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SPRÁVA  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy, na Bernolákovej ulici č.19 v Prešove, za šk. r. 2016/2017. 
 

Východiská a podklady:  

Správa je vypracovaná v zmysle: 

a) Vyhláška 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. 

b) Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
c) Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2015-2020 
d) Plán práce MŠ, ul. Bernolákova č. 19, Prešov na  školský rok 2016/2017 
e) Informácie o činnosti Rady školy  
f) Informácie o činnosti RR 
g) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
h) Zákon 317/ 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch  
i) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode  

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o MŠ  

j)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a  
 vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním  

k)  vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a  
 náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie  
a uloženia  

l) Závery a odporúčania spracované MsÚ Prešov  
m) Informátor šk. r. 2016/2017  
n) www.minedu.sk,  www.statpedu.sk,  www.mcpo.sk , www.ssiba.sk/  

 

Predkladá: 

Mgr. Dana Voštinárová  riaditeľka MŠ Bernolákova 19, Prešov   

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa:  

Prerokované  na rade školy  dňa: 10.10.2017 

 

Vyjadrenie rady školy:  Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
   Mestu Prešov   

                                                                                                         schváliť  

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2016/2017 

 

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

 Mgr. Oľga Balážová 
 Predseda RŠ pri MŠ Bernolákova 19, Prešov 

 

Stanovisko zriaďovateľa: Mesto Prešov, Odbor školstva, kultúry a  
                                                                                        cestovného ruchu                                                                                   

           schvaľuje  

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2016/2017 
 

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

       PaedDr. Jozef Muránsky  
                                                                                        vedúci odboru  školstva  - za zriaďovateľa 

 

 
 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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I. Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:   MATERSKÁ ŠKOLA 

2. Adresa školy :        ul. Bernolákova č.19, 080 01 Prešov 

 Právna forma:                                      MŠ má od 1.1.2009 právnu subjektivitu 

3. Telefón a fax školy :              tel. - 051/7702951, fax – 051/7702951 

    Web stránka  školy:             msbernolacik.sk  

4. Elektronická adresa školy:            ms.bernolakova@centrum.sk 

5. Zriaďovateľ školy:             Mesto Prešov, Jarkova 26, 080 68 Prešov 

6. Vedúci zamestnanci školy :             Mgr. Dana Voštinárová,  riaditeľka školy 

             p. Daniela Gurková           - zástupkyňa riad. školy 

             p. Viera Janovčíková        - vedúca školskej jedálne 

                                                             Mgr. Renáta Horňáková      -   vedúca MZ 

 

7.a  Údaje o rade školy:            Rada školy je 9 členná. 

            Predsedom je Mgr. Oľga Balážová, učiteľka MŠ,  

            členovia  

 za PZ:    Jana Merčáková,  Mgr. Oľga Balážová,  

 za NPZ:  p. Viera Kočišová,  

 za rodičov:  

 Mgr. Zuzana Ondrejčáková, Ing. Ľubomír Gerda 

                                                            Doc. Ing. Michal Hatala, Phd.,                                                            

 za zriaďovateľa:  

                                                          Mgr. Ľudmila Kravčáková   - OR pre MŠ,  

                                                            PhDr. Rudolf Dupkala, Phd.  - poslanec MsÚ Prešov  

           Ing. Štefan Szidor   - poslanec MsÚ Prešov   

           Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 4 

            Volebné obdobie RŠ končí: v apríli 2020 

7. b    Poradné orgány riaditeľa MŠ:               

                                                     

 Pedagogická rada(PR)          má 14 členov (všetci  pedagogickí zamestnanci). 

                                              Predsedom PR je riaditeľka MŠ.  Zapisovateľmi sú určení 

                                              učitelia z jednotlivých tried. Overovatelia sú vždy 2 učitelia. 

                                                  Počas školského roka boli 4  rokovania PR. (Zápisnice sú archivované 

v zmysle registratúrneho poriadku )   

 

mailto:ms.bernolakova@centrum.sk
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Rodičovské združenie (RZ)   malo  10 členov, predsedom je p. JUDr. Lucia  Poľaková.  Počas roka sa 

uskutočnili  4 zasadnutia RR   a 1 plenárna schôdza združenia rodičov.   

 Vedenie školy                 má 4 členov, (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúca MZ, vedúca ŠJ), títo 

zamestnanci sa  stretávajú spravidla 1 krát  štvrťročne, na gremiálnych  

poradách, alebo podľa potreby.                                       

                                               Informácie vedenia sa  pre zamestnancov sprostredkúvajú   na pracovných  

poradách 1 x mesačne, alebo podľa potreby.  

Metodickú činnosť školy riadi vedúca metodického  združenia:   Mgr. Renáta Horňáková. 

                                   Počet zasadnutí za šk. rok 2016/2017 -  uskutočnili sa 3  zasadnutia. 

