
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Leningradská 1 Michalovce 

za školský  rok 2021/2022 

 

1 

 

Materská škola Leningradská 1, Michalovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,   

 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

 

za  školský  rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:  31.08.2022 

Prerokované v rade školy dňa:  12.10.2022 

 

 

 

 

Predkladá : Daniela Ľochová                           

                     riaditeľka MŠ 

 

 



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Leningradská 1 Michalovce 

za školský  rok 2021/2022 

 

2 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                             

a podmienkach za  školský  rok  2021/2022 

  
 

Podľa Vyhlášky č. 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva SR o štruktúre a obsahu správ 

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

a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R. 

 

I. Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:   Materská škola   

Adresa školy:  Leningradská 1, Michalovce 

Telefónne čísla školy:  056/64 658 10, mobil: 0917/751 561 

Adresa elektronickej pošty: 18.ms.michalovce@gmail.com 

                                                http://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/ 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy:  

Daniela Ľochová – riaditeľka Materskej školy 

Mgr. Dana Lukčová – zástupkyňa Materskej školy 

Ľudmila Lukáčová – riaditeľka Školskej jedálne 

 

II.  Údaje o zriaďovateľovi školy  

Názov: Mesto Michalovce,  

Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 

Telefónny kontakt: 056/68 641 44 

Adresa elektronickej pošty: alexander.soth@msumi.sk  

 

III. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 

Rada školy:  

Bronislava Kostovčíková    predseda Rady školy    - zástupca pedagogických zamestnancov 

Iveta Baková                        člen RŠ                        - zástupca pedagogických zamestnancov 

Mária Rimková                    člen RŠ                        - zástupca nepedagogických zamestnancov 

Ing. Dušan Ivančin               člen RŠ                        - zástupca rodičov  

Ing. Miroslav Bereš             člen RŠ                        - zástupca rodičov 

Bc. Eva Paľová                    člen RŠ                        - zástupca rodičov 

Anna Tomášová                   člen RŠ                        - zástupca rodičov 

MUDr. Dušan Goda             člen RŠ                        - delegovaný zástupca MsZ 

Mgr. Anna Berešová            člen RŠ                        - delegovaný zástupca MsZ 

Ing. Martin Čornej               člen RŠ                        - delegovaný zástupca MsZ 

Ing. Lenka Hreňková           člen RŠ                        - delegovaná zriaďovateľom 

 

Občianske  združenie:  

Rodičovské združenie školy pri  Materskej škole Leningradská 1, Michalovce  

 

Štatutár:               Ing. Miroslav Bereš 

Hospodárka:        Bc. Veronika Jenčová 

člen z triedy č.1    Zlatica Miglecová  

člen z triedy č.2    Lenka Bukovčíková 

mailto:18.ms.michalovce@gmail.com
mailto:alexander.soth@msumi.sk
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člen z triedy č.4    Martina Vancová 

člen z triedy č.3    Mgr. Martin Urban 

člen z triedy č.5    Veronika Rjabušinová 

člen z triedy č.6    Mgr. Eva Mindová 

 

 

Metodické združenie školy: nefunkčné 

 

 

IV. Informácie o činnosti Rady školy a poradných orgánov riaditeľky školy 

 

Rada školy: 

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po voľbách dňa 

12.03.2020. Funkčné obdobie sa začalo 12.03.2020 na obdobie štyroch rokov. 

V školskom roku 2021/2022 sa konalo prvé zasadnutie Rady školy dňa 22.09.2021.  

 

Uznesenie RŠ zo dňa 22.09.2021: 

Rada školy berie na vedomie: ospravedlnenie neprítomných členov, informácie o hospodárení 

v šk. roku 2020/2021 a informácie o personálnom obsadení školy a stave detí v šk. roku 

2021/2022. 

Rada školy schválila: program zasadnutia 22.09.2021, plán zasadnutí v školskom roku 

2021/2022, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

školy za školský rok 2020/2021. 

Dňa 5.10.2021 sa konali doplňujúce voľby jedného člena za zástupcu rodičov. Zvolený bol Ing. 

Dušan Ivančin.  

Ďalšie zasadnutia Rady školy boli ovplyvnené podmienkami ÚVZ SR a hygienicko-

epidemiologickou situáciou v súvislosti s výskytom ochorenia covid-19 (limitovanie styku 

osôb a obmedzenie počtu). 

 

Poradné orgány riaditeľky školy - Pedagogická rada (ďalej PR) 

Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

V šk. roku 2021/22 sa konali 4 zasadnutia pedagogickej rady podľa schváleného plánu: 

 

1. zasadnutie zo dňa 30.08.2021, uznesenie: 

PR berie na vedomie: 

- plán zasadnutí PR, 

- Plán práce školy a Školský poriadok 2021/22, 

- ŠkVP 2021/22, 

- Týždenný rozsah hodín PVVČ 2021/22. 

PR ukladá: 

- Dodržať zmeny v platnej legislatíve zákona č. 273/2021 a školský zákon, 

- Plniť úlohy, aktivity a činnosti zodpovedne a včas z Ročného plánu práce 2021/22, 

- Zapojiť sa do tvorby projektov v rámci školy a podľa aktuálnych ponúk, 

- Navrhnúť vzdelávanie v danej oblasti do Ročného plánu vzdelávania. 

 

2. zasadnutie zo dňa 14.09.2021, uznesenie: 

PR berie na vedomie – Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov 2021/22. 

