mesta Košice. Týmto projektom, spoluprácou a sprievodnými akciami utvárame 
národnostné povedomie, hrdosť na rodné mesto, tradície a kultúru  (napr. vianočná 
prechádzka historickým centrom mesta, prezentácia o našom meste, prezeranie publikácií o 
Košiciach, Dni mesta Košíc, Kolorit slovenského ornamentu).  
Diferencovane vzhľadom k veku sme rozširovali poznatkový systém detí a kľúčové 
kompetencie v súlade s ŠkVP, prierezovými témami, využitím multifunkčného školského 
ihriska, digitálnej techniky, interaktívnych tabúľ a interaktívnych hračiek BEE-BOT.  
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Spolupráca so základnou školou 
 
 Výborná spolupráca so ZŠ Belehradská každoročne poskytuje deťom reálny obraz 
života na základnej škole (otvorená hodina v 1. ročníku ZŠ, kreslenie na asfalt, spoločné 
športové a pohybové hry v telocvični a na školskom dvore ZŠ). Pani učiteľka Mgr. 
Draškovičová z 1. ročníka hosťovala na triednom aktíve v našej MŠ, kde poskytla odborné 
poradenstvo k problematike zaškolenia detí a odkladu školskej dochádzky. 
 
Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na dodržiavanie práv dieťaťa, ochranu 
zdravia, rozvíjanie a upevňovanie kompetencií detí v jednotlivých oblastiach, využívanie 
aktivizujúcich metód práce a diferencovaný prístup k deťom.  
 Podľa plánu vzájomných hospitácií bolo uskutočnených 5 hospitácií edukačných 
aktivít, tri otvorené hodiny na tému „Ako sa knižka narodila“ (Janette Andrejková), Ježko 
Separko (Daša Lehotská) a „Zdravé zúbky“ (Mária Borisová), kontroly krúžkovej činnosti 
a priebežná kontrola ranných hier a hrových činností a pobytu detí vonku.   
 Z uvedených kontrol a absolvovaných vzdelávaní učiteliek boli vyvodené odporúčania 
a výsledky zovšeobecnené na zasadnutiach Pedagogickej rady školy a Metodického 
združenia. 
  
 V školskom roku 2014/15 vedenie školy pravidelne zisťovalo úroveň čistoty a 
hygieny školy, školského dvora, stav a hospodárne používanie čistiacich potrieb, lekárničky a 
účtovnej evidencie, sledovalo dodržiavanie pracovnej disciplíny a bezpečnosti informačného 
systému. Kontrolami neboli zistené závažnejšie nedostatky. 
 
 
 

Navrhované opatrenia z kontrolnej činnosti, evalvácie a sebareflexie : 
 

 dôsledne a metodicky správne vytyčovať merateľné výchovno-vzdelávacie ciele, 
využitím sebareflexie zefektívniť tvorbu kľúčových kompetencií detí, uplatňovať 
alternatívne prvky, zážitkové vzdelávanie, projektové metódy a prácu so zmyslovým 
materiálom, 

 podnecovať deti samostatne hodnotiť seba, svoje výkony, okolie, literárnych hrdinov, 
 dôsledne uplatňovať kooperatívne správanie  a riešenie problémov, využívať  

aktivizujúce metódy a tvorivú dramatiku, 
 vzdelávať sa v oblasti využitia moderných trendov, nových techník a interaktívnych 

pomôcok, 
 efektívne využívať telovýchovné náradie a pomôcky, vnútorné aj vonkajšie športové 

vybavenie školy vo všetkých výchovno-vzdelávacích aktivitách počas dňa,  
 dôsledne a cielene používať pomôcky na cvičenie motoriky – mozaiky, korálky, 

zdrhovadlá, gombíky, pracky a pod., 
 metodicky zlepšiť úroveň edukácie hudobno-pohybových činností, 
 využívať pobyt vonku aj na výtvarnú tvorbu, environmentálne edukačné aktivity 

a spoločenské hry namaľované na terasách, 
 viesť deti k aktívnemu počúvaniu s porozumením, hlasovej hygiene a podnecovať ich 

k slobodnému vyjadrovaniu myšlienok využitím brainstormingu a heuristiky. 
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10. Spolupráca rodiny a školy 
 
 

 V snahe vybudovať modernú a otvorenú školu spolupracujeme s rodičmi na triednych 
schôdzkach, školských akciách, zariaďovaní školy novým nábytkom a nákupom kvalitných 
didaktických a športových pomôcok. Zapojili sme rodičov do drobných opráv priestorov 
materskej školy, informujeme ich o výsledkoch práce detí a školy. Poradenskú činnosť 
vyplývajúcu z platnej legislatívy sme zabezpečili realizovaním Plánu OKHP a triednych 
aktívov, ktorý máme zverejnený na internetovom sídle školy. Na pôde materskej školy sme 
zabezpečili odborné poradenstvo p. psychologičky z CPPPaP Karpatská 8 a učiteľky ZŠ 
Belehradská pred nástupom detí na základnú školu a v spolupráci s rodičmi a základnou 
školou dosahujeme výborné výsledky pri zaškolení našich detí.    
  Výbor OZ rodičov sa v školskom roku 2014/15 pravidelne stretával na pôde školy, 
prizýval riaditeľku školy a spoločne monitorovali a podporovali kultúrne a športové aktivity 
školy a vybavenie školy novým zariadením a pomôckami. 

 
 

Ďalší partneri MŠ Juhoslovanská 4 v roku 2014/15 
 

Mesto Košice – zriaďovateľ, 
Základná škola Belehradská 21 – spolupráca s učiteľkami 1. ročníka, odborné poradenstvo 
k zaškoleniu detí, spätná väzba pri zaškolení a adaptácii našich detí,  
Knižnica pre deti a mládež v ZŠ Belehradská – oboznamovanie detí literárnym umením 
a sprievodné akcie, 
CPPPaP Karpatská 8 Košice – psychologické poradenstvo p. Mgr. Kolibárová, 
Mestská časť Ťahanovce Ing. Petrvalský, Ing. Betuš – člen rady školy, 
Fond zdravia mesta Košice CUBS, a.s. – bezpečnostný projekt, 
SZUŠ Muzikálová, Miškovecká 20, Košice – hudobno-pohybová príprava, 
Alianz – strata a krádež vecí, 
Technik BOZP a PO Ing. Šamaj, 
Polícia Ťahanovce – ochrana majetku školy, 
Červený kríž – ochrana zdravia, 
MPC – vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach, dňa 29.07.2015                                                         Ing. Marcela Šterbáková 
                                                                                                         riaditeľka  školy 