 

II. Údaje o počte detí materskej školy 

Trieda 
Skutočný počet detí 

k 15. 9. 2016 k 31.8.2017 

1 24 25 

2 24 24 

 
3 24 24 

4 26 26 

5 24 24 

6 23 23 

 
spolu: 145 

 

146 

 

 

III.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov 

a) Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

b) Školský vzdelávací program  „Bernoláčik“  

c) Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ 

schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091 

d) Metodika predprimárneho vzdelávania 

e) www.minedu.sk,  www.statpedu.sk,  www.mcpo.sk 

f) POP na školský rok 2016/2017  

g) Informátor  na šk. r. 2016/2017  

h) Swot analýza  MŠ Bernolákova  za školský rok 2016/2017 

i) Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako základný 

pedagogický dokument pre MŠ. 

j) Metodická príručka pre  predškolskú výchovu Krok za krokom schválená MŠ SR rozhodnutím  zo dňa 

14.6.1999 alternatívna metodická príručka pre učiteľky MŠ, 

      ISBN: 80-968292-2-3999 č. 92 / 99  

d) Civilná ochrana detí v Programe výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválenom MŠ SR  

8.5.1999 č.197/99-44. 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.mcpo.sk/
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IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  zamestnancoch 

Počet zamestnancov k 30.6.2017 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

Kvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie 

14 0 0 8 0 

 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2017 

Začalo Pokračuje Ukončilo 

Odborný seminár, workshop -
„Vzdelávanie v pohybe“ Starý 

Smokovec 

1 
 

2016 
 

 
 

2016 
 

Školenie predsedov OZ 

a riaditeľov škôl pre okres 
Prešov v Kežmarských žľaboch  

 

2         2016 
 

2016 

Školenie predsedov OZ 
a riaditeľov škôl pre okres 

Prešov v Kežmarských žľaboch  

2 2017 
 

2017 

Odborný seminár „Matematika 

a práca s informáciami“ 
3 2017 

 
2017 

Predatestačné vzdelávanie 

 
1 2016 

 
2017 

 

VI. a/  Aktivity metodického útvaru pôsobiaceho pri MŠ 

Dátum Názov aktivity Miesto Forma 

28.09.2016 Účasť pedagogických zamestnancov na 

seminári „Pohyb a zdravie“  k vzdelávacej 

oblasti ZDRAVIE A POHYB  

Kežmarok Odborný seminár 

11.10.2016 Metodické stretnutie  učiteľov zamerané na 

spracovanie témy:  11. ročník Mestskej 

škôlkarskej šarkaniády /organizačné 

zabezpečenie a voľba aktivít pre deti/ 

 

MŠ 

Bernolákova 

19, Prešov 

Metodické stretnutie 

učiteľov zamerané na 

prípravu aktivity pre deti 

5-tich MŠ 

2016/2017 Účasť na seminári  k medzinárodnému 

výtvarnému projektu „EUROROZPRÁVKY“ 

MŠ Bajkalská Odborný VV seminár 

Marec 2017 Odborný seminár pre učiteľov zameraný na 

depistážne vyšetrenie detí v spolupráci 

s lektorom  s CPPPaP  

 

MŠ 

Bernolákova 19, 

Prešov 

Seminár so špeciálnym 

pedagógom z CPPPaP 

v Prešove 

Apríl  2017 Seminár pre cvičných učiteľov zameraný na  

realizáciu cvičnej praxe  pre  PF PU v Prešove, 

pre  študentov 2. a 1. ročníka PF podľa štatútu 

cvičnej školy pre PFPU v Prešove 

PF v Prešove Účasť na seminári PF , 

cvičné učiteľky 
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Apríl 2017 Metodický seminár k publikácii 

„Nenormatívna diagnostika v MŠ“ 

MŠ 

Bernolákova 19 

Prešov 

 seminár pre učiteľov MŠ 

2016/2017 Účasť na seminári  k medzinárodnému 

výtvarnému projektu „EUROROZPRÁVKY“ 

MŠ Jurkovičova  seminár 

 

 

VI. b/   Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti školský rok 2016/2017 

Dátum Názov aktivity Miesto Forma 

22.9.1016 „Lesné zvieratá“ akcia pre deti MŠ 

v spolupráci s  SOŠ Lesníckou 

MŠ Bernolákova 19 

Prešov 
 Poznávacia aktivita, 

zážitkové učenie 

23.09.1016 „Veselé popoludnie“ akcie pre deti a rodičov 

MŠ  spojené so športovými aktivitami, a 

občerstvením 

MŠ Bernolákova 19 

Prešov 
Projekt MŠ a RR so 

zameraním na spoluprácu 

rodiny a MŠ 

Máj - Jún 

2017 

Cvičná prax študentov  2. a 1. ročníka PU 

podľa štatútu cvičnej školy pre PFPU v 

Prešove 

MŠ Bernolákova 19 

Prešov 
Prax študentov 1. 

ročníka v 2.tr., 3 tr., 5.tr. 

28.09.2016 Účasť 5-6r.detí na akcii „Záhradná galéria“ MŠ Bratislavská 

Prešov 
Zážitkové učenie 

30.9.2016 Prezentácia rozprávky „Dinosaurus Piko“  MsÚ Prešov Hudobno - divadelné 

vystúpenie 

14.10.2016 Mestská škôlkarská šarkaniáda – 11.ročník 

Spoluorganizátor –MsÚ Prešov  

MŠ Bernolákova 19, 

Prešov 

Organizovanie  aktivity 

pre 48 detí z 5 tich MŠ 

na území mesta Prešov 

18.10.-

21.10.2016 

Príprava a organizovanie  vernisáže  

a konferencie medzinárodného VV 

 projektu EUROROZPRÁVKY 

RTVS Bratislava Vernisáž, konferencia 

21.10.2016 Hudobná rozprávka  „ Ako išlo vajce na 

vandrovku“  

MŠ Bernolákova 19, 

Prešov 

Hudobná rozprávka 

4.10.2016 Deň zdravej výživy PKO Účasť na projekte 

mesta  

Šk.rok 

2016/2017 

Zumba kids - pohybová aktivita pre deti 

a zamestnancov MŠ 1x mesačne  

MŠ Bernolákova  Tanečná pohybová 

aktivita 

Šk. rok 

2016/2017 

Recyklohry – separovanie odpadu 

  