PR ukladá – Prihlásiť sa na vzdelávanie v danej oblasti z Ročného plánu vzdelávania. 
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3. zasadnutie zo dňa 19.01.2022, uznesenie: 

PR berie na vedomie: 

- Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých triedach za 1. polrok šk. roka, 

PR ukladá: 

- naďalej sa zúčastňovať na webinároch, hlásiť sa na školenia, samoštúdium odbornej literatúry, 

- pripraviť plánované aktivity v termínoch, 

- kontaktovať CPPPaP ohľadom uskutočnenia testov školskej zrelosti. 

 

4. zasadnutie zo dňa 29.06.2022, uznesenie: 

PR berie na vedomie: 

- Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých triedach za 2. polrok šk. roka, 

- výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

- výsledky plnenia Ročného plánu školy. 

PR ukladá: 

- plniť závery hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Rodičom sme poskytovali metodicko – poradenskú pomoc podľa potreby.  Informačné 

materiály  pre rodičov boli pravidelne aktualizované. Témy a problematické oblasti boli 

zverejnené aj na našej webovej stránke v okienku pre rodičov. 

 

V. Údaje o počte detí 

 

      Štatistické údaje o materskej škole  

 

• výchovná starostlivosť: celodenná 

• právna subjektivita:      nie 

• celkový počet tried v MŠ:  6  

• počet prijatých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2, z toho 5 - 6 ročných: 1 

• počet špeciálnych tried :  0                            

• počet integrovaných detí v bežných triedach: 0  

• počet detí zapísaných do prvého ročníka základnej školy: 41 

• počet detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania: 2 

• počet detí s predčasným plnením povinného predprimárneho vzdelávania: 4  

 

       

   k 15.09.2021  k 31.08.2022 

   

Počet detí v MŠ spolu 132 132 

Počet dvojročných detí 8 0 

Počet 3 ročných detí 37 13 

Počet 4 ročných detí 41 36 

Počet 5 ročných detí 43 42 

Počet 6 ročných detí 3 39 

Počet deti 7 ročných 0 2 

Počet detí so ŠVVP 0 0 

 

Prehľad o dochádzke detí do MŠ: 

• priemerná dochádzka detí za školský rok 2021/2022:  88 

• počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ: 0 
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Údaje o počte prijatých detí: 

• v školskom roku 2021/2022 bolo prijatých: 53 

• v školskom roku 2022/2023 je prijatých:  41 

 

VI.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Zamestnanci školy : 

• pedagogickí zamestnanci  - kategória učiteľ:13  vrátane riaditeľky MŠ (kvalifikovaní:13) 

• pedagogickí zamestnanci  - kategória pedagogický asistent: 0   

• odborní zamestnanci         - kategória sociálny pedagóg : 0 

 

Kariérové stupne pedagogických a odborných zamestnancov: 

• začínajúci pedagogický zamestnanec - 0 

• samostatný pedagogický zamestnanec - 13 

• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou - 10  

• samostatný odborný zamestnanec: 0 

 

Kariérová pozícia: 

• Pedagogický zamestnanec špecialista:  6  - triedny učiteľ 

• Vedúci pedagogický zamestnanec:       1  - riaditeľka MŠ 

                                                                           1  - zástupkyňa riaditeľky MŠ 

• Nepedagogickí zamestnanci: 1 školník, 3  upratovačky     

• Školská jedáleň: 5 zamestnanci vrátane riaditeľky ŠJ. 

 

Riaditeľka materskej školy absolvovala 14.06.2006  Prípravu vedúcich pedagogických 

zamestnancov, 21.05.2012 absolvovala Funkčné inovačné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a vykonala prvú atestáciu 9.05.2016. 

 

 

VII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy     

 

❖ počet uvádzaných pedagogických zamestnancov do praxe : 1 od: 14.08.2021 do: 

17.06.2022 (učiteľka v MŠ Mlynská 1, Michalovce);  

❖ počet uvádzaných pedagogických asistentov: 1 od: 1.03.2022 do 17.06.2022 (asistentka 

v MŠ Mlynská 1, Michalovce)  

❖ uvádzajúca učiteľka pre obidve začínajúce PZ : 1 Daniela Ľochová – riaditeľka MŠ 

Leningradská 1, Michalovce 

❖ počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie: 

✓ 1 učiteľka -  inovačné vzdelávanie  

o Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca 

                   -  inovačné vzdelávanie 

o Ciele a obsah povinného predprimárneho vzdelávania v rôznych formách jeho 

plnenia 

❖ počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 

✓ 13 pedagogických zamestnancov  

o Manažment MŠ a syndróm vyhorenia v práci   pedagogického zamestnanca 

✓ 1 učiteľka  

o Tanec v MŠ 
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o Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní – webinár 

o Predškolák s ADHD? Žiadny problém!- webinár                   

 

✓ 2 učiteľky 

o Ideme do školy – webinár 

o Cudzinec v MŠ – webinár 

o Aby deti zviratá (a ich zvuky) poznali – webinár 

 

✓ riaditeľka MŠ:  

o Ako pripraviť rúčku na prvé kreslenie – webinár 

o Školský digitálny koordinátor – webinár 

o Pripravujeme škôlkarov na čítanie a písanie - webinár 

o Zmeny právnych predpisov pre školské stravovanie v roku 2022 

                                                                 

V MŠ boli na praxi: 

✓ 4 žiačky 1. ročníka  z Prešovskej Univerzity v Prešove – týždňová prax v mesiaci apríl 

2022, 

✓ 1 žiačka zo 4. ročníka  z Prešovskej Univerzity v Prešove – dvojtýždňová prax v mesiaci                     

marec 2022. 

