
 

MATERSKÁ ŠKOLA  JARABINA – SPRÁVA  O VVČ za šk. r. 2016/2017. 

 

1. Triedy: 

Z nich s celodennou starostlivosťou : 1 

           s poldennou starostlivosťou: 0 

           počet tried spolu: 1 

 

2. Deti:  

Z nich v triedach s celodennou starostlivosťou : 23 

V triedach s poldennou starostlivosťou: 0 

a) Počet detí v MŠ spolu: 23  

b) Počet detí mladších ako 3 roky: 2 

c) Počet z nich s postihom: 0 

d) Počet individuálne integrovaných: 0 

e) Počet evidovaných detí v hmotnej núdzi: 0 

f) Počet detí, ktoré na základe žiadosti rodičov nebolo možné prijať pre nedostatok 

miesta: 0 

 

3. Zamestnanci školy 

Z nich  -  pedagogickí zamestnanci: 2 

            -  nepedagogickí zamestnanci: 2 

a) Počet všetkých zamestnancov školy: 4 

b) Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 100 % 

c) Počet zamestnancov, ktorí si dopĺňali  kvalifikáciu: 0 

 

 



 

4. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

 Vzdelávanie sa snažíme zameriavať na výchovno – vzdelávací proces, jeho skvalitnenie 

využitím poznatkov zo vzdelávania, odovzdávanie poznatkov medzi pedagógmi. V tomto 

školskom roku sme sa zamerali na preštudovanie metodických príručiek k vzdelávacím 

oblastiam iŠVP, a tvorbu plánov VVČ s využitím adaptácií výkonových štandardov. 

Rezervy stále vidíme vo využívaní IKT v praxi, preto sa v budúcom školskom roku plánujeme 

prihlásiť na vzdelávanie v tejto oblasti. 

 

5. Výkon štátnej správy riaditeľa predškolského zariadenia: 

V zmysle ustanovenia § ods.6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

 

Druh vydaného rozhodnutia:  

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 8 

Rozhodnutie o prijatie na adaptačný pobyt:1 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 8 

 

 

6. Aktivity a prezentácia školy 

 

Život v materskej škole v šk. r. 2016/2017. 

V tomto školskom roku navštevovalo MŠ 23 detí od dvoch do šiestich rokov, z toho 

15 chlapcov a 8  dievčat. Predprimárne vzdelávanie ukončilo 8 detí, 5 nových detí sme prijali.  

Naša materská škola približuje deťom ľudové zvyky a tradície našej obce. Počas roka 

sa deti oboznamujú s piesňami, koledami, tancami  a  hrami  nielen našej obce, ale 

i rusínskymi či ukrajinskými. Takýmito pásmami sa prezentujú na verejnosti v tradičných 

krojoch. Tie sú zároveň súčasťou výzdoby MŠ, ktorú dopĺňajú kreatívne práce našich detí 

(kresby, maľby, mozaiky...) a fotografie detí v krojoch.  

 



Výchovno–vzdelávací proces sme tento rok obohatili návštevou dvoch divadelných   

predstavení, v novembri sme spevom a tancom oslávili „Deň materských škôl na Slovensku“,  

v spolupráci s dôchodcami si deti vyskúšali tkanie na tradičných krosnách, počas zimných 

radovánok sa zúčastnili vystúpenia hudobnej skupiny Rolland v budove základnej školy,  pri 

príležitosti „Oslobodenia obce“  sme zorganizovali šmýkanie na klzáku v lokalite „Lán“, 

navštívili sme miestnu knižnicu, pričom si deti prezreli galériu obrazov akademického maliara 

Mikuláša Dica. Najbohatší na naše aktivity bol mesiac jún. Hneď 2. júna bol v Rádiu Regina 

odvysielaný záznam z osláv MDD v našej MŠ  (spevy detí, rozhovory s deťmi, učiteľkami),  

5. júna sme uskutočnili výlet do ŠRC v Starej Ľubovni, kde sme sa dobre vyšantili, 25. júna 

sme si zasúťažili na ihrisku pri ZŠ v rámci akcie „Hurá leto“ a napokon 28. júna sa všetky deti 

spolu so svojimi rodičmi rozlúčili s predškolákmi spoločným opekaním, spevom a hrami.  

Predškoláci absolvovali  „Noc v MŠ“ so zaujímavým programom (hry, oslava narodenín, 

diskotéka, nočný pochod, rozprávanie rozprávok, spánok v MŠ).  Šatňu zdobilo „Tablo“ 

predškolákov. Záver školského roka patril hrám, spevu a tancom. 