MŠ Účasť na projekte  

Šk. rok 

2016/2017 

„Hliníkový skarabeus“ MŠ Účasť na projekte 

Šk. rok 

2016/2017 

 Ukončenie projektu „Eurorozprávky“- 

európsky výtvarný projekt pod záštitou 

primátorky mesta Prešov 

Brusel Inštalácia výstavy 

detských VV projektov 

v Bruseli 

November 

2016 

Zážitkové čítanie v knižnici Slniečko 

 „ O snehuliakovi s horúcim srdcom“ 

Knižnica Slniečko Návšteva knižnice 
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15.12.2016 „Od Ondreja do Vianoc“ MŠ Bernolákova  vystúpenie detí 5.triedy 

16.12.2016 Spolupráca so ZŠ Šrobárova vystúpenie  

„Od Ondreja do Vianoc“ 

MŠ Bernolákova  hudobno-divadelné 

vystúpenie detí 5.triedy 

5.12.2016 „Mikuláš v MŠ“ spojený s divadelným 

vystúpením žiačok PaSA 

MŠ Bernolákova Divadelné vystúpenie 

December 

2016 

„Vianočné besiedky“ v 1.-6. triede MŠ MŠ Bernolákova Vystúpenie detí 

s vianočnou nádielkou 

Január-

Marec 

2017 

Kurz korčuľovania v spolupráci s PSK 

arénou 

MŠ Bernolákova 19 

Prešov  

PSK aréna Prešov  

Pohybové zručnosti 

Február 

2017 

 

Účasť na Celoslovenskej výtvarnej súťaži 

„Pramienok“  s environmentálnym 

zameraním 

 zaslanie  detských VV 

prác 

Február 

2017 

Výtvarná súťaž „Zelený svet“ Banská Bystrica Posielanie VV prác 

detí 

10.02.2017 „Detský karneval“ MŠ Bernolákova 19 Zábavné predpoludnie 

21.2.2017 „Keď sa v škôlke svetlo zhasne“ 

Sférické kino 

MŠ Bernolákova Večerná aktivita pre 

deti 

Marec 

2017 

Návšteva knižnice „Slniečko“, 

 

knižnica Marec mesiac knihy 

Zážitkové učenie 

29. 3.2017 Návšteva tlačiarne  tlačiareň Exkurzia 5-6 ročných 

detí 

Marec 

2017  

plavecký výcvik 5-6ročných detí MŠ Bajkalská Kurz plávania 

3.4.2017 Mám Básničku na jazýčku MŠ Bernolákova19 Školská aktivita pre 

deti 

Apríl 2017 Návšteva hvezdárne a planetária Planetárium 

Prešov 

Poznávacia aktivita, 

zážitkové učenie 

Apríl 2017 Ujo Ľubo s rozprávkou MŠ Bernolákova Hudobná rozprávka 

Máj 2017  Organizácia projektu „Kľúčik od divadla“ 

pre  MŠ na území mesta Prešov 

 Prehliadka detských 

divadelných súborov MŠ  

5.5. - 13.5. Besiedky „Deň matiek“,  triedy MŠ MŠ Bernolákova  Vystúpenie detí 

16.5. 2017 „Škôlka skáče škôlku“ MŠ Jurkovičová Pohybová aktivita, 

vecné ceny 

2.5.2017 „Olympiáda v plávaní“  MŠ Bajkalská Pohybová aktivita- plávanie 

2.6.2017 Prax študentiek PF PU v Prešove MŠ Bernolákova Cvičná prax žiačok PU 

15.6. 2017 „Speváčik Bernoláčik“ MŠ Bernolákova  Školské  kolo aktivity 

25.5.2017 Challange day 2017 Školský dvor MŠ Pohybová aktivita pre 

deti a rodičov MŠ 
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20.6.2017 „Mestská polícia v MŠ“ MŠ Bernolákova Beseda s policajtmi 

Jún 2017 Účasť detí na akcii „Olympiáda 

hviezdičiek“ organizovanej MŠ 

Budovateľská a PU Fakulta športu 

Športová hala na 

PU v Prešove 

športová aktivita pre 

deti MŠ na území 

mesta Prešov  

17.5.2017 „Veselé popoludnie“-  akcia  pre deti 

a rodičov MŠ  spojené so športovými 

aktivitami 

MŠ Bernolákova19 

 

zábavné a športové 

aktivity na školskom 

dvore - popoludní  

Jún 2017 „Rozprávka moja naj“ Karafova väznica 2 miesto vo VV súťaži 

2.6.2017 Záchranári z jednotky rýchlej pomoci v 

MŠ 

MŠ Bernolákova 19 beseda - zážitkové 

učenie 

5.6.-

9.6.2017 

„ŠKOLA V PRÍRODE“, Grécko katolícke 

mládežnícke centrum Bárka 

Juskova voľa Pobyt 5 – 6r.  detí 

v škole prírode 

12.6.2017 Colníci v MŠ – akcia pre deti MŠ MŠ Bernolákova 19 Beseda - zážitkové 

učenie 

14.6.2017 „Slávnostné odovzdávanie osvedčení 

o ukončení predprimárneho vzdelávania“ 

MsÚ Prešov  Rodičia, deti , vedenie 

MŠ a učiteľky 

21.6.2017 Besiedky pre rodičov zamerané na rozlúčku 

predškolákov z MŠ 

MŠ Bernolákova 19 Vystúpenie detí pre 

rodičov  

22.6.2017 Jazda na poníkoch MŠ Bernolákova 19 Hipoterapia pre deti 

24.6.2017 „Bernoláčik dopraváčik“ MŠ Bernolákova 

školský dvor 

Pohybová aktivita 

s dopravným 

zameraním 
 

 

VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila 

P. č. Názov projektu Získaná hodnota 

1. Zorganizovanie 12. ročníka „Mestskej škôlkarskej šarkaniády 

“  - tvorivá aktivita detí pri zhotovovaní ŠARKANA, súťaže, 

púšťanie šarkanov v prírode.. 