 

Zvyšovanie odbornej úrovne učiteliek: 

 

Práca Pedagogickej rady MŠ  Leningradská 1, Michalovce je stále prínosom pre všetky 

učiteľky. Činnosť sme orientovali na prehĺbenie profesijného a kariérneho rastu pedagogických 

zamestnancov vo forme webinárov, workshopov a online školení.  

Učiteľky, ktoré učili od septembra 2021 v triedach predškolákov majú k dispozícií materiál, 

ktorý je potrebné naštudovať – „Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi 

a obsahom.“ 

 

 

VIII.  Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Z dôvodu pokračujúcej mimoriadnej situácie a vyhláseného núdzového stavu sa aktivity v MŠ 

realizovali bez účasti verejnosti, len v jednotlivých triedach podľa nariadenia  ÚVZ SR. 

Niektoré aktivity sa realizovali obmedzene, nakoľko v dvoch triedach bola povinná karanténa 

na základe nariadenia RÚVZ SR a MŠVVaŠ SR v termínoch:  

- 16.11.2021 – 26.11.2021, 

- 06.12.2021 – 13.12.2021, 

- 26.01.2022 – 31.01.2022, 

- 14.02.2022 – 16.02.2022. 

Aktivity jednotlivých tried boli celoročne prezentované na webovej stránke MŠ. 

 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená : 

 

➢ Naša MŠ sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásilo  MŠVVaŠ pod názvom ,,Múdre 

hranie“. Náš projekt bol vybraný v druhej fáze „Múdre hranie 2“, kde MŠ získala 

1000,- eur. Zakúpili sme športové náčinie do telocvične. 

➢ Projekt „Triedim, triediš, triedime“ – evnironmentálna aktivita s cieľom naučiť 

deti triediť odpad, získali sme 10 vzdelávacích setov, 
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➢ Projekt: ,,Keď slniečko silno svieti, musíme si chrániť deti“- orientovaný na 

vytvorenie bezpečného prostredia na školskom dvore počas hier v exteriéri MŠ. 

Získali sme dotáciu mesta Michalovce v hodnote 200,- eur a na výbore 

Rodičovského združenia sme odsúhlasili uvoľnenie ďalšej finančnej čiastky na 

zakúpenie 12 slnečníkov s podstavcami a 6 košov na hračky do pieskovísk. 

➢ Školské ovocie – projekt „Európsky program podpory konzumácie ovocia 

a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EÚ, 

➢ Školský mliečny program – projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka 

a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ. 

 

 

       Ďalšie projekty a aktivity 

➢ Hasiči v MŠ, 

➢ Október – mesiac úcty k starším, 

➢ Deň materských škôl, 

➢ projekt „Bosé nôžky“ v spolupráci so ZŠ Krymská, 

➢ aktivita „Bubnovačka“ – Aby bolo deti lepšie počuť, 

➢ projekt „KRABIČKY PLNÉ LÁSKY“ – darčeky v krabici od topánok pre seniorov 

v domovoch dôchodcov, 

➢ Mikuláš v MŠ, 

➢ Projekt: ,,Lesní pedagógovia v našej MŠ“ – navštívili našu MŠ trikrát v mesiacoch 

január a apríl, deti spoznávali tajomstva živočíšnej a rastlinnej ríše, realizovali rôzne 

prírodovedné aktivity v interiéri aj exteriéri, v zimnom období pre vtáčiky vytvorili 

kŕmidlo  zo semienok, v jari sadili a siali v školských záhonoch. 

➢ Karneval – v rámci tried, 

➢ Deň vody  - aktivity v jednotlivých triedach  

➢ výtvarná súťaž „Môj farebný svet“ - zúčastnili sa deti z tried predškolákov, 

z ktorých bola vyžrebovaná a vyhrala vecnú jedna predškoláčka, 

➢ Oceanárium – vzdelávacia projekcia v technológii 360, ktorá odhaľuje vedomosti 

o oceáne. 

➢ Deň Zeme - realizácia v rámci tried, 

➢ zber papiera – realizovaný v mesiacoch marec a apríl za pomoci rodičov, 

➢ hudobná rozprávka Uja Ľuba – Zvieratká na dvore, 

➢ Deň matiek – deti sa prezentovali programom, ktorý p. učiteľky nahrali na webovú 

stránku, 

➢ Divadlo na školskom dvore Hoki-Poki – predstavenie Bacilky a vitamínky, 

➢ športovo-turistické vychádzky do okolia MŠ realizované každou triedou, triedy 

predškolákov – Zemplínske múzeum a Divočinka,  

➢ Moja prvá medaila – súťaž pohybových zručností detí v tenisovom areáli, 

➢ výchovný koncert v MsKS – prezentácia súkromnej ZUŠ Talentum, 

➢ Deň detí – Bosonohá olympiáda – športové predpoludnie realizované všetkými 

triedami na školskom dvore, 

➢ projekt ,,Logická olympiáda“ –Zaregistrovali sme triedy predškolákov, deti riešili 

logické úlohy hravou formou a získali certifikáty o absolvovaní logickej olympiády 

v elektronickej podobe. 