Veľmi dobrá je spolupráca s rodičmi pri organizovaní rôznych akcií počas roka  (napr. 

oslavy narodenín detí, Mikuláš, karneval, kultúrny program Z úcty k rodine, MDD, stretnutia 

rodákov obce). Rozveseľujeme srdiečka starkých v domove dôchodcov pri príležitosti 

životných jubileí a sviatkov zhotovením darčeka a kytičkou piesní a tancov.  Pripravujeme 

s deťmi tradičné jedlá – varíme pirohy, pečieme a zdobíme medovníky, pečieme Paschu. 

Okrem takýchto aktivít sme s deťmi spoznávali interiér a exteriér MŠ, ZŠ, 

oboznamovali sa s významnými budovami v obci  /požiarna zbrojnica, knižnica, galéria 

obrazov v KD, OÚ/, historickými budovami, pozorovali zvieratá na PD, prírodné reálie, učili 

sa rozlišovať liečivé bylinky, názvy okolitých lesov, lúk. Pravidelnými pohybovými 

aktivitami na ihrisku, školskom dvore a prostredníctvom turistických vychádzok sme 

podporovali návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, budovali pozitívne postoje k 

pohybu, športovým aktivitám a k svojmu zdraviu.  

V novom školskom roku čaká na deti prekvapenie – zrekonštruovaná budova MŠ  

(fasáda, okná, radiátory...) 

 

         

 

 

 

 

 

 

. 



 

7. Zapojenie školy do projektov 

 

Zapojili sme sa do projektu MRK 2, ktorý bol zameraný na vzdelávanie detí z 

marginalizovaných rómskych komunít, prostredníctvom ktorého sa  zlepšila zaškolenosť  

týchto detí a materiálne vybavenie MŠ zamerané na edukačný proces. Trvanie projektu 

bolo od 1.2.2013 – 30.11.2015, kde bola zamestnaná aj pedagogická asistentka.              

 Aj napriek ukončeniu tohto projektu sme zamestnali prostredníctvom projektu ÚP a soc. 

vecí 2 asistentky – rómky, matky deti, ktoré  navštevovali našu MŠ. Tieto matky sa mali 

možnosť individuálne venovať všetkým deťom, ale hlavne deťom z MRK. Vďaka tomu 

sme získali  aj finančné prostriedky na nákup kreatívneho materiálu pre prácu asistentiek 

s deťmi. 

 

 Prehľad doteraz získaných prostriedkov z projektov: 

 

1. Projekt PHARE – apríl 2004......................5 539,40,- € 
 

2.  Projekt „ Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009 “  
 

marec 2009 .............................................3 300, 00,- € 
 

3. MPC – Bratislava / výp. technika / 

február  2010............................................1 960, 53,- € 

 

4. Projekt  ORANGE / detské ihrisko, autíčka PINGO car/ 

r. 2011......................................................1 000,00,- € 

 

5.  Projekt MRK 2  

r. 2013- 2015 - ............................................12 700,- € 

 

V mesiaci jún sa začala rekonštrukcia budovy MŠ z finančnej podpory EÚ. 

 

 

 

 



8. Spolupráca a vzájomné vzťahy školy. 

 

 S rodičmi: 

 poradenská činnosť, rodičovské združenia, účasť rodičov a detí na akciách a aktivitách 

organizovaných OÚ a MŠ, účasť na oslavách: / Mesiac úcty k starším, Mikuláš, 

Tvorivé dielne, Vinšujeme Vám, MDŽ, MDD, Stretnutie rodákov obce Jarabina./ 

 „Pečenie medovníkov“ – miesenie cesta, vykrajovanie, pečenie, zdobenie 

 pomoc a účasť rodičov pri organizovaní akcie : „Rozlúčka s predškolákmi“ 

 v rámci osláv „ Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov“ účasť  detí na  

vystúpení a tvorivých dielňach. 

 zabezpečovanie darčekov pre deti k sviatkom, príprava občerstvenia 

 

So ZŠ: 

 vzájomné konzultácie a hospitácie, príprava predškolákov a zápis detí do 1.roč. ZŠ. 

 účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach 

 

S CPPPaP: 

 konzultácie a spolupráca pri zisťovaní školskej zrelosti, pri tvorbe IVP  pre deti so 

ŠVVP 

 spolupráca s  logopédom  

 

S obecným úradom : 

 aktívna účasť na zastupiteľstvách, akciách organizovaných OÚ - / pomoc pri 

organizácii a účasť na príprave  kultúrnych, spoločenských a športových podujatí /.  

