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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,  
jej výsledkoch a podmienkach v  šk. roku 2017/2018 

 
 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. § 5 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. Školského vzdelávacieho programu 
6. Plánu práce školy na školský rok 2017/2018, 
7. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia a triednych učiteliek, 
8. Vyhodnotenia projektov, podujatí a krúžkovej činnosti 
9. Výkazu o hospodárení školy. 
 
1.Základné identifikačné údaje o škole:  
 
Názov školy: Materská škola                                                                 
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 : Dagmar Hiščáková 
Technicko-ekonomická pracovníčka MŠ: Gabriela Fottová 
 

Rada školy:   Gabriela Fottová – predseda  
členovia :Iveta Takácsová, Monika Forraiová, JUDr. Betuš Cyril, JUDr. Martin 
Judičák, Mgr. Zuzana Slivenská, Kissová Nikol, Očenášová Renáta, Benke 
Marek,  
 

Občianske združenie rodičov pri MŠ Juhoslovanská 4: členmi sú všetci rodičia, ktorých detí  
navštevujú MŠ, Juhoslovanská 4 v Košiciach, OZ má právnu subjektivitu, predsedom výboru 
OZ je Ing. Justína Bojčíková. 
 

Poradné orgány školy:  
Pedagogická rada: tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci.  
Metodické združenie: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy, vedúcou MZ 
je Mgr. Milada Majerská 
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2. Údaje o deťoch 
 

Prevádzka materskej školy : celodenná ( 6.00 – 17.00 ) 

celkový počet tried v MŠ: 6 
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1. 3. - 6. ročné 21 118 15 17 17 0  

2. 3 - 6. ročné 21 122 25 24 24 0  

3. 3. - 4. ročné 20 122 25 23 23 0  

4. 4. - 5. ročné 22 118 15 17 17 0  

5. 5. - 6. ročné 22 122 25 25 24 0  

6. 5. - 6. ročné 22 122 25 25 24 0  

Spolu:  128 / 130 131 129 0  
 
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ 2017/18:     36 
Počet vydaných rozhodnutí o prerušení dochádzky do MŠ:       8 
Počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ:      0      
Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ :      46                                                                                  
Počet detí v hmotnej núdzi :          1 
Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky na 2017/18     7 
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ 2018/19:    32 
Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky na 2018/19     4 
  
3. Údaje o zamestnancoch  
 
 
Počet zamestnancov: 13 pedagogických  9 nepedagogických 
Kvalifikačné predpoklady pedagógov: 
Kariérový stupeň učiteľov:  13 samostatných pedagogických zamestnancov 
      z toho 5 uč. s prvou atestáciou 
Kariérová pozícia:    1 vedúci pedagogický zamestnanec - riaditeľka 
       6 triednych učiteľov 
      1 vedúci metodického združenia 
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Odborno-metodické vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 
 

Názov vzdelávania Druh 
vzdelávania 

Meno učiteľky Záverečný 
výstup 
 

Ukončenie 

1. Atestácia kontinuálne Mgr. Milada Majerská 
Monika Forraiová 
Jana Kovaľová 

osvedčenie Jún 2018 

Agresia a agresivita detí 
a žiakov, Stres v učiteľskom 
povolaní 
lektor PhDr. Ján Svoboda 

seminár Ing. Marcela Šterbáková 
Jana Kovaľová 
Iveta Takácsová 
Mgr. Milada Majerská 
Monika Forraiová 
Zuzana Vašková 
Monika Lipovská 
Andrea Rendošová 
Janette Andrejková 

 2017/18 

Rozvoj predčitateľskej 
gramotnosti 
v predprimárnom vzdelávaní 
ako príprava na rozvoj 
čitateľských zručností žiakov 
na základnej škole 

aktualizačné Ing. Marcela Šterbáková 
Iveta Takácsová 
Mgr. Milada Majerská 
Monika Forraiová 
Jana Kovaľová 
Monika Lipovská 
Andrea Rendošová 
Mária Borisová 

osvedčenie 29.12. 
2017 

Školské projekty 
a medzinárodné partnerstvá 
cez internet (eTwinning) 

aktualizačné Iveta Takácsová 
Mgr. Milada Majerská 
Monika Forraiová 
Jana Kovaľová 
Monika Lipovská 
Andrea Rendošová 
Mária Borisová 

osvedčenie  09.04. 
2018 

Medzinárodný seminár 
eTwinning – partnerstvá cez 
internet Waršava 

seminár Ing. Marcela Šterbáková 
 

osvedčenie 12.-15. 04. 
2018 

 
Neformálne vzdelávanie:  
Štúdium metodík a materiálov k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu na 
webovom sídle ŠPÚ a MŠVVaŠ SR.  
 
Sebareflexia a sebavzdelávanie:  
 
V rámci samoštúdia učiteľky preštudovali a využívali rôznu odbornú literatúru a legislatívu : 
 

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018; zákony, smernice, 
vyhlášky, usmernenia 

 Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku – Daniela Ondrejová 

 Pedčitateľská gramotnosť 1- námety a aktivity - J. Oriešková, M. Lučivjanská 
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 Predčitateľská gramotnosť 2 - edukačné projekty - J. Oriešková, M. Lučivjanská 

 Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávaní  - M. Kaslová 

 Predškolská a elementárna pedagogika – Z. Kolláriková, B. Pupala 

 Problémové dieťa v MŠ – Wágnerová 

 Časopis Predškolská výchova, Učiteľské noviny,  

 Webové sídla www.minedu, www.statped 

 periodické školenie BOZP a PO (všetci zamestnanci) 

 informácie Odborového zväzu – predsedníčka ZO OZ  

 
 
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 platného Štátneho 
vzdelávacieho programu v roku 2016 a revidovaný v roku 2017.  

Vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia realizované  
v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach v školskom roku 2017/18 

P. 
č. 

Dátum Názov aktivity Zameranie Vek. 
skupina 

1. 14.09. 2017 Poldenný školský výlet Alpinka Používanie a správanie sa 
v dopravných prostriedkoch 

3-6  

2. 19.09.2017 
16.00 

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

Spolupráca s rodinou 
a partnermi MŠ 

rodičia 
pg. rada školy, 
ŠJ 

3. 26.9.2017 
9.00 

Krajčírik 
Ujo Ľubo 

Hudobná rozprávka  2-6 

4. 28.09.2017 Botanická záhrada – výstava 
jesenných plodov, cesta medu, 
mini ZOO 

Zážitkové edukačné aktivity 
v botanickej záhrade v 
Košiciach 

5-6 

5. 03.10. 2017 
15.00-16.30 

Tvorivé dielne s rodičmi – 
tekvice, gaštany, košíky 

Spolupráca s rodinou V. a VI. tr. 

6. 10.10. 2017 
9.00 

Chlebík – od semienka na 
tanierik 

Divadelné predstavenie 2-6 

7. 10.10. 2017 
15.30-16.30 

Ochutnávka zdravej výživy 
 

Zásady správnej výživy - 
spolupráca s rodinou 
- ochutnávka jedál 

ŠJ, rodičia 
a deti, zamest-
nanci MŠ 

8. 18.10.2017 
9.00 

Červená čiapočka Divadelné predstavenie 2-6 
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9. 17.-19.10. 
2017 

Babka, dedko poďte do škôlky Triedne posedenia so starými 
rodičmi s kultúrnym prog. - 
spolupráca s rodinou 

Učiteľky, starí 
rodičia a deti 

10. 19.10. 2017 Šarkaniáda – zábavné 
dopoludnie na školskom dvore 

Výroba a púšťanie šarkanov 2-6 

11. 23.-27.10 
a 06.-10.11 
2017 

Predplavecká príprava  
Aqua centrum Košice 

Zlepšovanie pohybových 
schopností detí 

5-6 

12. 09.11.2017 
14.50-15.50 

Deň materských škôl 
- vyrobím si hračku z papiera 

Tvorivé dielne na triedach -  Spolupráca s 
rodinou 

13. 07.-09. 11. 
2017 

Jesenné upratovanie školského 
dvora - hrabanie lístia  

Environmentálna výchova - 
pracovné činnosti 

4-6 

14. 10.11. 2017 
o 9.00 

Exkurzia do spaľovne KOSIT Interaktívne vzdelávanie o 
triedení a likvidácii odpadu 

II. a IV. tr. 

15. 20.- 28.11. 
2017  

Kurz korčuľovania  
CROW arena 

Zlepšovanie pohyb. schopností 
športovo nadaných detí 

5-6 

16. 05.-06. 12. 
201 

Podmorská rozprávka 
v Bábkovom divadle Košice 

Divadelné predstavenie mimo 
MŠ, spolupráca s rodinou 

Deti, rodičia, 
učiteľky 

17. 12.12. 2017 
15.00-16.30 

Vianočné tvorivé dielne s 
rodičmi 

Spolupráca s rodinou II. a IV. trieda 

18. 14.12.2017 
9.00 

Vianočná rozprávka  
Divadlo Portál 

Divadelné predstavenie 2-6 

19. 20.12.2017 
16.00 

Vianočná besiedka na školskom 
dvore 

Vianočný program – 
spolupráca s rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

20. 16.01. 2018 Program „Komunikácia“ 
- rozvoj spolupráce a empatie  

Spolupráca s CPPPaP V. a VI. trieda 

21. 08.-12.01. 
2018 

Účelová vychádzka do 
lesoparku  

Vychádzka do blízkeho lesa – 
poznávanie prírody, ochrana 
život. prostredia 

3-6 

22. 17.01. 2018 
9.00 

Janka a Danka  Divadelné predstavenie 2-6 

23. 24.01. 2018 
16.00 

Triedny aktív – školská zrelosť 
CPPPaP a ZŠ v V.tr. 