➢ XIX. ročník mestskej športovej olympiády materských škôl – MŠ Vajanského, 

➢ Deň otvorených dverí v priestoroch Vojenského útvaru - Mestské kasárne, 

Užhorodská 1, 

➢ Deň otcov – aktivita v triedach, 

➢ rozlúčka s predškolákmi. 
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IX.  Údaje o interných projektových aktivitách školy 

 

Mestské projekty: 

 

Spolupráca so ZŠ-mi v meste – v rámci zápisov do základných škôl sme vytvorili priestor na 

webovej stránke MŠ na korektnú a nestrannú prezentáciu všetkých  ZŠ, ktoré mali záujem 

o vzájomnú spoluprácu. 

✓ ZŠ Moskovská   - „Čítanie pre pyžamkáčov“ – cez aplikáciu ZOOM, 

                                 -   Otvorená hodina anglického jazyka, 

                           -   Deň otvorených dverí. 

 

✓ ZŠ Krymská   - „Bosé nôžky“ – pohybová aktivita v telocvični, 

                       -   obhliadka školského dvora s jesennou výstavkou tekvíc. 

 

 

Krúžkové aktivity v materskej škole 

  

• Angličtina pre predškolákov – v spolupráci so ZŠ Moskovská 

 

. 

Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti: 

 

➢ Európsky týždeň mobility 2021 

➢ Mesiac úcty k starším – prostredníctvom videí na webe a darčekov pre starkých, 

➢ Vianočné programy nahraté na web, 

➢ Deň matiek – webová propagácia, 

➢ Angličtina predškolákov – prezentácia na webe, 

➢ Pozitívne zviditeľňovanie sa na verejnosti prostredníctvom webovej stránky: 

            materska-skola-leningradska-1.webnode.sk  

 

 

Školský rok, v ktorom bola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou a druh 

inšpekcie : 

 

Tematická inšpekcia – od 17.03.2022 do 18.03.2022  

 

Predmetom inšpekcie bol:   

❖ stav zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, výchovno-vzdelávacej 

činnosti a učenia sa detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné; 

❖ stav realizácie hudobnej výchovy a podpory rozvíjania hudobnej gramotnosti detí 

v materských školách.  

Závery z inšpekčnej činnosti ŠSI:  

zo záverečnej správy vyplýva, že MŠ: 

❖ efektívne využíva stratégie výchovno-vzdelávacích činností s dôrazom na aktívne učenie 

sa detí a systematickú podporu rozvoja ich spôsobilostí s ohľadom na ich výchovno-

vzdelávacie potreby; 
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❖ vytvára možnosti pre hudobné sebarealizovanie sa detí a uplatňovanie osvojených 

elementárnych hudobných spôsobilostí priebežným integrovaním činností hudobného 

zamerania do edukačného  procesu. 

 

Zlepšenie sa vyžaduje v: 

❖ kontrolnej činnosti vedenia v edukácii so zameraním na plnenie vzdelávacieho obsahu 

Umenie a kultúra – hudobná výchova; 

❖ zovšeobecňovaní zistení z týchto kontrol na rokovaní pedagogickej rady. 

 

X.  Informácie o priestorových a materiálno – technických  podmienkach školy 

 

Budova materskej školy je účelová, dvojpodlažná, pavilónového typu. V troch pavilónoch sa 

nachádza šesť tried s príslušenstvom, spálňami a hygienickými zariadeniami. Tri triedy sú na 

prízemí, tri triedy na poschodí. V štvrtom pavilóne je hospodárska časť,  kancelária pre 

riaditeľku ŠJ, kuchyňa, sklady, na poschodí je miestnosť pre upratovačky, zborovňa, riaditeľňa, 

práčovňa a sociálne zariadenia so sprchou. Pavilóny sú navzájom prepojené na prvom a druhom 

poschodí spojovacími chodbami. V každom pavilóne sú na prízemí a na poschodí prípravné 

kuchynky a v pavilóne B je na prízemí vytvorená telocvičňa. Každý pavilón má aj samostatný 

vstup. Pri každom pavilóne sú terasy. Areál materskej školy je oplotený a vybavený asfaltovým 

dopravným ihriskom, piatimi pieskoviskami a pohybovými zostavami pre deti. Školský dvor 

materskej školy je členitý, vysadený listnatými a ihličnatými stromami, kríkmi, má niekoľko 

kvetinovo – bylinkových záhonov, zeleninový záhon a oddychovú zónu. 

 

Interiér materskej školy: zakúpili sa nové učebné pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, nová interaktívna tabuľa s PC a príslušenstvom, druhú interaktívnu tabuľu 

s príslušenstvom sme získali vďaka projektu Interaktívne tabule pre potreby predškolskej 

výchovy, realizovaný Mestom Michalovce.  Do jednotlivých tried boli s pomocou sponzorských 

príspevkov rodičov zakúpené hračky a nábytok. Do kuchyne bol zakúpený v novembri 2021 

nový konvektomat a rekonštruovali sa dve prípravné kuchynky v pavilónoch B2 a C1 

a sociálne zariadenia s prípravovňou pre upratovačky v pavilónoch B2 a C2. Na vlastné 

požiadanie vedenia Materskej školy nám z Technických a záhradkárskych služieb mesta 

Michalovce dodali veľký kontajner na komunálny odpad. 