100 €  

Diplom, medaily a vecné ceny 

 

2. Deň zdravej výživy – projekt v rámci školských jedální na 

území mesta Prešov 

Účasť, príprava a výstava jedál 

zdravej výživy 

3 Deň mlieka  -  účasť na  projekte  mesta Prešov Účasť, príprava a výstava jedál 

zdravej výživy 

3. Aktívna účasť v projekte –„Recyklohry“ určené pre školy Vecné ceny pre deti MŠ 

4. Zapojenie sa do projektu pre materské školy- „NIVEA 

Medvedík“ získali sme pre deti pracovné zošity 

Pracovné zošity pre 50 

predškolákov  

5. Spolupracovali sme  v projekte "Zdravý úsmev" realizovaný 

študentmi odboru  Dentálna hygiena v podmienkach FZO PU v 

Prešove 

   Kefky, zubné pasty 
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6. „Hliníkový skarabeus“ – zber odpad. hliníkových obalov Vecné ceny pre deti 

8. „CHALLANGE  DAY 2016“ –  zapojenie sa do  projektu 

pohybovou aktivitou Zumba kids 

 

 

 

VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000 
 

1. Závery zo správy z komplexnej inšpekcie. 

Termín:  Vykonanej v dňoch 11.-15.03.2002 inšpektorkami PaedDr. G. Šimovou  

a PhDr. A. Valigurskou. 

Predmet inšpekcie: Kontrola a hodnotenia kvality, podmienok riadenia, výchovy a vzdelávania a úrovne 

výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.    

 

Kľúčové pozitíva 

Realizácia edukačných zámerov MŠ je na veľmi dobrej úrovni v týchto oblastiach 

 jasne a jednoznačne stanovená koncepcia výchovy a vzdelávania detí v MŠ rozšírená o zameranie aj o  

starostlivosť  o deti so špeciálnymi schopnosťami a potrebami. 

 hlavné ciele a koncepčné zámery MŠ sú konkrétne, reálne, jednoznačne stanovené a splniteľné. plnia sa 

na veľmi dobrej úrovni. 

 kvalitné prepracované plánovanie edukačného procesu predpokladá kvalitnú prácu pedagógov v 

jednotlivých triedach 

 MŠ má vhodné podmienky na zaškolenie 5-6 ročných detí ...pred vstupom do ZŠ 

 na škole sa organizuje rozsiahla krúžková činnosť /Aj, tanečné krúžky, ľudový súbor, Dramadielko - 

detské divadlo, výtvarné aktivity v spolupráci so ZUŠ odbor VV/, 

  

Výkon štátnej správy v I. stupni riadenia je na veľmi dobrej úrovni v týchto oblastiach 

 strategické ciele a zámery školy sú rozpracované do krátkodobých úloh a sú s nimi dobre oboznámení 

všetci zamestnanci rodičia, Rada školy a zriaďovateľ. 

 organizovanie pedagogických a pracovných porád je z hľadiska frekvencie optimálne a vecnosti obsahu 

vyhovujúce. 

 Inšpekčné zistenia škálového dotazníka poukazujú na delegovanie kompetencií vedením školy na 

jednotlivých pedagógov na veľmi dobrej úrovni. 

 pracovná atmosféra  je na veľmi dobrej úrovni je priateľská, akceptujúca, prevládajú pevné vzťahy.  

Vedie to  k produktivite práce. Vedenie a zriaďovateľ vytvárajú veľmi dobré podmienky pre prácu 

učiteliek v MŠ. 

 pedagogické zamestnankyne  sú 100% kvalifikované, dopĺňajú si vzdelanie v MPC v Prešove a štúdiom 

na PU PF.   

 odborné a pedagogické riadenie MŠ je na veľmi dobrej úrovni. 

 kvalitne rozpracovaný kontrolný systém je účinný, hospitačná činnosť je efektívna vykonáva sa kontrola 

opatrení a ich plnení 

 vnútorný a vonkajší informačný systém je účinný a prehľadný. 

 vzorne a systematicky vedená dokumentácia školy je funkčná a vedená na predpísaných tlačivách v 

súlade  s platnou legislatívou 

 úroveň problematiky úrazov, BOZP, pracovnej disciplíny a sťažností je veľmi dobrá. 

 interiér školy je na veľmi dobrej úrovni, triedy a ich tematická výzdoba odrážajú kreativitu učiteliek, 

hygienická úroveň priestorov je veľmi dobrá. 

Hodnotenie jednotlivých oblastí 

riadenie: hodnotenie 1,93 - veľmi dobré 

podmienky výchovy a vzdelávania   - 1,68  veľmi dobré 

kvalita priebehu a výsledky výchovno-vyučovacieho procesu  - 1,66 veľmi dobré 
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celkové hodnotenie materskej školy:   1,76   VEĽMI DOBRÁ  MŠ 

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

 exteriér materskej školy, ktorý najviac trpí vandalizmom 

 edukačný proces v niektorých zložkách 

 odporúčanie ŠSI:  v edukačnom procese venovať väčšiu pozornosť individuálnemu hodnoteniu činností 

detí a vytvárať priestor pre sebahodnotenie  vlastnej činnosti. 