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

Rodičia IV.a 
V.tr., učiteľky, 
psychologička 

24. 23.01. 2018 Ústna hygiena  
Zúbky ako perličky – nácvik 
správneho umývania zubov 

Interaktívne vzdelávanie 
o dentálnej hygiene 

3-6 

25. 26.01. 2018 Krajina Tanečno hudobný 
program ZUŠ Hemerkova 

Interaktívne hudobno-
pohybové vzdelávanie 

2-6 

26. 07.-08.02. 
2018 

Exkurzia na pracovisku 
Národnej transfúznej služby v 
Košiciach 

Zážitkové vzdelávanie  V. a VI. trieda 

27. 29.01.-
02.02. 
2018 

Evička nám ochorela - projekt 
Staráme sa o svoje zdravie 

Interaktívne vzdelávanie –  
praktické činnosti pri úrazoch a 
ochoreniach 

3-6 

28. 06.02. 2018 
9.30 

Karneval Zábavný program pre deti 2-6 

29. 13.02. 2018   Planetárium Spolupráca s CVČ Košice 5-6 
30. 21.02.2018 Cesta za dúhou Divadelné predstavenie 2-6 
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31. 05.03.-
09.03. 2018 

Knižka – múdrosti chyžka 
Návšteva knižnice pre mládež 4-6 

Interaktívne vzdelávanie  3-6 

32. 13.03. 2018 Z rozprávky do rozprávky 
-tvorivá dramatika, improvizácia 
a dramatizácia známych príbehov  

Divadlo – deti deťom  2-6 

33. 20.03. 2018 
9.00 

Príbehy z lesa 
 

Divadelné predstavenie 2-6 

34. 22.03. 2018 Svetový deň vody – interaktívne 
hry s tématikou VODA 

Rozvíjanie poznania 
o dôležitosti vody pre človeka 
a prírodu 

2-6 

35. 27.03. 2018 
15.00-16.30 

Veľká noc – tvoríme s rodičmi 
V. a VI trieda 
 

Tvorivé dielne v MŠ Učiteľky, deti 
a rodičia 

36. 13.04. 2018 
9.00-11.00 

Mimi farma - zábavno-edukačný 
program 

Pojazdná ZOO s domácimi 
zvieratkami v našej MŠ 

2-6 

37. 06.04. 2018 
9.00 

Spieva celá škôlka – piesne o 
zvieratkách 
 

Spoločný hudobno-pohybový 
program – trieda baví triedu 

2-6 

38. 16.-17.04. 
2018 

Účelová vychádzka do 
lesoparku – Janko Polienko 

Vychádzka do blízkeho lesa – 
poznávanie prírody, ochrana 
život. prostredia 

3-6 

39. 18. a 19.04. 
2018 

Exkurzia v Ústredí ľudovej 
a umeleckej výroby – drevo a 
prútie 

Spolupráca s regionálnym 
centrom ÚĽUV – tradičné 
remeslá 

4-6 

40. 24.04. 2018 Deň Zeme – interaktívne hry a 
enviro súťaže na školskom 
dvore  

Rozvíjanie poznania o dôležitosti 
ochrany prírody Interaktívne 
vzdelávanie-praktické enviro činnosti 

2-6 

41. 25.-26.04. 
2018 

Tvorivé dielne pre deti – 
tradičné remeslá - keramika 

Keramická dielňa v ZUŠ 
Kováčska, Košice 

V. a VI. trieda 

42. 03.05. 2018  
9.00 

Zlatá rybka  
– ujo Ľubo 

Hudobná rozprávka  

43. 09.-14.05. 
2018 

Dopraváčik – projekt 
Beseda s príslušníkmi PZ (09.05.) 
Dopravná súťaž sídliskové kolo 
(10.05.)  školské kolo (11.05.) 
Cesta nie je ihrisko 14.05.- 
divadelné predstavenie 

Interaktívne a zážitkové 
vzdelávanie – dopravná 
výchova, praktické ukážky 
pravidiel bezpečnosti a údržby 
bicykla, dopravné predpisy pre 
chodcov a cyklistov 

2-6 

44. 02.05. 2018 Zobúdzanie fontány MČ 
Ťahanovce 

Tradičná kultúrna akcia 4-6 

45. 15.05. 2018 
15.00- 
16.30 

Medzinárodný deň mlieka Dopoludnia - interaktívne 
vzdelávanie a hry pre deti, 
popoludní - ochutnávka 
mliečnych výrobkov v ŠJ 

Učiteľky, deti, 
rodičia  

46. 16.05. 2018 Deň matiek – tvorivé dielne pre 
mamky 

Spolupráca s rodinou Učiteľky, deti, 
rodičia  

47. 22.05.2018 Výlet do ZOO Kavečany Spoznávanie rôznych druhov 
zvierat a ich spôsob života 

2-6 

48. 29.05.2018 Deň detí - záhradná slávnosť 
Diskotéka s rodičmi a ujom 
Ľubom 

Popoludňajšie hry, atrakcie 
a aktivity pre deti a ich rodičov 
– spolupráca s rodinou 

Deti a rodičia 
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Materská škola je zameraná na vyvážený rozvoj dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach s 
uplatňovaním princípu tvorivo-humanistickej výchovy s cieľom prípravy na život a vstup 
dieťaťa do ZŠ. Pri edukácii sme kládli dôraz na zážitkové vzdelávanie, vlastné objavovanie 
a experimentovanie detí a individuálny prístup k nadaným deťom a deťom so špeciálnymi 
potrebami v rôznych oblastiach rozvoja.  
  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme v rámci našej edukačnej činnosti kládli 
dôraz hlavne na dodržiavanie psycho-hygienických zásad, pohyb a pobyt vonku a pitný režim. 
 
Zvýšenú pozornosť sme venovali nadaným deťom v rámci záujmových činností detí 

 
Počas školského roka sme umožnili ZUŠ hudobných a výtvarných odborov výber 
talentovaných detí v našej MŠ. 
 