 S DD a ZOS: 

 zhotovovanie darčekov pre dôchodcov k sviatkom a jubileám, kultúrne programy, 

hudobné pozdravy k sviatkom. 

 

9.Výsledky a závery inšpekčnej činnosti: 

V školskom roku 2016/2017 sa inšpekčná činnosť v MŠ nekonala. 

 

 



10. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy: 

Vnútorné priestory sú čisté, esteticky upravené v súvislosti so zameraním nášho ŠkVP.  

Postupne by sme sa chceli zapojiť do ďalších projektov na získanie finančných prostriedkov 

na zakúpenie nového nábytku , výmenu podlahových krytín, vymaľovanie interiéru MŠ, 

zakúpenie nových – moderných učebných pomôcok a hračiek. 

 Je potrebné opraviť chodníky a parkovisko pred budovou MŠ. 

 

11.Finančné a hmotné zabezpečenie:  

 

- Dotácia na originálne kompetencie: : 5.365,-- € celková dotácia od obce aj na ŠJ a ŠKD 

- Dotácia na 5 ročné deti:1.297,-- € 

- Príspevky od rodičov: 983,-- € 

      

12. Analýza a hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za  celý šk. rok 2016/2017 

 
V školskom roku 2016/2017 sme  realizovali predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP „Poznávaj 

a uchovávaj tradície svojich predkov“ vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách.  

 

Pobyt detí v materskej škole je organizovaný na základe denného poriadku, ktorý 

rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Ide o striedanie činností, ktoré sa týkajú 

životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý rozvoj dieťaťa. 

Adaptácia novoprijatého dieťaťa v materskej škole bola realizovaná postupným 

predlžovaním pobytu dieťaťa v materskej škole ( od 1 hodiny ). Každý rodič mohol prvé dni 

stráviť so svojím dieťaťom v triede.  

 

 
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole sme realizovali formou hier. Uplatňovali 

sme integráciu vzdelávacích oblastí, vzdelávacie aktivity sa navzájom prelínali a dopĺňali. 

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme podporovali  aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu 

a sebaprezentáciu. Stimulovali sme  sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, 

schopnosť vzájomného rešpektovania sa.  

 Zlepšovali  hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému 

pokroku. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia sme brali do úvahy  vývinové 

špecifiká detí predškolského veku.  

 Dramatickú hru sme zaraďovali  ako komplex edukačných činností smerujúcich k 

rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti detí.  



 Podnecovaním  deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier a 

výtvarných činností sme stimulovali schopnosť prejaviť emócie a city s dôrazom na 

subjektívne prežívanie.    

   V grafomotorických a  výtvarných činnostiach dodržiavali postupnosť.  

 Systematickými krokmi zlepšovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na správny 

úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu 

sedenia počas činnosti.  

 Pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku sme 

podporovali rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí. Pri realizácii telesných 

cvičení sme dbali na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení. Upevňovali 

zdravie detí prostredníctvom otužovania slnkom, vodou, prechádzkami v rôznom počasí. 

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali bádateľský prístup, zaraďovali  

experimenty a vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a 

situáciami.  

 Digitálne technológie / práca s PC, IT / sme využívali  ako didaktické pomôcky s 

dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.  

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti v plnej miere využívame   ľahko ovládateľné nástroje 

Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj/ klavír, gitara, flauta/. 

 Deti komunikovali prevažne po slovensky, ale i a v materinskom jazyku .Týmto deťom 

sme venovali individuálny prístup pri osvojovaní si spisovného jazyka. 

 Individuálna logopedická starostlivosť vykonával logopéd na základe pedagogickej 

diagnostiky a odporučenia  zástupkyňou. 

 V tomto školskom roku sme nezabezpečovali krúžkovú činnosť AJ z dôvodu odchodu 

učiteľky na MD. 

  Deň materských škôl na Slovensku sme 4. novembera podporili detskými súťažami, 

tancami a PH.  