 

2. Závery zo správy z tematickej  inšpekcie  vykonanej v dňoch  
Inšpekciu vykonali: Mgr. Mária Hudáková, PaedDr. Gabriela Mochňáková v dňoch:  
9.12.2008 – 11.12.2008 
Predmet inšpekcie: Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia detí v MŠ 

Zistené pozitíva:  

o Vytváranie psychosociálnej klímy a pracovnej atmosféry 

o  výber cieľov je v súlade s programom výchovy a vzdelávania detí 

o  Využívanie učebných  pomôcok a didaktickej techniky je účelné 

o  V edukácii je uplatňovaný princíp aktivity detí a poznatky sa odovzdávajú rôznorodým spôsobom 

o  deti prejavujú spontánnosť a záujem o spoznávanie nového, osvojené poznatky dokážu používať 

v praktických činnostiach 

o  pri práci s materiálom uplatňujú deti adekvátne pracovné návyky a zručnosti. 

o  deti sa v skupinových činnostiach vzájomne akceptujú 

 

Zistené negatíva: 

o  učiteľky v menšej miere umožňujú deťom riešiť problémy samostatne 

o  Nižšia úroveň je v schopnosti detí hodnotiť výsledky svojej a skupinovej činnosti  a vlastné pokroky 

v porovnaní s predchádzajúcimi 

Opatrenia :  

o počet detí v triedach pre 3-4r.,5-6r.,a 3-6 ročné deti zosúladiť s platnou legislatívou T: od 1.9.2009    

Z. riad. MŠ 

 

IX. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

a) Priestorové podmienky školy 

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2017 

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav 

triedy 
6 145 

Priestranné,  prevádzky schopné,   potrebná 

rekonštrukcia WC   

telocvične 0 0    

infrasauna 1  funkčná, prevádzky schopná,  

bazén 0 0  

ihriská 
3 145 spolu 

Stav prevádzky schopný, zrekonštruovaný, 

doplnený o nové certifikované preliezačky  

 

 b) Materiálne podmienky školy 

 Vybavenie a využitie PC - v MŠ sú 3ks počítačové zostavy z projektu MPC v triedach, ktoré 

používajú učiteľky v rámci edukácie.  
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 Máme 6 ks interaktívne tabule a notebooky,  projektor, tlačiarne v triedach MŠ, fotoaparáty, 3 

televízory,  1 kameru, 2 ks  mobilný internet, skener,  3ks Kid smart z projektu IBM  (detské 

počítačové zostavy) 

 Vedenie MŠ na vyhotovovanie hospodárskej a pedagogickej agendy MŠ a ŠJ má k dispozícii   3ks 

počítače  a 3ks notebooky. 

 MŠ nemá priestory na telocvičňu. Telovýchovné náradie, náčinie sa nachádza v metodickom 

kabinete, v triedach a vo voľných priestoroch MŠ. Interaktívne prvky školského dvora  boli doplnené  

o pružinové prvky. 

 Stav učebných pomôcok, ich doplnenie v šk. roku 2016/2017, je zlepšený, ale stále nedostatočný. 

Učebné pomôcky sú sústredené prevažne v metodickom kabinete. 

 Vo voľných priestoroch MŠ je infra sauna, na pravidelné saunovanie  detí v jesennom, zimnom  

a jarnom období. 

 MŠ má zeleninové, kvetinové a bylinkové políčka v súlade so zameraním školy na environmentálnu 

výchovu. Na školskom dvore je veľa zelene a kvetinové záhony. 

 Údržba na škole sa realizuje v spolupráci so živnostníkmi a firmami z rozpočtu prevádzky MŠ 

v rámci právnej subjektivity školy. Investičné opravy sa realizujú v spolupráci s odborom 

investičného rozvoja v meste Prešov. 

 Vedeniu MŠ a pedagogickým zamestnancom sa podarilo získať finančné prostriedky od sponzorov- 

rodičov MŠ (2%), ktoré sú na účte Rodičovského združenia, ako právneho subjektu. 

 

 

X. Vyhodnotenie plnenia cieľov z koncepčného zámeru školy  na roky  2015 – 2020 

       a zo  zo Školského vzdelávacieho programu „Bernoláčik“  za školský rok 2016/2017 

 

Vlastné  dlhodobé ciele výchovy a vzdelávania: 

 

A.  Rozvíjať zdravý životný štýl sa nám podarilo realizovať: 

  

 Pohybom  - tento cieľ bol rozpracovaný v aktivitách MŠ a tiež v edukačnom procese, umožnili sme  

deťom uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity, ako sú pravidelný pobyt vonku na multifunkčnom 

školskom dvore,  pravidelne sa opakujúca pohybová aktivita Zumba kids /1x mesačne/  zapojili sme sa do 

aktivity Chalange day, Mowie week , Večerný beh mesta Prešov, 5-6ročné deti strávili týždeň v škole 

prírode  kde realizovali mnohé vychádzky do prírody.  

Aktívne sme sa zúčastňovali mimoškolských športových akcií a kurzov ako sú - plavecký kurz, detská 

športová olympiáda, Olympiáda v plávaní, mesačný kurz korčuľovania a iné). 

Akcia Veselé popoludnie, organizovaná pre  deti a rodičov MŠ Bernolákova 19 v areáli MŠ umožnila 

deťom šmýkanie sa na nafukovacích atrakciách, mnoho krásnych súťaží na stanovištiach a hipoterapiu – 

jazdu na koníkoch. 