Pohybovo nadané deti mali možnosť v rámci pobytu v materskej škole absolvovať  
- predplavecký výcvik – krytá plaváreň,  
- kurz korčuľovania – CROW aréna, 
- lyžiarsky výcvik – Kavečany (neuskutočnil sa pre nízky záujem), 
pod vedením profesionálnych trénerov v sprievode svojich učiteliek. 

49. 28.05.-
01.06 2018 

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

5-6 

50. 01.06.2018 Projekt – Ušká plné príbehov 
MDD – zábava na školskom 
dvore 

Interaktívne čítanie so 
zaujímavými dospelákmi  
Oslava MDD 

2-6 

51. 04.06. 2018 FERDO mravec  Divadelné predstavenie  
52. 12.06. 2018 

15.00 
Deň rodiny v MŠ  Kultúrny program s darčekmi 

pre mamičky a oteckov 
Učiteľky, 
rodičia a deti 

53. 21. a 27.06. 
2018 

Rozlúčka s predškolákmi Rozlúčková slávnosť 
s predškolákmi-spolupráca s 
rodinou 

Učiteľky, 
rodičia a deti 

54.  
06.06. 2018 
13.06. 2018 

Športová olympiáda 
- školské kolo - všetky deti 
- sídlisková súťaž na MŠ 
Belehradská – družstvo 5-6 
ročných detí 

Rozvíjanie pohybových 
schopností detí v duchu fair 
play - športové súťaživé hry na 
školskom dvore a v MŠ 
Belehradská 

2-6 

55. 26.06. 2018 Peddington – filmová rozprávka Kino Úsmev  2-6 

P. č. 
Názov záujmového 
útvaru (krúžku) Poskytovateľ ZÚ 

Počet 
detí  čas od - do poplatok 

1. 
Tanečný krúžok 
Myšičky CVČ Košice 23 

Utorok 
14,30 - 15,30 5 € /mesačne 

2. Futbalová prípravka CVČ Košice 13 
Streda  
14,30 - 15,30 5 € /mesačne 

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

4. 

Oboznamovanie sa 
anglickým jazykom 
metódou CLIL MŠ Juhoslovanská 4 91 

integrovaný 
krúžok bez poplatku 
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Zapojenie MŠ do súťaží v školskom roku 2017/18 

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

(Výtvarná súťaž) 
03. 11. 2017 Nella Sceranková 

Stela Krčíková 
Karolína Hritzová 
Kiara Grešová 
Laura Gráczová 
Vivien Kohlerová 

- 

2. Slovo bez hraníc 
(Prednes poézie, prózy) 

28. 11. 2017 Karolína Nazmudinovová - 

3. Koláže rozprávajú 
(Výtvarná súťaž) 

12 .01. 2018 Stela Krčíková 
Vivien Kohlerová 
Nikola Jurková 

- 

4. Vesmír očami detí 
(Výtvarná súťaž) 

05. 03. 2018 Nella Sceranková 
Karolína Nazmudinovová 
Zuzana Nagyová 
Karel Slabý 

1. miesto 

 

5. Kolorit Slovenského 
ornamentu 

(Výtvarná súťaž) 

 15. 03. 
2018 

Koščová Viktória 
Krčíková Stela 

Koščová Viktória – cena 
Matice slovenskej 

6. Svet okolo nás 
(Výtvarná súťaž) 

 15. 04. 
2018 

Kiara Grešová 
Sofia Timková 

- 

7. Moje Mesto 
(Výtvarná súťaž) 

16. 04. 2018 Nikola Jurková 
Laura Gráczová 
Alex Hladoník 
Nella Sceranková 

- 

8. Zdravé mesto Košice 
(Výtvarná súťaž) 

20. 04. 2018 Karolína Nazmudinovová - 

9. Prednes poézie 
a prózy 

02. 05. 2018 Stela Krčíková 1. miesto 

10. 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 

14. 06. 2018 Stela Krčíková 
Viktória Koščová 
Laura Gráczová 
Oliver Snopek 
Alex Hladoník 
Jakub Sičák 
 

Stela Krčíková –  
1. miesto – v behu cez 

prekážky 
2. miesto v dievčenskom 

behu, 3. miesto hod do diaľky 
z miesta 

Alex Hladoník –  
3. miesto v skoku do diaľky,  

Jakub Sičák –  
1. miesto v behu cez prekážky 

Celé družstvo -   
3. miesto  v slalomovom behu 

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

Názov projektu Začatok 
realizácie 
projektu 

Ukonč. 
realizácie 
projektu 

Prierezová téma Obsah 

Evička nám 
ochorela 

2008 trvá Výchova 
k zdravému 

Zážitkové a interaktívne vzdelávanie, 
ochrana života a zdravia -  
Neplač ja ti pomôžem- Mgr. M.Majerská 
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život. štýlu - 
prevencia 

Zúbky ako perličky- M.Borisová 

Dopraváčik 09.2014 trvá Dopravná 
výchova 

Zážitkové vzdelávanie, spolupráca s 
PZ SR a MČ sídl. Ťahanovce – 
Týždeň na kolieskach- pg. zamestnanci 
Dopraváčik bez výfuku- Mgr. Z.Vašková 