Realizovali sa maľby nových kuchyniek, vstupných chodieb, chodby v hospodárskej časti na 

poschodí, časti triedy v pavilóne B2. Z fondu RZ a z financií za zber papiera boli zakúpené 

piknikové deky, do každej triedy po 3 ks. Financie z fondu RZ boli poskytnuté pre jednotlivé 

triedy, v rámci požiadaviek učiteliek. 

 

Exteriér materskej školy: boli zakúpené nové preliezky, hojdačky, domček a vláčik 

z agátového dreva. Bola realizovaná úprava zeleninových a kvetinových záhonov, čakáme na 

opravu a doplnenie pieskovísk, ktoré sú pravidelne udržiavané.  

 

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí je nutné opraviť rozpadávajúce sa 2 terasy, ktoré 

ohrozujú bezpečnosť detí. Zatiaľ bola opravená 1 terasa pri pavilóne A.  
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XI. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

• Dôsledná a kvalitná príprava deti do prvého ročníka, aj v spolupráci s logopédom 

psychológom z CPPPaP v Michalovciach. 

• Inovatívne formy a metódy práce, dodržiavanie pedagogických zásad a preferovanie 

zážitkového učenia, bádania, skúmania, objavovania vo výchovno- vzdelávacom procese. 

• Nápaditosť a kreativita pri vytváraní podmienok na edukačný proces aj  v čase prerušenia 

dochádzky do MŠ – v čase  karantény. 

• Aktívny prístup k písaniu a realizácií projektov pre MŠ, získavanie dotácií. 

• Prezentácií detských výtvarných prác na výtvarných súťažiach, aktivity školy. 

• Prístup pedagogických zamestnancov k profesijnému rastu a sebavzdelávaniu. 

• Realizácia spoločných aktivít v  spolupráci s rodinou, v spolupráci s miestnymi 

inštitúciami, participujúcimi na výchove a vzdelávaní detí. 

• Dobrá pracovná klíma.  

• Aktívna spolupráca s RŠ a RZ pri MŠ Leningradská1, Michalovce. 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné to zlepšiť: 

• Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi  

a dospelými. 

• Uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie, vypracovať plán adaptácie 

dieťaťa do MŠ. 

• Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa. 

• Umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania.  

• Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí.  

• Zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť 

poradenských a ďalších služieb pre všetky deti.  

• Získavať dôveru rodičov a viesť ich k tomu, aby nezatajovali zdravotný stav dieťaťa 

a problémy v správaní, ale aby spolupracovali s MŠ, so špecialistami a vyhľadali čo najskôr 

odbornú pomoc, ak to dieťa potrebuje. 

• Preferovať zážitkovú formu učenia pri rozvíjaní kompetencií dieťaťa. 

 

Východiská: 

• Zintenzívniť spoluprácu so špeciálnymi pedagógmi z CŠPP, v prípade problémového 

správania dieťaťa vyhľadať včasnú odbornú pomoc, nebrániť sa diagnostike v rámci 

riešenia problému. 

• Naďalej spolupracovať s logopedickou poradňou v rámci nápravy reči detí, správnej 

zreteľnej výslovnosti, diagnostikovania odstraňovania drobných rečových defektov. 
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• Vhodnými  prednáškami  odborníkov (detský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, 

detský psychiater) viesť rodičov k pochopeniu, že včasná diagnostika znamená častokrát aj 

včasnú pomoc pre dieťa.  

• Využívať odbornú poradenskú pomoc v rámci riešenia problémového správania sa dieťaťa, 

konzultovať so zriaďovateľom, odborným poradcom na MŠVVaŠ a hľadať vhodné 

riešenia. 

• Úzka spolupráca s rodinou v rámci výchovy a prípravy deti na vstup do ZŠ. 

• Aktívna spolupráca so základnými školami a ostatnými inštitúciami ktoré sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní detí. 

 

XII. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

➢ Financovanie školy je z rozpočtu štátu a príspevku mesta. 

➢ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov bol určený VZN Mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

Mesta Michalovce č. 189/2016, a to v sume 10,00 € mesačne, na jedno dieťa. 

 

XIII. Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase 

 

V tomto školskom roku bola realizovaná krúžková činnosť pod vedením pani učiteľky z 3. 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce. 

✓ Krúžok anglického jazyka -  mal veľký úspech v triedach predškolákov, v spolupráci s 3. 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce. Jednalo sa o vyučovanie angličtiny, za ktoré si rodičia 

nemuseli platiť. Tento krúžok hodnotíme veľmi pozitívne, pani učiteľka si získala deti 

priateľským prístupom. Hravou a veselou angličtinou s využitím interaktívnej tabule sa  

deti  naučili základné slová a frázy. V budúcnosti predpokladáme opätovnú spoluprácu.  

 

XIV. Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

Hlavným cieľom nášho výchovného a vzdelávacieho pôsobenia bolo dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie 

a pre život v spoločnosti. Vzdelávací obsah a ciele vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý máme zapracovaný 

v Školskom vzdelávacom programe MŠ  ,,Domček veselých detí“. Ciele a vzdelávací obsah 

sme plnili vo vzdelávacích oblastiach a ich podoblastiach. Aktivity v týchto oblastiach boli  

kompatibilné so základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, zručností a postojov 

vyjadrených v koncepte tzv. kľúčových kompetencií v Odporúčaní Európskeho parlamentu 

a Rady Európskej únie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. 