 Saunovaním v školskej infrasaune od novembra 2016 do apríla 2017, čím sa u detí saunovaním 1x 

v týždni zlepšovala imunita,  čo vplývalo na zníženie chorobnosti  u detí.   

  utvárali  sme u detí návyky správneho, zdravého  stravovania sa  podávaním vyváženej zdravej stravy, 

pravidelným denným pitným režimom, 
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 5-6 ročné deti si v “ škôlkarskej záhradke“ dopestovali reďkvičku, paradajky, petržlen, kaleráb, papriku, 

jahody, hrášok, mrkvu, tekvicu, slnečnicu a iné plodiny zdravej výživy.  Účasťou na aktivitách „Deň 

mlieka a Deň zdravej výživy“ sme pomohli zviditeľniť zásady zdravého stravovania aj pre rodičov. 

 

B. Pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu  sme rozvíjali v týchto aktivitách: 

 

 zapojili sme deti a rodičov do separovania elektroodpadu  „projekt Recyklohry“, zberu hliníkových 

obalov „ projekt Hliníkový skarabeus“. Rodičia veľmi aktívne spolupracovali pri týchto 

projektoch, za vyzberaný odpad sme dostali pre deti vecné ceny. 

 Uskutočňovali sme s deťmi podnetné simulujúce situácie, ktoré vzbudzovali u detí snahu poznávať 

prírodné prostredie, prostredníctvom  pestovateľských  aktivít v „škôlkarskej záhradke“, starali sme 

sa o kvetinové záhony, zamestnanci pravidelne kosili školský dvor, čím sme si vytvorili veľmi pekné 

priestranstvo pre pobyt detí vonku.  

 Realizovali sme aj  chovateľské aktivity  -   rodičia vyrobili kŕmidlo  pre vtáčiky v zime. V triede  

5-6 ročných detí   chovali v klietke vtáčiky, motýle, korytnačky, rybky). Učili sme deti ako týmto 

tvorom neubližovať ako sa správať ticho, aby sme ich neplašili, ako im čistiť klietku a ako ich kŕmiť. 

V letných mesiacoch učiteľky 5-6 ročných detí uskutočňovali environmentálne aktivity v blízkom 

ekoparku Holá hora. 

 

C. Spolupráca rodiny a školy – hodnotíme ju veľmi pozitívne. 

 

Uskutočňovali sme ju pravidelne podľa plánu spolupráce.  

Rada rodičov ako zvolený orgán Rodičovského združenia, veľmi aktívne pomáhala pri realizácií aktivít 

MŠ pre deti a rodičov. Rodičia pomáhali nielen organizačne, ale aj finančne podporili projekty MŠ. 

Participovali na  aktivitách MŠ  z mnohých spomenieme  Mikuláš, Vianočné besiedky, Veselé 

popoludnia,  Rozlúčka predškolákov na MsÚ, karneval, Keď sa v škôlke svetlo zhasne, financovali 

detské koncerty, divadielka a iné potreby MŠ. Pomohli vybaviť triedy hračkami a výchovno-

vzdelávacími pomôckami, školský dvor preliezačkami.  

 

D. Výchovno-vzdelávacie a krúžkové aktivity  
 

 Krúžkové aktivity detí   

         V školskom roku 2016/2017 sme realizovali pre 5-6ročné deti krúžok oboznamovanie sa s AJ pre 24 detí  

         1x v týždni. Spolupracovali sme pri tom s jazykovou ustanovizňou Edesta. Deti s AJ oboznamovala  

         lektorka ktorá mala štátnu skúšku z AJ.  

 

 Edukačné aktivity pre  5-6 ročné  deti,   učiteľky uskutočňovali  ako formu aktívneho odpočinku 1x 

v týždni po 13hod. so zameraním na intenzívnejší rozvoj hudobno-tanečných, a hudobno – dramatických  

schopností detí. 

Hudobno-tanečné – Vlnky, Ovocníčkovia,  

Ľudové tradície – Cengáčik 

 

E. Získavanie  základov digitálnych kompetencií detí sa počas školského roka uskutočňovalo vo všetkých 

triedach MŠ vo všetkých vekových skupinách.  

 

Deti si veľmi obľúbili činnosti na interaktívnej tabuli, kde hravo kreslili, vyfarbovali, dotvárali obrázky, 

realizovali grafomotorické cvičenia a plnili úlohy zo softérov.  V hre a v aktivitách s digitálnymi  pomôckami  

a hračkami realizovali mnohé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu. Využívali počítače Kid smart  

v počítačových kútikoch.  
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F. Spolupráca MŠ s PF PU v Prešove  a PaSA v Prešove 

 

Vysoko kvalifikovaný pedagogický tím je jednou zo silných stránok  našej MŠ. Preto  už dlhý čas 

pôsobíme ako cvičná škola pre PF PU v Prešove a pre PaSA v Prešove.  

Umožňuje nám to  odovzdať  pedagogické  skúseností budúcim učiteľom a pripraviť ich na prácu 

s deťmi tak, aby to bolo v súlade s najnovšími princípmi výchovy a vzdelávania detí. 

Aj v školskom roku sa v našej MŠ realizovala prax študentiek PF PU v Prešove.  Obohatením pre deti 

boli vystúpenia študentiek na Mikuláša, a mnohé zábavné aktivity počas Mestskej škôlkarskej 

šarkaniády v MŠ. 