Škôlka ježka 
Separka 

09. 2015 trvá Environment. 
výchova 

Zážitkové vzdelávanie- 
Exkurzia v KOSIT spaľovni 
Deň Zeme- Mgr. M.Majerská 
Deň vody- D.Lehotská 
Otvorená EA ježko Separko- D. 
Paďourová 

Žijeme zdravo 10. 2015 trvá Výchova 
k zdravému 
životnému 
štýlu 

Ochutnávky zdravej výživy v ŠJ, 
spolupráca s rodinou- 
Deň výživy, Deň mlieka- vedúca 
a zamestnanci ŠJ, pg. zamestnanci 

Ekosystém 03. 2016 trvá Environment. 
výchova 

Experimenty: 
-pozorovanie kolobehu vody v prírode 
-sadenie a pestovanie rastlín- skleník 

 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, štyri triedy sú vybavené interaktívnou 
tabuľou, zároveň majú zamestnanci k dispozícii prenosný dataprojektor a premietacie plátno. 
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. V školskom roku 2017/18 sme zakúpili do školskej kuchyne chladničku na mlieko 
a multifunkčný robot s prídavnými zariadeniami. V spolupráci s OZ pri MŠ sme na školskom 
dvore inštalovali záhradný domček, dve preliezky a vonkajšiu autodráhu pre deti, zasadili sme 
šesť ihličnanov na vytvorenie zelenej zásteny a tieňa pre deti, premaľovali sme znečistenú 
fasádu MŠ. V kúpeľniach boli osadené nové vešiaky na uteráky a hrebene, v jednej šatni boli 
osadené nové skrinky a zakúpené nové lavičky, zakúpili sme tri plastové projektové stoly 
a plastové stoličky. Na jar bolo v átriu MŠ inštalovaných 6ks vyvýšených záhonov na zážitkové 
vzdelávanie pre deti - pestovanie rastlín. 
 V rámci akcie Moje mesto 2018 sme zveľadili a upravili školský dvor, na asfaltovú 
plochu sme namaľovali skákačky a labyrinty.  
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8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy v šk.r. 2017/2018 
 
 

V roku 2017  bol našej MŠ poskytnutý zo štátneho rozpočtu príspevok na výchovu 
a vzdelávanie 5-6 ročných detí vo výške  7.180,- €.  
Uvedené finančné prostriedky sme použili v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 649/2008 Z.z. (§6 
písmeno b zákona)  za účelom: 
 vyplatenia osobných príplatkov a odmien  štyrom učiteľkám dvoch prípravných tried vo 

výške 3.661,- €; 
 na prepravu 5.-6. r. detí na 10 – dňovú predplaveckú prípravu do Krytej plavárne a na 

exkurziu do botanickej záhrady a planetária v CVČ Domino  v celkovej výške 650,- €; 
 na zakúpenie športových (preliezka na šk. dvore), edukačných a učebných pomôcok 

(magnetické tabuľky, geometrické domino, logické a grafomotorické hry, model slnečnej 
sústavy) v celkovej výške 2.701,- €; 

 na zapojenie a ochranu PC techniky pre deti vo výške 168,- €; 
 z grantu nadácie Penta sme získali 1000€ za ktoré sme zakúpili interaktívnu tabuľu do IV. 

triedy a realizovali sme medzinárodné projekty cez medzinárodný školský portál 
eTwinning; 

 
 V r. 2018 plánujeme z príspevku na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí  v našej 
materskej škole: 

 vybaviť prípravné triedy modernými edukačnými pomôckami potrebnými na zvýšenie 
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle výkonových štandardov 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy;  

 vymeniť PVC v šatniach a na vonkajšom schodisku;  
 zakúpiť do šatní šatníkové skrinky a lavičky; 
 v zmysle Plánu práce školy na šk.r. 2018/19 použiť časť príspevku na prepravu detí  na 

školské exkurzie (planetárium, ZOO, Botanická záhrada), na zotavovacie podujatia  
(predplavecký výcvik, lyžiarsky kurz a pod.).  

 
 
9. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
 Cieľom pedagógov materskej školy je rozvíjať u detí základy kompetencií pre ich 
budúci kvalitný život. Pri výchove a vzdelávaní detí materská škola  vychádzala zo 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, starým rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 
hodnotám, tradíciám štátu a mesta Košice. Zapojením školy do medzinárodných projektov 
eTwinning prostredníctvom multikultúrnej a vlasteneckej výchovy pestujeme u detí kladný 
vzťah k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. Prácou na medzinárodných projektoch 
a konverzáciou v anglickom jazyku súčasne formujeme u detí spôsobilosti chápať 
a rešpektovať iné kultúry okrem svojej vlastnej, čo má veľký praktický význam vzhľadom 
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k vytváraniu postojov voči príslušníkom iných kultúrnych skupín, národov, podporuje 
toleranciu a schopnosť vzájomného porozumenia a má pozitívny vplyv na psycho-sociálny 
a kognitívny rozvoj detí – globálne vzdelávanie. 
 
Naša materská škola je zameraná na : 

 rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt 
s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov 
k nej ako k celku; 

 rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí, rozvíjanie kritického a tvorivého myslenia pri 
využívaní počítača, interaktívnej tabule a iných digitálnych technológií. 