 

Dňa 23.3.2017 na základe vykonanej depistáže  školskej spôsobilosti detí  CPPPaP v Staraj 

Ľubovni prostredníctvom rozhovoru, pozorovania, pedagogickej diagnostiky a depistážneho 

testu boli u niektorých detí zistené slabšie stránky , ktoré sme potom v spolupráci so ZZ 

a individuálnym prístupom odstraňovali. Najviac nedostatkov bolo zistených u dieťaťa, ktoré 

sa presťahovalo z USA, nevedelo komunikovať v SJ. 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia 

Nedostatky: 

- Nedodržiavanie základných pravidiel komunikácie / prihlásiť sa o slovo, neskákať do 

reči/. 

- Nesprávna výslovnosť hlások v slovách / odporúčanie logopéda/. 

- Nespisovné vyjadrovanie / používanie dialektu/. 

- Nesprávne zaobchádzanie s knihou /MD/. 

- Nesprávny úchop ceruzky u niektorých detí, ktoré mali nesprávne návyky  z domu, je 

ťažko ich preorientovať na správne držanie kresliarskeho materiálu aj po konzultácii 

s rodičmi. 

 

 



Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami 

 Nedostatky: 

- Neosvojené geometrické tvary. 

- Neupevnená priestorová orientácia, pravo-ľavá orientácia. 

- Pohyb v štvorcovej sieti. 

 

Vzdelávacia oblasť- Človek a príroda 

Nedostatky: 

- Nie všetky deti poznajú základné rastliny a živočíchy. 

- Niektoré nemajú vypestovaný vzťah k prírode, ochranárske postoje j nej. 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a spoločnosť 

 

 Nedostatky: 

- Niektoré deti majú rezervy v orientácii v čase /včera, dnes, zajtra/ 

- Nezautomatizované zdvorilostné frázy / prosím, ďakujem, dovolíš, prepáč/. 

- Problém s delením sa o hračku / hlavne MD/. 

- Riešenie konfliktu násilím / fyzické ubližovanie/. 

- Emočná a sociálna nezrelosť 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce 

 

Nedostatky: 

- Nízka pracovná vyspelosť 

- Problém v orientácii v náčrtoch, schémach pri konštruovaní. 

- Nepresné strihanie a skladanie papiera, čistota pracovného stola, výtvoru. 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra 

 

Nedostatky: 

- Rytmizovanie slov, riekaniek / nesprávne rytmizovanie/. 

- Málo tvorivosti pri práci s rôznymi materiálmi. 

- Nepresné stvárnenie ľudskej a zvieracej postavy u niektorých detí /chýbajúce časti/. 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb 

 

 

Nedostatky: 

- Správne držanie tela pri chôdzi a sedení za stolom. 

- Nedostatočná prevencia pred úrazmi, neodhadovanie svojich schopností. 

- Nadmerná konzumácia sladkostí a sledovanie TV, práca s PC /doma/. 

- Nedostatok pohybových aktivít v domácom prostredí, slabá kondícia, zvýšená 

chorobnosť. 

- Neosvojené niektoré sebaobslužné činnosti / viazanie šnúrok, zipsovanie/ a základy 

stolovania /jedenie s príborom, čistota pri stolovaní/. 

 



Opatrenia:  

 

 dôslednejšie využívať individuálny prístup k deťom v oblastiach, v ktorých nedosiahli 

požadované výsledky v spolupráci  so zákonnými zástupcami detí. 
 zameriavať sa na kvalitný rozvoj komunikačných schopností detí 
 podporovať záujem detí o poznávanie zážitkom, bádanie a experimentovanie, 

nepredkladať hotové informácie 

 zvýšiť vzdelanosť učiteliek v oblasti využívania digitálnych technológií  

 systematicky a primerane využívať digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti 
 viac pozornosti venovať EKO hrám v prírode za účelom lepšieho poznania prírody 

a jej ochrany. 
 

Pobyt detí v materskej škole je organizovaný na základe denného poriadku, ktorý 

rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Ide o striedanie činností, ktoré sa týkajú 

životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý rozvoj dieťaťa. 

Adaptácia novoprijatého dieťaťa v materskej škole bola realizovaná postupným 

predlžovaním pobytu dieťaťa v materskej škole ( od 1 hodiny ). Každý rodič mohol prvé dni 

stráviť so svojím dieťaťom v triede.  

 

Aj naďalej  sa budeme sa snažiť kvalitnou výchovno – vzdelávacou činnosťou o 

dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a a sociálno-citovej úrovne pripraviť 

na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

 

          Jarabina 16.09.2017 

 

          Riaditeľ ZŠ s MŠ Jarabina Mgr. Jozef Kovalčík  

          Zástupkyňa pre MŠ Anna Sukovatá.           

             

 

 