Spoluprácu realizujeme ako zmluvný vzťah a hodnotíme ju veľmi pozitívne. 
 

 

V školskom roku 2016/2017 sme sa  zamerali  ešte na tieto oblasti: 

 Grafomotorické zručnosti detí od sme vo všetkých vekových skupinách rozvíjali podľa metodík 

a pracovných listov schválených MŠ SR. Dbali sme pri tom na správne držanie tela pri sedení detí, 

veľkosť formátu podľa veku dieťaťa a využívanie vhodných písadiel a materiálov. 

 Rozvíjali sme komunikačné kompetencie detí, zamerali sme sa na podnecovanie slovného prejavu 

dieťaťa, rozširovanie slovnej zásoby 

 Podnecovali sme rodičov k pravidelnej a dôslednej logopedickej starostlivosti u detí s poruchou 

výslovnosti. Pre deti 5-6 ročné bola uskutočnená preventívna logopedická depistáž detským logopédom 

z CPPPaP. 

 Dominantnou aktivitou pri poznávaní bola aj naďalej hra a hrové aktivity, snažili sme sa vytvoriť tvorivú  

atmosféru a vytvárať väčší priestor pre hodnotenie a sebahodnotenie dieťaťa. 

  Posilňovali sme u detí  úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k 

štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, k ľudským právam a základným 

slobodám. (uskutočnili sme množstvo aktivít pre deti a rodičov- viď tabuľka aktivity MŠ). 

 Formou internetovej stránky  materskej školy sme naďalej informovali rodičov o aktivitách v MŠ. 

  Deti a učitelia  získali   ocenenia v regionálnych prehliadkach a na VV súťažiach. 

 

Zviditeľňovali sme  aktivity detí a pedagogických zamestnancov  pre širokú verejnosť v meste 

Prešove, okrese i na celoslovenskej úrovni. 

 Zorganizovali sme 12. ročník Mestskej škôlkarskej šarkaniády a na mnohých aktivitách v meste 

Prešov sme sa aktívne  zúčastnili /viď. Tabuľka aktivity MŠ/  

 Zavŕšili sme  výtvarný projekt Eurorozprávky v Bruseli,Bratislave,  Karafovej väznici v Prešove ako 

spoluorganizátori projektu. 

 Boli sme spoluorganizátormi prehliadky detskej  divadelnej tvorivosti v MŠ na území mesta Prešov 

„Kľúčik do divadla“  

 Úspešne sme publikovali  odborný príspevok do časopisu „Predškolská výchova“ 

 

Spolupracovali sme s týmito subjektmi: 

 

Spoluprácu so všetkými subjektmi hodnotíme ako veľmi dobrú. S niektorými sme spolupracovali podľa 

plánu spolupráce (ZŠ, MŠ PU PF v Prešove, CPPPaP, Šarišské osvetové stredisko, ), s inými podľa potreby, 

alebo na dohodu. 

 Spolupráca so psychológom CPPPaP v týchto oblastiach:  

 podľa potreby  odborné  poradenstvo učiteľkám pre  deti s poruchami správania,  

 Orientačné  depistážne vyšetrenie detí v ostatných v triedach minimálne 1x ročne  
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 uskutočnenie testov školskej zrelosti, poradenstvo pre rodičov  

                   

 Spolupráca so ZŠ Šrobárová- realizovali sme ju podľa Plánu spolupráce MŠ a ZŠ 

 Spolupráca s PaSA  a PF Prešove – prax študentiek, hudobný koncert, Mikulášske predstavenie 

 Spolupráca s MŠ Bajkalská ul. v Prešove, predplavecká príprava 5-6 ročných detí 

 Spolupráca so ZUŠ odbor VV – výtvarný krúžok pre 5-6 ročné deti 

 Spolupráca so psychologičkou z (CPPP v Prešove) – uskutočnenie testov školskej zrelosti, poradenstvo 

pre rodičov 

 Spolupráca s médiami – Prešovský Večerník, Korzár, TV Markíza –zviditeľňovanie aktivít MŠ 

 Spolupráca s p. Ľubom Hrehom – hudobné koncerty 

 Spolupráca s Fakultou zdravotníctva v Prešove – projekt Zdravý úsmev 

 Získali sme mimorozpočtové finančné zdroje na zlepšenie materiálno-technického  vybavenia  MŠ 

 Získali sme mimorozpočtové zdroje z 2% prostredníctvom právneho subjektu Rodičovského 

združenia organizovaného pri MŠ. 

 Získali sme finančný dar od rodičov na zakúpenie ležadiel pre deti v hodnote 1600 € 

 

Spôsob akým sa ciele sledujú a vyhodnocujú 

 rozpracovaním do konkrétnych úloh zamestnancov koordinovaných v projektových formulároch  

vedúcej MZ. 

 na stretnutiach jednotlivých skupín vedenia MŠ, (vedúce edukačných aktivít a krúžkovej činnosti, 

triedne učiteľky, vedúce projektov a pod.) sa dohodnú úlohy a vytýčia krátkodobé ciele, ktoré sú 

kontrolované VŠK riaditeľky, zástupkyne a vedúcou MZ. 

 VŠK riaditeľky a zástupkyne a vedúcej MZ sleduje plnenie  cieľov a úloh a navrhujú sa opatrenia 

 1x ročne riaditeľ MŠ hodnotí pedagogických zamestnancov, pričom vyhodnocuje aj uvedené ciele.  