 činnosti zamerané na rozvíjanie vyšších psychických procesov, 
podnecovanie detí k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu 
zručností, návykov a skúseností.  

 rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností vo vzťahu k stanoveným cieľom. 
 

 
P.č. Konkrétne úspechy školy v školskom roku 2017/18 Termín  

1. 

Projekt nadácie Penta s finančným grantom na jeho realizáciu: 
zakúpenie interaktívneho setu a zavedenie internetového pripojenia do 
IV. triedy k PC – nové možnosti bezplatného vzdelávania, medzinárodnej 
online spolupráce detí a pedagógov na medzinárodnom portáli pre 
spoluprácu škôl eTwinning, možnosti používania učebných materiálov 
(Planéta vedomostí, Zborovňa atď.), používanie bezplatných online 
vzdelávacích produktov, IKT a aplikácií (Jigsaw, Whiteboard a mnoho 
iných). 
 

február - 
máj 2018 

2. 
Tvorba a realizácia projektu Dopraváčik bez výfuku, ktorého súčasťou 
bola dopravná súťaž pre MŠ sídliska Ťahanovce a ich následné 
využívanie dopravného ihriska v areáli našej MŠ 

máj 2018 

3. 

Projekt nadácie Pontis s finančným grantom na jeho realizáciu: 
Tvorba a realizácia projektu v rámci podujatia Naše Mesto 2018  -
Revitalizácia školského dvora a estetizácia budovy MŠ.  
Úprava a zveľadenie školského dvora v spolupráci s OZ pri MŠ 
a organizáciou poskytujúcou grant a dobrovoľnícku činnosť (kvetinová 
záhradka pre deti, vonkajšia autodráha, skákačky a labyrinty pre deti, 
vysadenie ihličnanov, maľovanie fasády  v prízemí MŠ) 

 

 
 
Pedagogická oblasť 
 
Vzdelávacia oblasť : JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
Deti rozumejú čítanému textu, ľahko komunikujú, spontánne nadväzujú kontakt s učiteľkou, 
dospelým. Časté spoločné rozhovory počas ranného kruhu podnecujú k premýšľaniu a 
vzájomnému počúvaniu. Recitovanie básní, spev piesní, zapájanie detí do rozhovorov pri 
aktivitách s rodičmi a starými rodičmi, návštevách kultúrnych inštitúcií, ZŠ a knižnice pre 
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mládež dávajú komunikácii hlboký význam a reálnu potrebu napredovania. Deti primeraným 
spôsobom vyjadrujú svoje potreby želania , súhlas, nesúhlas. Dokážu reprodukovať, chápať a 
vyhodnotiť informácie z detských encyklopédií s rôznych informačných zdrojov. Pomocou 
rytmického sprievodu a pomocou učiteľky vyčleňujú slabiky v slovách, určujú začiatočnú 
hlásku a poznajú tlačené písmená. Pravidelne kreslili grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 
dlane a prstov. 
 Nedostatky:  Väčší počet detí s nesprávnou výslovnosťou. Deťom robí ťažkosti vyjadriť 
zážitky z čítania výtvarne, dramaticky.  
 
Vzdelávacia oblasť : MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
Deti bez problémov tvoria skupiny predmetov v počte do 6, staršie deti do 10 a viac, spontánne 
využívajú orientáciu v priestore pri hrách v triede aj pri pobyte vonku, poznajú rovinné 
a niektoré priestorové geometrické tvary (modelovali guľu), usporadúvali predmety podľa 
veľkosti, triedili objekty podľa pokynov, určovali umiestnenie objektov v priestore, opisovali 
polohu predmetu v priestore, skladali podľa predlohy stavebnice rôznych tvarov, programovali 
hračku bee-bot, kreslili geometrické tvary, skladali jednoduché origami, strihali, lepili, 
obťahovaním rôznych obrazcov rozlišovali krivú a rovnú čiaru, spájali čiary do obrazcov, 
kreslili obrysy. Dramatizáciou boli deti vedené k orientácii v usporiadanom rade. S radosťou 
pracovali v interaktívnych programoch a  pracovných zošitoch.  
Odporúčania: aj v matematike organizovať vzdelávacie aktivity, v ktorých deti využijú iné 
zmysly ako zrak, používať nové, moderné učebné pomôcky a internetové zdroje. 
 
Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A PRÍRODA 
Počas pobytu vonku denne si vytvárajú predstavy o prírodných javoch, počasí,  poznajú rôzne 
prírodné materiály a prácu s nimi. V rozprávkach poznávajú živočíchy a zvieratá, podmienky a 
prostredie v ktorom žijú (zážitkové vzdelávanie Mimi farma, včelár, ZOO), poznávali, pestovali 
a ochutnávali ovocie a zeleninu, poznávali rastliny, ich plody a životné prostredie (botanická 
záhrada, vyvýšené záhony v MŠ, kvetinová záhradka na školskom dvore, starostlivosť 
o rastliny v triede). V téme Evička nám ochorela sa na elementárnej úrovni oboznámili s 
praktickými činnosťami ako privolať pomoc zranenému, ako môžu deti prísť k rôznym 
zraneniam, situačne si vyskúšali hravou formou ošetrovať a obväzovať rany (návšteva 
transfúznej stanice). Pozorovali a pomenovávali základné pozorovateľné časti ľudského tela 
a kreslili ich. Poznajú význam vody pre život, rôznymi pokusmi pozorovali niektoré prírodné 
javy ako topenie, tuhnutie, rôzne skupenstvá vody. Na pobytoch vonku, tematických 
turistických vychádzkach do lesoparku a v škole v prírode poznávali živú a neživú prírodu, 
edukačnými hrami s rôznymi demonštračnými pomôckami sa oboznamovali s vetrom, dažďom 
kolobehom v prírode.  
Nedostatky: Deti bez predbežného oboznamovania nevedia rozpoznať aj známe druhy ovocia 
a zeleniny. Neboli im známe čerešne, marhule, zeler, či cvikla, s rozoznávaním zvierat majú 
deti tiež problémy. 
 
Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
Deti poznajú svoje meno, priezvisko, mená svojich kamarátov v triede, ich priezviská a značky. 
Vedia koľko majú rokov. V projekte Dopraváčik, na dopravnom ihrisku a počas cestovania 
v MHD si skúšali situácie na ceste, oboznamovali sa so základnými dopranými značkami 
a dopravnými prostriedkami, stretli sa s policajtmi v MŠ a oboznamovali sa bezpečným 
správaním sa v doprave. Podieľali sa na príprave sviatkov ako Mikuláš,  Vianočné sviatky, deň 
rodiny, rozlúčka s MŠ. Každodenne hodnotia pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, sú 
vedome vedené k ohľaduplnému správaniu sa k deťom a dospelým. Vlastnosti, ktoré majú len 
ľudia ako súcit a prosociálne správanie preukazujú pri vzťahu k zvieratám.  
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Spolupráca so ZŠ Belehradská obohatila predškolákov o nové kooperatívne zážitky 
a výrazne im pomôže adaptovať sa v školskom prostredí. Poskytla 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 učiteľky z 1. ročníka troch 
ZŠ hosťovali na triednom aktíve v našej MŠ, poskytli odborné poradenstvo k problematike 
zaškolenia detí a odkladu školskej dochádzky. 
Nedostatky: Časté nevhodné správanie niektorých detí, presadzovanie sa v hrách, vyvolávanie 
a násilné riešenie konfliktov, emócie prejavené nevhodne. Napriek motivácii sa niektoré deti 
nevedia sústrediť pri vzdelávacích aktivitách (spolupráca s CPPPaP).  
 
Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SVET PRÁCE 
V projekte ježko Separko sa zamýšľali nad možnosťou využitia materiálov. Na základe 
rozpoznávania rôznych materiálov sme deti viedli k triedeniu odpadu (spolupráca s KOSIT) 
a práci s rôznym odpadovým, technickým a prírodným materiálom (spolupráca s ÚĽUV). 
Vyrábali jednoduché výrobky a pomenovali účel využitia, manipulovali s drobnými predmetmi 
a rôznymi materiálmi, podielali sa na údržbe školy a svojej triedy: hrabanie lístia, práca s 
lopatou, fúrikmi, strihanie, polievanie. Pri námetových hrách denne majú možnosť rozvíjať si 
zručnosti v detskej kuchynke, kaderníctve, ambulancii, majú možnosť nacvičovať šitie tupou 
ihlou, prácu s modelovacou hmotou, pieskom, používať interaktívnu tabuľu a PC. Deti 
rozumejú časovým úsekom dňa, rozlišujú pracovné a voľné dni v týždni, rozoznajú exteriér a 
interiér, poznajú miesto svojho bydliska, oboznamovali sa so štátnymi symbolmi Slovenskej 
republiky, s hlavným mestom Bratislavou pomocou demonštračných obrázkov a prezentácie. 
Poznajú svoje mesto a mestskú časť (návšteva informačného centra). 
 
Vzdelávacia oblasť : UMENIE A KULTÚRA – HV 
Pravidelne spievali, rytmizovali hrou na telo, pohotovo reagovali na vytváranie rytmických 
sprievodov k riekankám, piesňam, využívali Orfov inštrumentár, v spolupráci s ZUŠ Márie 
Hemerkovej sa oboznamovali s hudobnými nástrojmi. Prirodzeným spôsobom prejavovali 
radosť z vokálnych, inštrumentálnych a hudobno-pohybových činností, tanečné prvky využili 
v tanečných choreografiách (aj vlastných), prezentovali sa na besiedkach (Vianoce a Deň 
rodiny). 
Odporúčania: pri plánovaní hudobno-pohybových činností treba mať na zreteli ich obsah a 
postupnosť rozvoja hudobných schopností, zručností a návykov - individuálny prístup k 
nesmelým deťom - viac vyjadrovať piesne a riekanky prostriedkami hudobnej dramatiky, viac 
využívať hudobné nástroje. 
 
