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Správa výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  materskej 

školy Ul. Dukelských hrdinov za školský rok 2020/2021 bola vypracovaná podľa: 

➢ Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5, 

➢ Vyhlášky 435/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. 12. 2020 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení, - zasadaní pedagogickej rady, rady školy, 

metodického združenia,  

➢ Plánu práce školy v školskom roku 2020/ 2021. 

 

1. a) Základné údaje o škole. 

 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Ul. Dukelských hrdinov č.2078/13, 069 01 SNINA 

Telefónne číslo: 057 / 762 25 11 

E - mail: msdukhrdinov@centrum.sk 

Webová stránka: msdukhrdinovsnina.estranky.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy. 

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Zdenka Kapáková  

Vedúca ŠJ : Lucia Bartošová 

 

Poradné orgány . 

 

Názov poradného orgánu Vedúca Členovia 

Pedagogická rada  všetci pedagogickí zamestnanci 

Metodické združenie Bc. Senčaková Danka všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Rada Školy 

Členovia Rady školy:  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za: 

1. Bc. Senčáková Danka predseda pedagogických zamestnancov 

2. Drahomíra Štecová člen pedagogických zamestnancov 

3. Mária Gičová člen nepedagogických  zamestnancov 

4. Mgr. Mária Todáková člen zriaďovateľa 

5. Ing. Štefan Janko člen zriaďovateľa 

6. JUDr. Ján Pčola člen zriaďovateľa 

7. Ing. Dana Mariničová člen zriaďovateľa 

8. Mgr. Vašková Stela člen zástupca rodičov 
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9. Mgr. Glogovská Marianna člen zástupca rodičov 

10. Mgr. Ján Chochrun člen zástupca rodičov 

11. Mária Cenknerová člen zástupca rodičov 

 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi. 

 

Zriaďovateľ: Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060, 069 01 SNINA 

Primátorka mesta: Ing. Daniela Galandová 

Telefónne číslo: 421 918 695 138 

E-mail:  primator@snina.sk 

 

c) Informáciu o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti 

poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a 

prijaté uznesenia. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počas COVID-19 a trvania núdzového stavu sa 

neuskutočnili zasadnutia Rady školy, ktoré boli v školskom roku 2020/2021. Členom Rady 

školy bola predĺžená činnosť z dôvodu prerušenia prevádzky škôl do 01.09.2020. 

d) Počet detí. 

 

Počet prijatých detí: 65 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 2 

Počet tried: 3 

 

V školskom roku 2020/2021 bolo do základných škôl v meste Snina zapísaných 29 detí. 

 

e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov. 

 

Zamestnanci MŠ a ŠJ Počet 

Pedagogickí zamestnanci 6 

Nepedagogickí zamestnanci 4 

Administratívno-hospodársky zamestnanec na dohodu 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov. 

 

Zamestnanci MŠ a ŠJ Počet 

Pedagogickí zamestnanci: 6 

- z toho kvalifikovaní  6 

- nekvalifikovaní 0 

- vysokoškolský vzdelaní 2 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti, 

 

Aktivity organizované materskou školou a interné podujatia: 
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Názov aktivity Krátka charakteristika a vyhodnotenie 

Deň kroja. Tanečné vystúpenie v materskej škole. 

Čistíme svoje okolie a separujeme. Zber a čistenie odpadkov v okolí MŠ. 

Zber jesenných plodov. Zdolávanie prírodných prekážok, zber 

prírodnín. 

Umývanie rúk.  Správne umývanie rúk k svetovému dňu. 

Pozorovanie chrobáčikov, bacilov.. Sledovanie a pozorovanie, práca s lupou. 

Ružičky.  Tvoríme ružičky z jesenných listov. 

Deň materských škôl. Tvorivá dielňa – aktivity detí – „Pani jeseň 

bohatá“, - laminovanie listov a tvorenie 

sukne pre pani jeseň,  diskotéka.  

Ľudské telo. Z kociek tvoríme ľudskú postavu. 

Mikuláš u nás v škôlke. Slávnostné rozsvietenie stromčeka spojené s 

odovzdaním darčekov. 

Pečenie vianočného pečiva. Podporovanie pozitívnej atmosféry školy, 

oboznamovanie s ľudovými zvykmi. 

Zdobenie vianočného stromčeka. Podporovanie pozitívnej atmosféry školy, 

oboznamovanie s ľudovými zvykmi. 

Pokusy zo snehu. Pozorovanie topenie sa snehu a maľovanie 

do snehu. 

Sánkovanie.  Radosť zo snehu. 

Terárium. Tvoríme terárium pre zvieratká, zber. 

Výroba srdiečok na medovníkový domček. Vlastná tvorba a výroba srdiečok podľa 

predlohy. 

Deň Zeme. Chránime si svoju Zem, čo všetko treba robiť 

pred ničením našej Zeme. 

Ako pracujú u nás stroje. Sledovanie práce strojov na šk. dvore. 

Deň matiek.  Vystúpenie detí pre mamičky. 

Zajačik v škôlke. Názorná ukážka domáceho zvieraťa. 