 Formou Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, ktorú 

riaditeľ predloží  pedagogickej rade  na konci roka a tá ju musí  odporučiť na predloženie na schválenie 

Rade školy a zriaďovateľovi.  
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XI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania    (SWOT analýza) 

Názory pedagógov boli zisťované riaditeľkou MŠ dotazníkovou metódou u všetkých  

pedagogických zamestnancov MŠ. Zjednodušené výsledky si uvádzame v tejto tabuľke : 
 

POZITÍVA 

 

NEGATÍVA 

Ľudské zdroje: 

 aktívni, kreatívni, vysoko kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci 

 vysoká miera účasti detí a pedagógov  na 

mimoškolských aktivitách v meste a v okrese 
Prešov 

 veľký záujem pedagógov o vzdelávanie 

a sebavzdelávanie formou kontinuálneho 

vzdelávania 

 realizácie cvičnej praxe   pre študentov PU PF 

v Prešove  a PaSA v Prešove 

 získavanie ľudských zdrojov formou 

absolventskej a dobrovoľníckej praxe. 

Technické zdroje:   

 kvalitná ŠJ, ktorá je súčasťou MŠ  v ktorej sa 

pripravuje výborná, kvalitná strava pre deti 
a zamestnancov MŠ 

 MŠ vybavená digitálnymi pomôckami 

a digitálnou technikou ( počítače z projektu 

Kids smart ,  z projektu MŠ MPC, interaktívne 
tabule, notebooky). 

 kosenie školského dvora vlastnou kosačkou – 

pravidelne upravený areál za nízke náklady 

 veľmi pekný, dobre vybavený, oplotený, 

bezpečný  školský dvor 

 obnova starého interiéru v triedach MŠ 

 

 technický stav budovy  je nevyhovujúci 

interiér je starý a zničený ( spálne,  WC, 

umyvárne  pre deti) 

 úniky tepla - nezateplená fasáda MŠ 

a nevymenené okná spôsobujú vysoké 

prevádzkové náklady na kúrenie 

 vyšší počet detí v niektorých  triedach 

(navýšenie o 3 deti)  

 zaťaženosť vedenia MŠ riešením  

ekonomických problémov MŠ 

 nadmerné množstvo administratívy 

 neustále sa meniaca legislatíva 

 finančné nedocenenie zamestnancov MŠ 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 internetová stránka – informuje širokú 

verejnosť o aktivitách MŠ, priláka klientov, 

pomôže získať sponzorov 

 zaujímavé mimoškolské aktivity pomôžu pri 

vytváraní dobrého mena MŠ 

 zapájanie sa do projektov – získavanie financií 

a zdrojov 

 intenzívna spolupráca s poslancami 

pôsobiacich v RŠ a vo výbore mestskej časti   

 infrasauna – zlepšenie zdravia  detí  

 predĺženie prevádzky do 18.00h. - noví klienti, 

spokojnosť rodičov 

 

 

 Alternatívne MŠ v blízkom okolí MŠ  

 narastajúce možnosti havarijných situácií v 

objekte školy  

 

  

 

XII. Ďalšie vybrané informácie o škole 

Návrhy na úpravu prostredia MŠ v šk. r. 2016/2017 

INTERIÉR: 

 pokračovať vo výmene ležadiel v  spálňach  

 rekonštrukcia detských  WC   

 vymaľovanie  priestorov MŠ 

 dokúpenie nábytku do tried 
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BUDOVA MŠ: 

 výmena okien za plastové 

 zateplenie fasády 

 oprava strechy- 1.trieda, 

 oprava kopilitových stien 

 opraviť fasádu budovy – poškodená omietka 

 doplnenie inventáru ŠJ 

 celková rekonštrukcia MŠ 

 

ŠKOLSKÝ DVOR:   

 doplnenie piesku do pieskovísk 

 vytvorenie umelého mäkkého bezpečnostného povrchu pod veľkú preliezačku na školskom dvore 

 

Vyhodnotenie ďalších hľadísk ktoré vyplynuli zo Swot  analýzy pedagógov: 

 

Hygiena jednotlivých tried je dobrá, zodpovedá požiadavkám hygienických predpisov, upratovačky plnia  

aj iné pracovné povinnosti, ako je kosenie areálu, strihanie kríkov a živých plotov, maľovanie fasády,  

pomáhajú pri príprave mimoškolských aktivít a pod. 

Knižnica:  neustále je potrebné doplniť knižnicu a nové detské a učiteľské tituly 

 

Metodický kabinet:  pomôcky sa využívajú dostatočne,  je však potrebné pravidelne dokupovať pomôcky 

 pre všetky oblasti edukácie tak, aby každá trieda mala samostatné portfólio UP a knižnicu.  

 

Klíma v triedach:  je dobrá,  kolegyne  sa navzájom  dopĺňajú, rozumejú si, navzájom kooperujú,  

sú aktívne a tvorivé.  

 

Klíma v škole:  Pedagogickí zamestnanci sú aktívni, kooperujúci, vedia spolupracovať pri realizovaní 

aktivít pre deti a rodičov. Majú dobré  interakčné vzťahy s viacerými kolegami.  

Nepedagogickí zamestnanci MŠ sú pracovití, veľmi ochotní pracujú nad rámec pracovnej náplne. 

 

Spolupráca učiteľov s vedením MŠ :  

je učiteľmi hodnotená  dobre, vysoko profesionálne na všetkých úrovniach vedenia. 

 

Spolupráca so ŠJ: veľmi dobrá, strava pre deti je veľmi chutná,  na škole pracuje stravovacia komisia,  

vedúca ŠJ je veľmi priateľská a ústretová. Plní aj funkciu hospodárskeho zamestnanca MŠ. 

 