 

 

Hlavné ciele, ktoré si škola určila na  školský rok 2021/2022 

 

1. Na podporu zdravia a zdravého životného štýlu realizovať aktivity v spolupráci s rodičmi 

a aktivity, ktoré pomôžu deťom v podpore  a ochrane ich zdravia.    

2. Zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít organizovaných školou, podporovať 
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činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. 

3. Využívať ,,Učebňu v prírode“ a pobyt deti  v prírode na aktivity z environmentálnej 

oblasti  a ochrany prírody a okolitého prostredia. V praktickom živote uplatňovať  nové 

poznatky. Edukačné aktivity realizovať hravou formou, deti zapájať do učenia cez 

zážitkové učenie sa, praktickú činnosť, vlastnú skúsenosť, dramatizáciu, hry a spev. 

4. Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí pri 

posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania a podpore ich talentov. 

5. Vo výchovno-vzdelávacom procese maximálne využívať nové učebné didaktické 

pomôcky. 

6. Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy v materskej škole budovaním 

akceptujúcich empatických vzťahov, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory. 

 

Hodnotenie plnenia cieľov za školský rok  2021/2022: 

 

✓ V oblasti výchovno- vzdelávacieho procesu sme sa riadili Školským vzdelávacím 

programom ,,Domček veselých detí“, ktorý je vypracovaný na základe Štátneho 

vzdelávacie programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Stanovené ciele a poslanie 

výchovy a vzdelávania sme plnili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v ŠVP 

a princípmi a cieľmi ustanovenými v školskom zákone a koncepčným zámerom rozvoja 

materskej školy, ako aj  s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a vlastným 

zameraním školy. 

 

✓ V rámci prípravy deti na vstup do prvého ročníka sme sa zamerali na kvalitné 

predprimárne vzdelávanie predškolákov, ktorí absolvovali logopedickú prípravu a testy 

školskej zrelosti v MŠ v mesiaci apríl. Výsledky preukázali v štyroch prípadoch 

nedostatky, ktoré boli predložené rodičom a bolo im odporúčané  vyšetrenie v príslušnom 

zariadení poradenstva a prevencie. Na ich základe tieto deti budú v budúcom školskom 

roku pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a jedno dieťa bude 

plniť povinné predprimárne vzdelávanie predčasne. 

 

✓ Námety na edukačné aktivity a prezentácie na rôzne témy zo všetkých vzdelávacích 

oblastí a podoblastí boli počas karantény predškolákov k dispozícií na webovej stránke 

MŠ. Deti najstarších tried sa vzdelávali dištančne a spätnou väzbou boli ich  fotografie 

z činností a úloh a prác, ktoré absolvovali doma. 

 

✓ Deti dosiahli základný rámec kľúčových kompetencií vo všetkých oblastiach primerane, 

vzhľadom na vek a individuálne osobitosti. Prostredníctvom výkonových a obsahových 

štandardov  si rozvíjali vedomosti, schopnosti a zručnosti vo všetkých oblastiach. Volili 

sme primerané metódy a inovatívne formy práce, dodržiavali pedagogické zásady 

a preferovali hlavne hravé učenie založené na zážitkoch, pokusoch, bádaní a objavovaní. 

 

      

 

 



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Leningradská 1 Michalovce 

za školský  rok 2021/2022 

 

13 

         Kognitívna rovina 

 

✓ pamäťové procesy postupne vyvíjajú, u viacerých jednotlivcov môžeme pozorovať 

logické myslenie pre daný vek netypické, preto úlohy majú charakter nie len riešenia 

problému, ale aj začiatky hodnotiacich postojov a tvorivého myslenia, divergentného 

riešenia úlohy. U nadaných detí sa postupne prejavujú schopnosti zovšeobecňovania, 

kategorizácie, vyššie spomenutého analyticko-syntetického myslenia. Ciele pre všetky 

deti stanovujeme mierne nad ich aktuálnu úroveň rozvoja, pričom rešpektujeme ich 

vývinové špecifiká aj individuálne osobitosti každého dieťaťa. 

 

✓ V oblasti Jazyk a komunikácia nastalo zlepšenie takmer u všetkých detí, navštevujúcich 

logopéda. Predčitateľská gramotnosť je u detí 5-6 ročných na veľmi dobrej úrovni. Viac 

detí vie prečítať tlačený text z kníh. Pracovné listy na grafomotorické cviky získavali 

pravidelne a mali možnosť kresliť, písať písmo vo vyznačených líniách 

a riadkoch. Niektoré deti ešte v menšom rozsahu nedodržiavajú komunikačné  konvencie 

a požiadavky v rozhovore. U niektorých detí pretrvávajú problémy s výslovnosťou hlások 

a hláskových skupín u viacerých detí, ktoré sú pre daný vek prirodzené. Individuálnou 

prácou sme dosiahli pokrok u všetkých detí v miere adekvátnej vážnosti daného 

problému. Slovná zásoba u väčšiny detí je veľmi dobrá , dokážu komunikovať spontánne 

a uvoľnene. Individuálny prístup volia učiteľky v dvoch prípadoch vietnamských detí.  Pri 

pravidelných rozhovoroch v kruhu sme odstránili „skákanie do reči“ a vypestovali 

schopnosť počúvať iného. Deti dokážu opísať svoje zážitky v plynulom, súvislom, veku 

primeranom prejave.  Nárečie sa vyskytuje ojedinele, gramatická správnosť je veku 

primeraná, nesprávne koncovky  sú prirodzeným javom, súvisiacim s úrovňou 

kognitívnych štruktúr v danom veku. Deti citlivo vnímajú literárne diela - poéziu a prózu, 

čo sa prejavuje pri recitácii básní a riekaniek.  Pri počúvaní textov ľudových aj autorských 

rozprávok sú vnímavé. Niektoré  detí zvládajú aj náročnejšie a dlhšie texty, či už ide 

o básne, piesne, či reprodukciu rozprávok. Hudobno-dramatické pásma a divadielka, 

ktoré sme podľa možností realizovali, obohatili nielen o nacvičené, ale aj tvorivé 

spontánne prvky, ktoré prezentovali s radosťou.  