Oslava MDD. Športové dopoludnie hier k sviatku detí. 

Zber byliniek z bylinkovej záhrady. Zber a sušenie byliniek na čaj. 

Bio sirup. Varenie sirupu s názornou ukážkou. 

Zdravé očká. Meranie zraku deťom. 

Otvorenie leta. Vystúpenie detí v meste na tribúne. 

Rozlúčka s predškolákmi. Slávnostná rozlúčka a  pasovačka za 

školákov. 

Iné aktivity  Ďalšie aktivity spojené s témou týždňa. 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené. 

 

V školskom roku 2020/2021  sme vypracovali 6 projektov, ktoré nám boli schválené - 

neschválené: 
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Organizácia Názov projektu Suma Úspešný - 

neúspešný 

Tesco projekt – 

"Vy rozhodujete, my 

pomáhame " 

Bezpečne na 

cestách 

300 € úspešný 

Nadácia Volkswagen 

projekt   

„Poďme spolu do 

rozprávky“ 

1000 € neúspešný 

Nadácia Volkswagen 

projekt   

„Zdravé nožičky 

a chrbátik“ 

1000 € úspešný 

 „Svet plastelíny“ 280 € úspešný 

MŠ SR Múdre hranie 1000 € úspešný 

Futbalový zväz Dajme spolu gól          Tričká, lopty. úspešný 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole alebo v školskom zariadení. 

 

V školskom roku 2020/2021 v materskej škole nebola vykonaná inšpekcia. 

 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

alebo školského zariadenia. 

 

Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, každá trieda je 

podnetná a jedinečná. Priestory materskej školy sú pre pobyt deti dostatočne priestranné a 

svetlé. Poskytujú dostatok miesta na vykonávanie rôznych aktivít počas celého dňa. Materiálno-

technické vybavenie na výchovno-vzdelávaciu činnosť je primerané, postupne inovované. V 

rámci finančných možnosti je potrebné ho neustále modernizovať. K vybaveniu každej triedy 

materskej školy patria hračky, ktoré podľa podmienok aké materská škola má dopĺňame, s 

prihliadnutím na veku primeranosť a kvalitu. Všetky triedy sú priestranné, svetlé, čisté a 

esteticky upravené učiteľkami tak, aby poskytovali deťom harmonické a podnetné podmienky 

na hravú činnosť a vzdelávanie. Priebežne podľa finančných možností dopĺňame učiteľskú 

knižnicu a detskú knižnicu.     

Priemerná škála didaktických a učebných pomôcok, hračiek bola priebežne počas 

celého školského roka doplňovaná. Umiestnené sú v učebnom sklade, ktoré slúžia pre všetky 

pani učiteľky. 

Telovýchovné náčinie a náradie je umiestnené v  telocvični a podľa potreby je k 

dispozícii všetkým pedagogickým zamestnancom. Vybavenie spotrebným materiálom na 

výtvarné, pracovné, grafomotorické činnosti je na dostatočnej úrovni.  

Veľkou devízou materskej školy je priestranný školský dvor, ktorý svojim vybavením 

a množstvom zelene poskytuje dostatok možnosti na aktívny pobyt detí vonku. Areál tvoria 

ihriská, pieskoviská, spevnené plochy, trávnaté a asfaltové plochy, altánok a terasa. Ihriská sú 

vybavené preliezačkami, hojdačkami, šmýkľavkami a záhradnými detskými zostavami, ktoré 

taktiež dopĺňame. Pre letnú športovú činnosť využívame kolobežky, bicykle, odrážadlá, v 

zimných mesiacoch sánky, klzáky.  

Zariadenie školskej kuchyne je vybavené na dostatočnej úrovni.  

 

Po materiálno-technickej stránke v školskom roku 2020/2021 boli vykonané: 
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➢ rekonštrukcia dvoch výdajní jedál – podlahy,  kuchynské linky, nerezové drezy, 

➢ zavedenie plynu do kuchyne – zakúpenie plynového sporáka, 

➢ zakúpenie nových hracích prvkov na školský dvor – lezecká a hracia zostava, kývadlové 

hojdačky, 

➢ vymaľovanie a zakúpenie nábytku, koberca a PVC do kancelárie vedúcej školskej 

jedálne, 

➢ zakúpenie nových tanierov, príborov, pohárov, 

➢ 2 kuchynské roboty, 

➢ zariadenie riaditeľne nábytkom a kobercom, 

➢ zakúpenie tlačiarní, nootebookov,  

➢ zakúpenie nových hracích veží do triedy,  

➢ zakúpenie čističiek vzduchov, vysávače, čistič kobercov, 

➢ kovové regále do skladu učebných pomôcok,  

➢ benzínovú kosačku, 

➢ zakúpenie nových paplónov a vankúšov do spální, 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré 

výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky. 

