Materská škola Snina,
Ulica Perečínska č.2546/23

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Materskej školy Snina, Ulica Perečínska č.2546/23
za školský rok 2018/19

Október 2019

Správa bola vypracovaná v súlade:
1. 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.
2. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
Základné identifikačné údaje:
1. Názov školy: Materská škola Snina
2. Adresa školy: Ul. Perečínska č.2546/23, 069 01 Snina
3. Telefónne číslo: 057/768 22 44
4. E-mail: msperecinska@gmail.com
5. Webové sídlo: msperecinskasnina.estranky.sk
6. Zriaďovateľ školy: Mesto Snina
7. Riaditeľ školy: Jana Filakovská
Vedúca školskej jedálne: Lucia Bartošová
Rada školy:
Rada školy pri MŠ Perečínska č.2546/23, Snina 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 v znení neskorších predpisov. RŠ pracovala v tomto zložení:
Zástupcovia mesta:
MUDr. Marián Regec
Mgr. Jaroslava Miková
Mgr. Peter Hasin
Tomáš Potocký
Zástupcovia rodičov:
Ing. Peter Dziura
Ing. Lucia Sičáková
Ing. Katarína Demčáková
Mgr. Adriána Kepičová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov :
Valéria Andrášková
Anna Semetkovská
Zástupcovia nepedagogických zamestnancov :
Martina Buríková
Poradné orgány materskej školy:
1. Metodické združenie : vedúca 1. polrok Tatiana Hirjaková
2. polrok Valéria Andrášková
Členovia: všetci pedagogickí zamestnanci
2. Pedagogická rada:
Členovia: všetci pedagogickí zamestnanci

Údaje o deťoch školy za školský rok 2018/2019
V školskom roku navštevovalo materskú školu 94 detí.
Počet tried: 4
Detí so ŠVVP: 0
Detí v HN: 9
Vyučovací jazyk: slovenský

Údaje o počte zamestnancov:
Pedagogickí zamestnanci : 8 kvalifikovaných na plný pracovný úväzok
Prevádzkoví zamestnanci : 7, z toho :
5 zamestnankýň - pracovný úväzok - 7,5 hodín
2 zamestnankyne - pracovný úväzok - 3, 75
Všetky pedagogické i prevádzkové zamestnankyne spĺňajú odbornú
spôsobilosť.
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
V školskom roku 2018 / 2019 nikto neabsolvoval žiadne vzdelávanie.

a pedagogickú

Údaje o projektoch a prezentácii školy na verejnosti a jej aktivity v šk. roku 2018/ 2019:
Interné projekty:
-

,, Adamko hravo zdravo ,, - dôraz bol kladený najmä na zdravý životný štýl, otužovanie
a saunovanie detí.
,, Dental alarm,, - stomatohygiena, starostlivosť o chrup
,, Enviromentálna výchova „
Projekt mládeže Slovenského červeného kríža - Dorotka a jej priatelia – deti sa
prostredníctvom hier, básni, príbehov a rozhovorov učili ošetriť malé zranenia
dievčatka Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznámili sa s darcovstvom krvi
a Červeným krížom.

Grantové projekty:
Vypracovali sme ďalšie projekty nadácie Teco, z ktorých 1 bol a 1 nebol úspešný. Z úspešného
projektu sa zakúpia ďalšie detské knihy, encyklopédie na doplnenie čitateľských centier v triedach.

Voľnočasové aktivity:
So súhlasom zákonného zástupcu boli 5 – 6 ročné deti zapojené do pohybového krúžku, ktorý
bol realizovaný v telocvični ZŠ na ul. Komenského a výtvarného krúžku realizovaného v MŠ
cez CVČ v Snine.
Deti reprezentovali materskú školu na vystúpeniach organizovaných Mestom Snina . Zapojili
sa do prehliadky v prednese poézie a prózy detí sninských materských škôl, vystúpenia pri
príležitosti MDD na námesti, vystúpenia na folklórnom festivale materských škôl na MŠ
Palárikovej.
Údaje o aktivitách v školskom roku 2018 / 2019 :
-

Spoznajme sa navzájom – pohybové aktivity v areáli MŠ detí s rodičmi v rámci
Európskeho týždňa pohybu 26.09.2018
Folklórny festival v rámci MŠ Sniny v septembri
Rekord Stonožka -zapojenie sa detí zo všetkých škôl
Vystúpenie ZUŠ v KD
Veselé hrabličky – úprava školského dvora za pomoci detí-október
Úcta k starším – stretnutie so starými rodičmi s kultúrnym programom po triedach
Pieseň letí medzi deti- triedne kola ľudových piesni-november
V spolupráci s Tescom výzdoba výtvarnými prácami v jeseni i zime v ich priestoroch
Mikulášska nádielka v spolupráci s CVČ
Vianočná besiedka spolu celá MŠ
Snehové kráľovstvo- zimné aktivity v areáli materskej školy
Karneval- zábavné dopoludnie v MŠ
30.výročie MŠ-slávnostné vystúpenie a oslava za účasti hostí
Prenosné planetárium v škôlke pre všetky deti
Návšteva knižnice-deti 4.triedy a noc v MŠ