 

✓ V oblasti Matematika a práca s informáciami sa deti dokážu veku primerane 

orientovať v priestore aj v rovine. Rovinné aj priestorové útvary väčšina presne, ďalšie 

deti popisne pomenujú. Zvládli propedeutiku množín v rovine vytvárania súborov, 

triedenia prvkov v súbore. Porovnávanie a usporadúvanie podľa zvoleného pravidla je 

tiež na dobrej úrovni.  Číselný rad a operácie s dodržaním zásady názornosti sú primerané 

podľa individuálnych možností a schopností.  

 

✓ Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda dosahujú deti výborné výsledky. Sú prirodzene 

zvedavé a ich poznatky v niektorých prípadoch nadpriemerné. Dokážu zdôvodniť význam 

ochrany životného prostredia, vody, rastlín a živočíchov pre človeka. Postupne rozlišujú 

a používajú správne pojmy zo sveta rastlín a živočíchov. Vytvorili si návyk triedenia 

odpadu, kŕmenia vtákov v zime, chápu význam lesa. Využívame školskú záhradu, ktorú 

sme založili v spolupráci s rodičmi, deti v jeseni a v jari sadili, siali, starali sa o rastliny 
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a pozorovali ich rast, podmienky života, postupne vnímali súvislosť rastlinnej 

a živočíšnej ríše, úlohu hmyzu. Deti často využívajú prírodovednú učebňu, v tvorivých 

hrách využili prírodný materiál, ktorý si samé nazbierajú a kreatívne využívajú. Majú 

vytvorené základy ekologického cítenia a ochrany prírody. Nové poznatky získalo 18 detí 

z predškolskej triedy v škole v prírode, ktorú absolvovali v Juskovej Voli. 

 

Sociálno-emocionálna rovina 

 

✓ V oblasti Človek a spoločnosť sa deti postupne zdokonaľujú. Problémy pri delení o hračku 

sa vyskytujú už len u niektorých jednotlivcov. Deti sa rady hrajú vo väčších skupinách, len 

občas sú niektoré samotárske. Potrebujú komunikovať, často sa vítajú pri dverách, prejavujú 

radosť z príchodu kamaráta. Táto spolupatričnosť sa prejavuje aj pri hrách vonku, kde sa 

často hrajú takmer všetky deti v jednej skupinovej hre, ktorú vedú prirodzení vodcovia 

triedy. Väčšina dokáže ustúpiť, ospravedlniť sa, priznať si chybu, primerane veku sa 

dohodnúť na spoločnej činnosti v skupine. City prejavujú spontánne, primerane dávajú 

najavo radosť aj smútok. Upevnili sa kamarátstva medzi deťmi, ale samozrejme niekedy 

prevláda aj rivalita a neústupčivosť, čo je potrebné neustále korigovať a usmerňovať deti 

k tolerancií a empatii.  

 

      Prepojenie perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej roviny: 

 

✓ V oblasti Umenie a kultúra sa prelína hudobná a výtvarná výchova. Hudobné činnosti sú 

v triede mimoriadne obľúbené. Deti rady spievajú veku primerané piesne, často ich 

s radosťou spájajú so spontánnym tvorivým pohybom. Dievčatá dokážu tvorivo vymýšľať 

tanečné kreácie, samy si vymýšľajú tanečné kroky. Využívame nie len metódu imitácie, ale 

hlavne improvizáciu. Deti rady a prirodzene rytmizujú  hrou  na telo, ale aj na detských 

hudobných nástrojoch . Dokážu reagovať na predohru, medzihru a dohru. Vedia dodržať 

pomlčky v piesňach. Veľa detí má výrazné  rytmické cítenie a hudobno-tanečné nadanie.  

 

✓ V oblasti Človek a svet práce majú deti dobre rozvinutú jemnú motoriku, ktorú pravidelne 

precvičujeme prostredníctvom rôznych tradičných aj netradičných výtvarných 

a pracovných techník. Grafomotorické cvičenia staršie deti zvládajú aj na menšom formáte, 

vizuomotorika je na primeranej úrovni. Pravidelným precvičovaním sa výrazne zlepšilo 

držanie grafického materiálu a správny úchop ceruzky. V každej triede je niekoľko výtvarne 

nadaných detí, o čo svedčia aj ich umelecké výtvory na výstavkách detských prác 

a víťazstva vo výtvarných súťažiach. Deti sú v danej oblasti na veku primeranej úrovni, 

postupne sa zlepšuje kresba ľudskej postavy, náznak pozadia aj u mladších detí. Maľovanie 

a hra s farbou sú obľúbené a staršie deti dokážu svoju prácu vhodne okomentovať a opísať. 