 

 V školskom roku 2020/2021 sme vo výchovno – vzdelávacej činnosti pracovali podľa 

ŠkVP „Šťastné dieťa“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

 Na základe profesionálnych a materiálnych podmienok sa  dlhodobo orientujeme na 

formovanie základov zdravého životného štýlu, zdravej výživy, starostlivosti o zdravie, 

pohybovej aktivite  v telocvični, kde je realizovaný projekt „Dajme spolu gól“, rozvíjanie 

estetického cítenia k prírode a životnému prostrediu a  bezpečného správaniu sa na ceste. Našim 

dlhodobým cieľom je vybudovať z materskej školy miesto, kde: 

➢ pre deti máme vytvorené vhodné podmienky na rozvoj individuálnych spôsobilostí a 

základy celoživotného vzdelávania,  

➢ umožňujeme dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania, 

➢  sa bude rozvíjať a podporovať talent, nadanie, jedinečnosť detí,  

➢ pre deti, rodičov, zamestnancov vytvoriť podnetnú atmosféru a spokojnosť, 

➢  je potrebné uplatňovať demokratický štýl riadenia s možnosťou participácie, 

➢ u detí so sociálne znevýhodneného prostredia sa vo zvýšenej miere snažiť  o adaptáciu 

na prostredie materskej školy a vzbudenie záujmu o výchovu a vzdelávanie. 

 

n) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky                                             

 

Dobré výsledky: 

➢ dobrá úroveň pripravenosti deti na vstup do ZŠ,  

➢  vo výchovno-vzdelávacom procese využívame najčastejšie zážitkové učenie, počas    

              ktorého nastáva trvalejšie osvojovanie vedomostí a zručností detí, uplatňovali tvorivý   

             prístup s využitím metód a foriem práce, dominantným prostriedkom pre dieťa bola hra  

             zameraná na jeho aktivizáciu,   

➢ rôzne akcie a aktivity, 
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➢ dobrá spolupráca a odborná logopedická starostlivosť pod vedením logopedičky Mgr. 

Marianny Gnipovej, 

➢ záujem pedagogických zamestnancov o vzdelávanie, 

➢ dobrá spolupráca s  CPPPaP v Snine – diagnostika školskej pripravenosti,  

➢ priestranné vnútorné priestory školy 

➢ poskytnutie krúžkových činností . 

 

Nedostatky:  

➢ nedostatočné digitálne kompetencie u niektorých pedagogických zamestnancov, 

➢ častá chorobnosť detí,  

➢ zlá výslovnosť hlavne u deti prípravných tried,    

➢ nižšia dochádzka detí  hlavne u 2-3 ročných. 

 

Úlohy z analýzy VVP: 

 

➢ naďalej spolupracovať s logopedičkou za účelom odstránenia nesprávnej výslovnosti 

detí, 

➢ naďalej uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese individuálne a skupinové formy 

práce, 

➢ pravidelne a systematicky spolupracovať s CPPPaP, 

➢ rozvíjať empatické správanie prostredníctvom riešenia každodenných bežných situácií 

i prostredníctvom zámerne riadených činností, 

➢ využívať digitálne technológie a robotické hračky – primerane, 

➢ zabezpečenie kvalitných hygienických podmienok na zníženie chorobnosti detí 

➢  a ochrany pred ochorením COVID 19 

➢ podporovať záujem detí o poznávanie zážitkom, bádanie a experimentovanie,  

➢ do rozcvičiek a pohybových aktivít zaradiť cviky zamerané na správne držanie tela, 

➢ uplatňovať zážitkové aktivity a individuálny prístup, 

 

2 a)Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

  

Detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

1 

 

b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva. 

 

Počet prijatých detí  19 

 

3 a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo 

školského zariadenia podľa osobitného predpisu,  

 

 

Dotácie z podielových 

daní obce 

Príspevky na 

čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ 

Príspevky do 

fondu Združenia 

rodičov 

Príspevky na 

výchovu 

a vzdelávanie v MŠ 
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MŠ – 2092 € (na dieťa/ 

rok) 

ŠJ – 386 €(na dieťa / 

rok) 

10 € 

(na dieťa /mesiac) 

15 € 

( na rodinu/ 

školský rok) 

14,712 €  

(na dieťa/ mesiac) 

 

 

Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú: 

 

➢ CSŠ Snina– spolupráca materskej školy s triedou 1. ročníka,  

➢ Spolupráca s MŠ Palárikova – účasť na folklórnom festivale, 

➢ Spolupráca so CSŠ a CVČ – návšteva telocvične a projekt: „Dajme spolu gól“. 

➢ Mestské kultúrne a osvetové stredisko – slávnostné programy a vystúpenia pri rôznych 

príležitostiach a k rôznym výročiam a sviatkom v meste, 

➢  Mestská knižnica – beseda o knihe prehliadka priestorov,  

➢ CPPPaP v Snine – diagnostika školskej pripravenosti,  

➢ Spolupráca so ZUŠ – výchovné koncerty pre deti MŠ, 

➢ Spolupráca  so SZUŠ Merlin – výchovné vystúpenia. 

 

 

 

V Snine dňa 16.09.2021                                                Mgr. Kapáková Zdenka 

                                                                                                riaditeľka MŠ                      

 

 

 

 

https://www.csssnina.sk/
https://www.csssnina.sk/