-

Marec - mesiac knihy- triedne projekty
Kráľovstvo zeme- zážitkové učenie v prírode
Moja zlatá mamička- spoločné vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek
MDD – deň radosti veselosti –zábavné dopoludnie
Letná olympiáda- pohybové aktivity detí na školskom dvore
Škola v prírode – účasť 5 – 6 ročných detí na Rybníkoch u p. Jurpáka
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ a kaštieli

Priestorové a materiálno – technické podmienky MŠ:
MŠ na Ul.Perečínskej č. 2546/23 v Snine je 4 triedna účelová budova, ktorá pozostáva z troch
jednopodlažných vzájomne prepojených pavilónov. Od roku 2002 má právnu subjektivitu.
Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou
dochádzkou. Umožňuje aj možnosť poldenného pobytu. Súčasťou materskej školy je plynová
kotolňa, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, sauna, kancelárske a obslužné priestory. Materská škola
má nainštalovaný poplachový systém narušenia objektu. Je pripojená na internet. Má svoju
webovú stránku.
V MŠ sme v šk. roku 2018/19 vymenili ďalšie kryty na radiátoroch v spálňach, triedach, chodbách,
rozdeľovňach stravy. Zrealizovali sme zriadenie väčšej triedy z doterajšej jedálne, nakoľko 2.trieda
bola rozmerovo nepostačujúca pre počet detí, ktoré ju navštevovali. Prebúrala sa priečka do triedy, kde
vznikla nová šatňa, upravila sa obkladom novovzniknutá trieda.
Do kuchyne sa zakúpili tanieriky hlboké, plytké a šálky pre deti 2 mladších tried, poháre, príbory
nakoľko v šk. roku 2019-20 bude stravovanie opäť po triedach, čo si vyžiadalo aj dokúpenie iného
potrebného vybavenia kuchyne . V rámci úspory elektrickej energie postupne naďalej vymieňame
žiarovky za šetriace - letkové.
V rámci údržby boli vymaľované ďalšie priestory materskej školy- rozdeľovne stravy , sklad
kuchyne. Na tieto účely už piaty rok využívame príspevok z 2%. Vo všetkých triedach boli hĺbkovo
vyčistené koberce. Veľa času, ako už niekoľký rok, sa venovalo estetizácii exteriéru - oprava
a natieranie kolotočov, hojdačiek, domčekov so šmýkačkami, altánku. Úplne sa vymenili dosky na
kolotočoch a čiastočne na pieskoviskách, urobili sme nové menšie pieskovisko pre najmenšie detí.
Qpravili a doplnili sme náradie a náčinie na školskom dvore podľa platných noriem. Kosenie
prebiehalo podľa potreby,
Dokúpili sme ležadlá do spálni, koberce do 1.triedy,2 spálni, kancelárie účtovníčky a behúny na
všetky spoločné priestory MŠ. Vymenil sa aj komplet nábytok v kancelárii účtovníčky. Zakúpili sa
šatňové zostavy do 2 šatní. Pre skvalitnenie edukačného procesu boli zakúpené nové softvéry na prácu
na interaktívnych tabuliach a PC, edukačné pomôcky zamerané na predčitateľskú gramotnosť-nové
knižné publikácie, encyklopédie pre deti od 2-6 rokov. Veľa pomôcok sme vyrobili aj svojpomocne .
Dokúpili sa nové hudobné nástroje –husle, bubon, tamburíny, rumba gule, pomôcky na realizovanie
oblastí Človek a svet práce – mikroskop, lupa, váhy na váženie so závažiami a ďalšie. Na oblasť
Zdravie a pohyb sa dokúpili stuhy, šatky, tunel na lezenie. Na oblasť Umenie a kultúra sa do VV
dokúpili voskové pastelky, suchý pastel, tuše a ďalší výtvarný materiál.