Zručnosti pri strihaní sú primerané veku a deti veľmi obľubujú tvorivé aktivity pri ktorých 

môžu bezpečne používať nožnice alebo iné detské pracovné nástroje. 

 

✓  Sebaobslužné činnosti sú u všetkých detí na primeranej úrovni, výrazne sa zlepšila ochota 

detí upratať po sebe hračky, udržiavať estetický vzhľad triedy. Staršie deti sú už samostatné 

v obliekaní a činnostiach zabezpečujúcich životosprávu a hygienu. V triedach 
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predškolákov obľubujú  službu dňa, kde sa môžu realizovať v obsluhovaní kamarátov 

a v pomoci pri rôznych činnostiach počas celého dňa.  

 

      Perceptuálno-motorická rovina: 

  

✓ V oblasti Zdravie a pohyb realizujeme športové aktivity rôzneho druhu a hudobno-

tanečné činnosti, ktoré majú všetky deti vo veľkej obľube. Prejavuje sa u nich schopnosť 

tvorivých pohybových variácií na hudbu, v pohybovom prejave sú spontánne a prirodzené, 

prejavujú radosť a dokážu pohyb dobre imitovať. Staršie deti už dokážu samostatne viesť 

zástup do kruhu, orientovať sa v polkruhu, predvádzať zdravotné cviky alebo samostatne 

cvičiť na pohybové riekanky a na hudbu. Niektoré samostatne vedú pohybovo-relaxačné 

cvičenie s  ukážkou cvikov, ktoré už ovládajú alebo rôzne pohybové, či hudobno-pohybové 

hry. Smelo a s radosťou sa pohybujú v nerovnom teréne, prekonávajú primerané prekážky 

v prúde za sebou alebo cvičia na stanovištiach. Samozrejme, týka sa to deti vo veľkých, 

prípadne stredných triedach, malé deti cvičia a tancujú s učiteľkou v krúžku.  Mnoho deti 

je pohybovo nadaných v lokomočných pohyboch - hod, beh, lezenie, skok. Všetky deti 

zvládli pohybové  aktivity na veku primeranej úrovni, tešia sa na cvičenie v telocvični MŠ 

s náčiním a na športovom náradí. Majú rady súťaživé hry, aj kolektívne športy, často 

využívame basketbalový kôš, futbalové bránky a loptu, ale aj iné športové náradie a náčinie. 

Pri pohybových aktivitách  preferujeme hlavne pohyb na čerstvom vzduchu, ak nám to 

počasie umožňuje. 

 

✓  Deti sa postupne orientujú v pojmoch zdravej a nezdravej stravy, návykoch zdravého 

životného štýlu a primeranou formou ich preventívne vedieme k ochrane pred 

nebezpečnými patogénnymi javmi. V tomto smere nám výrazne pomáhajú vhodné 

publikácie pre deti, ako Adamko hravo- zdravo, Jablonka a chlapec . 

 

✓ Naša materská škola pokračuje v projekte Zdravá výživa a zdravý životný štýl, je to 

definované aj v koncepčnom zámere školy, ktorý sa snažíme napĺňať každodennými 

aktivitami a k tomu nám pomáha aj školská jedáleň, ktorá je zameraná na zdravú výživu. 

Preferovanie ovocia, zeleniny, šalátov, zdravých chutných nátierok, mliečnych výrobkov 

a eliminovanie sladkostí  je cieľom pri zostavovaní jedálnička. A  v tomto zdravom 

smerovaní podporujeme a vedieme aj deti v našej MŠ. 

 

Zhodnotenie plnenia: 

Všetky hlavné ciele Materskej školy Leningradská 1, Michalovce v školskom roku 2020/2021 

boli splnené aj napriek obmedzeniam v čase pandemických opatrení. Deti najstarších tried 

napredovali aj v domácom prostredí počas karantény, učiteľky s nimi udržiavali kontakt online. 

Prostredníctvom webovej stránky MŠ sme mohli realizovať niektoré aktivity, zasielať deťom 

pracovné listy a motivovať ich k edukačným aktivitám.  

 

Kontrolná a hospitačná činnosť : 

V školskom roku 2020/2021 bolo zrealizovaných 11 interných  hospitácií a kontrol zameraných 

na obsahovú náplň, organizáciu a voľby metód počas organizačných foriem. Inovatívne metódy 
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práce učiteľky uplatňovali pri nahrávaní vystúpení deti na webovú stránku MŠ, aby tak mohli 

potešiť rodičov, aj starých rodičov, ktorí pre pandémiu nemohli prísť na vystúpenie do MŠ. 

Z hospitácií vyplýva zlepšenie vedomostí, nadobudnutie zručností a napredovanie vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach. Výkonovými a obsahovými štandardami deti získavali všetky kľúčové 

kompetencie, ktoré sú potrebné vzhľadom na vek. Učiteľky prihliadali na individuálne 

osobitosti a rešpektovali zásady postupnosti, primeranosti, názornosti. Prevládalo hravé 

a zážitkové učenie, manipulácia s predmetmi a aktivita detí v činnostiach, aj v komunikácií. 

Učiteľka bola v edukačnom procese facilitátorom, ktorý správne usmerňuje deti, ale zároveň 

ponecháva priestor ich sebarealizácií a autoevalvácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Michalovciach, dňa  30.6.2022 

Vypracovala : Daniela Ľochová 

riaditeľka MŠ 