Vzdelávacia oblasť : UMENIE A KULTÚRA – VV 
Intuitívne vytvárali novotvary skladaním papiera a modelovaním geometrických tvarov počas 
hier, svoje výtvory dopĺňali výtvarným zásahom, lepením, vzniknuté novotvary vedia 
pomenovať. Používaním rôznych grafických materiálov a interaktívneho pera si precvičovali 
koordináciu očí a rúk, mäkkú modelovaciu hmotu využívajú pri figurálnom a geometrickom 
modelovaní, pomenúvali základné farby a miešali ich odtiene, prejavovali radosť z 
experimentovania s farbami, mali dostatočnú možnosť výberu rôznych výtvarných techník, 
dostatok kvalitného materiálu na pracovné a výtvarné činností. Kresbu ľudskej postavy sme 
využívali ako súčasť pedagogickej diagnostiky – poznatky o svojom tele, kresba zvieracej 
postavy. Svoj záujem o výtvarné činnosti, techniky deti uplatnili pri zapojení sa do výtvarných 
súťaží. 
Odporúčania: častejšie zaraďovať skladanie papiera, strihanie – individuálny prístup. 
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Vzdelávacia oblasť : ZDRAVIE A POHYB 
Pravidelné zaraďovanie nácviku správneho dýchania pri pohybových a relaxačných cvičeniach, 
cvičenie na boso, vyvetraná miestnosť, pravidelný pobyt vonku, otužovanie, využívanie 
telovýchovného náčinia a náradia,  vzbudzovanie u detí „ športového ducha“, súťaživosť v 
Športovej olympiáde rozvíja adekvátny postoj detí k pohybu a športovým aktivitám. Dbáme na 
správne držanie tela v sede a v stoji, sebahodnotenie v závere telovýchovných činností. Pri 
realizácii rôznych projektov: Evička nám ochorela, Pyramída zdravia, Zúbky ako perličky, 
Neplač, ja ti pomôžem a iných, ukážkami, praktickou činnosťou a rozhovormi vedieme deti 
k zdravému životnému štýlu.   
V spolupráci s rodinou organizujeme Deň zdravej výživy a Deň mlieka s prezentáciou stravy 
podávanej deťom v MŠ. 
Odporúčania: dbať o poriadok v hračkách, skrinkách, umývanie rúk pred a po jedle, po toalete 
(riadený nácvik), hygiena pri jedení. 
 
Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na dodržiavanie práv dieťaťa, ochranu 
zdravia, rozvíjanie základov kompetencií detí v jednotlivých oblastiach, využívanie 
aktivizujúcich metód práce, tvorivej dramatiky, zážitkového vzdelávania a bádateľských aktivít 
a diferencovaný prístup k deťom.  
 Podľa plánu vzájomných hospitácií bolo uskutočnených 10 hospitácií edukačných 
aktivít, 9 otvorených edukačných aktivít na témy podľa plánu práce školy a v súlade so ŠkVP. 
Pravidelne boli realizované kontroly krúžkovej činnosti a priebežná kontrola 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 2017/18 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 podľa 
vývinových úrovní detí v jednotlivých vekových skupinách s prihliadnutím na 
individuálne potreby detí, uplatňovať aktivizujúce metódy, zážitkové vzdelávanie, 
projektové metódy a prácu so zmyslovým materiálom, 

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

využívať tvorivú dramatiku, 
 nájsť partnerov na medzinárodnom portáli eTwinning, tvoriť a realizovať s deťmi 

jednoduché produktívne projekty založené na vzájomnej komunikácii, kooperácii, 
využívania IKT a zdieľaní výsledkov vzdelávania, 

 vzdelávať sa v oblasti cieľov inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, využitia 
moderných trendov, nových techník a interaktívnych pomôcok, 

 efektívne využívať telovýchovné náradie a pomôcky, vnútorné aj vonkajšie športové 
vybavenie školy vo všetkých edukačných 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, 
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 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, 

 eliminovať u detí „žalovanie“ nácvikom tvorivého riešenia konfliktov a navodenia 
vzájomnej spolupráce.  

 
10. Spolupráca rodiny a školy 
 
 

 V snahe vybudovať modernú a otvorenú školu spolupracujeme s rodičmi na 
tematických triednych schôdzkach, tvorivých dielňach, školských akciách, , modernizácii 
školy, nákupom kvalitných didaktických a športových pomôcok. Zapojili sme rodičov do 
drobných opráv priestorov materskej školy, informujeme ich o výsledkoch práce detí a školy. 
Konzultačnú a poradenskú činnosť vyplývajúcu z platnej legislatívy sme zabezpečili 
realizovaním Plánu OKHP a triednych aktívov, ktorý zverejňujeme na internetovom sídle 
školy. Na pôde materskej školy sme zabezpečili odborné poradenstvo p. psychologičky 
z CPPPaP Karpatská 8 a učiteliek ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská a ZŠ Želiarska 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 2017/18 výborne spolupracoval s vedením školy 
a spoločne organizovali a monitorovali kultúrne a športové aktivity školy a zlepšovali 
vybavenie školy novým zariadením a pomôckami. Občianske združenie vstúpilo do obidvoch 
grantových projektov. 

 
 
Ďalší partneri MŠ Juhoslovanská 4 v roku 2017/18 
 

Mesto Košice – zriaďovateľ, 
ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Želiarska – 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. Kulková, 
Mestská časť Ťahanovce – spolupráca pri realizácii výchovy a vzdelávania, 
Alianz – strata a krádež vecí, 
Technik BOZP a PO Ing. Šamaj, 
PZ SR sídlisko Ťahanovce – ochrana majetku školy, beseda, spolupráca pri dopravnej súťaži, 
Červený kríž – ochrana zdravia, 

 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach, dňa 25.07.2018                                                         Ing. Marcela Šterbáková 
                                                                                                         riaditeľka  školy 