Finančné a hmotné zabezpečenie:
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na dieťa v roku 2018 / 2019 predstavovala 1 860 EUR
pre MŠ a 355 EUR pre ŠJ .
2. Príspevok od rodičov
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy bol 10 EUR na každé dieťa.
3. Rodičovský príspevok odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združení predstavoval
20 EUR na dieťa.
4. Z 2% sme ako MŠ získali 841,43 EUR

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania
Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu,, Zvedavkovia,,, sme sa v priebehu
školského roka 2018-19 naďalej zameriavali na rozvíjanie zdravého životného štýlu. V druhom
polroku sme revidovali ŠkVP a doplnili ho o ďalšie výkonové štandardy jednotlivých
vzdelávacích oblastí.
Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavkovia“ sú výkonové
štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách. Sú spracované v podobe obsahových celkov
s prihliadnutím na vlastné zameranie a ciele materskej školy. Pozostávajú zo vzdelávacích
oblastí a podtém, v ktorých sú zapracované výkonové štandardy podľa podmienok školy
s prihliadnutím na ročné obdobie, sviatky a tradície, rozvoj poznatkov detí a špecifiká školy
Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti je prispôsobené schopnostiam a zručnostiam detí
v triedach. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti je vyjadrená v podobe harmonogramu
denných činností / denného poriadku/ v MŠ. Prihliada sa na odporúčané časové trvanie
jednotlivých foriem činnosti v MŠ. Vychádza z analýzy za predchádzajúce obdobie a prijatého
uznesenia pedagogickej rady., z materiálno – technických podmienok, z reálnych možností
ktoré materská škola vo svojej lokalite má. Pri plánovaní výchovno – vzdelávacej činnosti
spolupracujú medzi sebou obidve učiteľky v triede. Jednotlivé oblasti sú ďalej bližšie
rozpracované.
Zdravie a pohyb
Aktívne sme zapájali deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a
zdravému životnému štýlu realizovaním denne rannými cvičeniami, pohybom s využitím
náradia a telocvičného náčinia na školskom dvore, súťaživosťou medzi triedami i deťmi. Deti
sa zdokonalili pri práci s loptou, vedia hádzať, chytať, staršie aj driblovať. Naučili sa veľa
pohybových hier s pravidlami, reagujú na terminológiu jednotlivých cvikov. Pre predškolákov
sme v rámci spolupráce so ZŠ poskytli možnosť realizovať pohybové aktivity v telocvični ZŠ
Komenského, kde sa viditeľne zlepšila ich pohybová zdatnosť. Predškoláci sa zúčastnili aj
predplaveckej prípravy na plavárni v Humennom, kde sa učiteľkám podaril u všetkých detí
odbúrať strach z vody, plávať pod vodou a niektoré už začali splývať. V spolupráci s vedúcou
šk. jedálne sme budovali povedomie o zdravom životnom štýle a s deťmi sme rôznymi
aktivitami, prezentáciami upevňovali poznatky. Na otužovanie využívame našu vlastnú saunu.

Človek a príroda
Tento cieľ sme v prevažnom čase realizovali v prírode: na školskom dvore a v jeho okolí, na
Rybníkoch, vo Vihorlatskom parku, parku pri kaštieli kde priamo pozorovali, skúmali kvety,
stromy, prírodniny, niektoré zvieratá, hmyz. Sadili semienka rastlín a následne sa o ne starali,
zasadila si každá trieda svoj strom na školskom dvore, o ktorý sa starali pravidelne separovali
odpad v triede i na školskom dvore. Pozorovaním počasia a jeho pravidelným zaznamenávaním
jednoduchými symbolmi v kalendári počasia získali veku primerané poznatky. Radi robili
rôzne pokusy s rozpúšťaním a tuhnutím látok, magnetizmom ap. a výsledky zaznamenávali
do pozorovacích hárkov.
Človeka spoločnosť
Tretí cieľ v ŠkVP v tejto oblasti bol hlavne získať praktické skúseností v areáli materskej školy
ako chodec, cyklista, kolobežkár, záchranár, policajt. Poznajú dopravné prostriedky, dopravné
značky aj pravidlá cestnej premávky. Vedeli pomenovať aj nebezpečenstva na ceste. Je
potrebné aj naďalej a vo väčšej miere tieto kompetencie upevňovať a realizovať ich pre
spestrenie s príslušníkmi PZ.
Ostatné výkonové štandardy deti zvládli. pekne vedeli rozprávať, čo sa robí v škôlke a doma,
opísali režim dňa , ráno - obed- večer. Orientovali sa v časových vzťahoch. Poznali okolie
Sniny, nášho regiónu, ale aj niektoré krásy Slovenska. Vedeli, ktoré je hlavné mesto
Slovenska.
Jazyk a komunikácia
Pozornosť sme venovali komunikačným kompetenciám a rozvíjaniu predčitateľskej
gramotnosti detí. Deti rady prezerali knihy, zaujímali ich písmená,predškoláci vedeli určiť
hlásku na začiatku i konci slova, vedeli z písmen skladať .svoje meno aj jednoduché slová,
graficky znázorniť písmená. Niektoré vedeli podľa obrázkov súvisle vyrozprávať rozprávky aj
s moduláciou hlasu a pokúšali aj čítať. Veľmi rady dramatizovali, pri hre často používali rôzne
hračky, viedli medzi sebou dialóg. Deti primerané zvládali aj grafomotorické cvičenia.
Matematika a práca s informáciami
V rozvíjaní matematickej gramotnosti získali základné predstavy o veľkosti, tvaroch rovinných
a priestorových, množstve, orientácii v priestore, čase a pojme o čísle do 10. Porovnávaním aj
meraním určovali veľkosť predmetov.
Určovali, pomenovali ale aj vyhľadávali v priestore telesá – guľu, kocku, valec. Niektorým
deťom ešte stále robí problém správne ich pomenovať. Deti sa orientovali v priestore aj
pomocou symbolov –šípky - na štvorcovej sieti, ale tieto úlohy je potrebné zaraďovať
častejšie. Taktiež sa oboznámili s ozubenými kolesami, ako sa pohybujú a ako sa mení smer
pohybu. Pretrvali ťažkosti pri riešení problémových úloh a určovaní pravej a ľavej strany.
Pracovali aj na interaktívnej tabuli v rôznych edukačných programoch , plnili jednoduché
úlohy, poznatky prijímali prostredníctvom prezentácii na rôzne témy.

Umenie a kultúra
v hudobnej výchove – sa pravidelne striedali rôzne činnosti – ako vokálne, rytmické,
inštrumentálne, percepčné, hudobno – pohybové a hudobno – dramatické.
Deti veľmi radi spievali rôzne detské ľudové aj moderné piesne , ktoré poznali prostredníctvom
sledovania DVD nahrávok, Youtube kanála. ( Spievankovo, Zahrajko a Tanculienka ap.)
Zvládli sólový aj skupinový spev. Rôzne pesničky sprevádzali hudobnými nástrojmi,
rytmizovali a dramatizovali. Spoznávali hudobné a rytmické nástroje, rôzne žánre hudby, učili
sa pracovať s dynamikou, jednoduché tanečné prvky a kroky. Svoje tančeky predviedli na
Vianočnej besiedke, Úcte k starším, Dňu matiek , prezentovali MŠ na verejnosti .
Vo výtvarnej výchove - deti od najmenších po predškolákov denne mali možnosť tvoriť s
rôznymi technikami – maľovaním, kreslením, modelovaním, práci s hlinou, skladaním papiera
a vytvárali tak zaujímavé práce. Tie sa pravidelne vystavovali pre rodičov a najlepšie z nich
sme posielali aj na výtvarné súťaže. V súťaži „Vesmír očami deti“ práce našich detí postúpilo
z Okresnej súťaže na celoslovenskú súťaž. Deti rady experimentovali s farbami, vodou, hlinou
a lepidlom. Menej sa pracovalo s modelovacou hmotou a plastelínou a to sa prejavilo v slabšou
zručnosťou pri modelovaní.
Človek a svet práce
Deti poznávali a rozlišovali materiály, spoznávali aké majú vlastnosti. Získavali základné
užívateľské zručnosti s pracovným náradím – hrabanie, prenášanie, zametanie, skrutkovanie,
strihanie, nalievanie a pod. Prostredníctvom učiteliek získavali vedomosti o výrobe niektorých
výrobkov – džúsu, čaju. Diskutovali a spoznávali aj rôzne tradičné remeslá ako hrnčiarstvo,
tkáčstvo, kováčstvo a košikárstvo. Získavali základné užívateľské zručnosti s pracovným
náradím – napodobňovali prácu dospelých: hrabali listy, prenášali a vozili listy do zberného
kontajnera , zametali chodníky.
Zaujalo ich tvorenie na tvorivých dielňach ktoré sa pripravovali na Vianoce, Veľkú noc, kde si
vyskúšali vyrábať vianočné ozdoby na stromček, zdobili kraslice . Všetky tieto remeslá boli pre
deti veľmi zaujímavé .

Spolupráca MŠ s inštitúciami:
Materská škola v oblasti výchovy a vzdelávania spolupracovala s rodičmi, zriaďovateľom
Mestom Snina, Mestský kultúrnym a osvetovým strediskom, ZŠ Komenského, CVČ, ZUŠ, LZ
– Sobrance, Radou školy a materskými školami v Snine.

Správa prerokovaná na pedagogickej rade 26.8.2019

Správu predložila : Jana Filakovská
riaditeľka MŠ

Rada školy pri Materskej škole, Ulica Perečínska č.2546/23, Snina

Vyjadrenie rady školy k predloženej správe

Rada školy pri Materskej škole, Ulica Perečínska č. 2546/23, Snina na svojom
zasadnutí dňa 23.10.2019 prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Ulica Perečínskač.2546/23, Snina
za školský rok 2018/2019 bez pripomienok a odporúča zriaďovateľovi Mestu
Snina

schváliť ju.

V Snine 23.10.2019
Ing. Peter Dziura
predseda RŠ

