
Materská škola Snakov 49, 08606  Malcov 

 

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

zariadení za školský rok 2015/2016 

Názov školy: Materská škola Snakov 

Adresa školy: Snakov 49, 08606 Malcov 

Telefónne číslo školy: 0544796017 

Údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Snakov  , IČO: 000322580 

Meno vedúceho zamestnanca: Renáta Mašlárová 

Poradné orgány školy: V materskej škole pracuje 5 členná rada školy a združenie rodičov 
školy. 

Údaje o počte detí v škole: Materská škola je jednotriedna, zameraná na výchovu 
a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup na primárne vzdelávanie. Dopĺňa rodinnú 
výchovu o výchovno- vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, 
jeho emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými 
osobitosťami dieťaťa. Materská škola umožňuje aj školské stravovanie. Predmetom činnosti 
materskej školy je zaškoľovanie 2-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou, poskytovanie odborných konzultácií o výchove a vzdelávaní detí, ktoré túto 
školu navštevujú. V školskom roku 2015/2016 bolo v materskej škole zapísaných 16 detí. 
Z toho 9 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Učebné plány, programy a zamerania, podľa ktorých škola pracuje: Výchovno- vzdelávacia 
činnosť školy vyplýva zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0  ako základného 
pedagogického dokumentu pre materské školy. Podľa zákona 245/2008 Z.z. / Školský zákon/ 
sme mali vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom „Veselé slniečka“.  Tento je 
vzhľadom na polohu školy zameraný na environmentálnu oblasť. Oblasti perceptuálno- 
motorická, kognitívna a sociálno- emocionálna sa súbežne rozvíjajú v edukačných aktivitách 
a činnostiach školy. Za účelom komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa využívame hlavne na 
upevňovanie a overovanie si poznatkov pracovné listy a zošity NOMI- schválené MŠ SR, 
edukačný portál pre MŠ – ABC materské školy a pod. 

Materská škola má vypracovaný koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2015/2016. 

Údaje o zamestnancoch školy a ich kvalifikačné predpoklady: Celkový počet zamestnancov 
je 5. Pedagogickí zamestnanci v počte 2 spĺňajú kvalifikačné požiadavky pedagogickej 
i odbornej spôsobilosti. V materskej škole pracuje  jedna kuchárka, jedna pomocná sila 
v kuchyni a upratovačka- školníčka. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa - 
učiteľka materskej školy. Ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov materskej školy 
sa realizuje na kontinuálnych vzdelávaniach podľa vypracovaného plánu, samoštúdiom 



odbornej literatúry a platnej legislatívy a aktívnou účasťou na podujatiach MPC v Prešove. 
Sme zaradené do Operačného programu VZDELÁVANIE.   

Materská škola má vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov. 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti a aktivity prezentujúce prácu v MŠ: Materská 
škola sa v spolupráci s Obecným úradom v Snakove aktívne zúčastňuje na aktivitách 
usporadúvaných pri príležitosti rôznych sviatkov, osláv- Október- Posedenie s dôchodcami, 
December- Vianočná akadémia, Máj- Deň matiek, Jún – Rozlúčka so školákmi, Školský 
poznávací výlet a pod. Pri získavaní poznatkov o knihách sme v Marci navštívili miestnu 
Obecnú knižnicu.  Organizujeme výstavky pre rodičov: v jesennom období v rámci 
environmentálnej výchovy súvisiace so zdravou výživou; v zimných mesiacoch v spolupráci 
s rodičmi absolvujeme posedenie pri stromčeku, karneval a pod. Na  oslavu MDD sme 
zorganizovali športovo- súťažné dopoludnie pre deti  na obecnom futbalovom  ihrisku. 

Priestorové , materiálne a technické podmienky školy:  Materská škola sídli v 
nových priestoroch účelových pre túto školu. Svojou priestrannosťou a vybavením vytvára 
primerané podmienky na realizáciu pohybovo-relaxačných, edukačných aktivít a ostatných 
výchovno- vzdelávacích činností. Z hľadiska bezpečnosti má interiér  adekvátne udržiavané 
priestory. Exteriér materskej školy je pravidelne upravovaný/vykosený a vyhrabaný/ 
a v zimných mesiacoch sú chodníky odhrnuté od snehu. Na školskom dvore je detské 
záhradné náradie. V budúcnosti plánujeme renováciu a kúpu nového školského 
exteriérového náradia a náčinia. Vybavenosť školy odbornou, metodickou a detskou 
literatúrou  je na dobrej úrovni. Materská škola vlastní z Operačného programu 
VZDELÁVANIE počítač- ktorý využívajú deti na edukačnú činnosť/ Cirkus šaša Tomáša, pod./, 
televízor, tlačiareň s kopírkou a skenerom, MP3- prehrávač a fotoaparát. Na konci školského 
roka 2013/2014 sme z projektu „Digi škola“ dostali interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú 
tlačiareň.   Počítač máme v riaditeľni a využívajú ju aj pedagogický zamestnanci. Potrebné 
legislatívne informácie získavame z tlače a internetu. Materiálno- technické podmienky sú na 
primeranej úrovni.  

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- vzdelávacej činnosti: 

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov v čiastke 5€ za mesiac/dieťa 
mladšie ako 5 rokov. 

 Na zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu, hračiek a učebných pomôcok 
škola využíva aj finančné  prostriedky združenia rodičov a sponzorskej pomoci rodičov 
škole 

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy: Materská škola má 
vypracovaný koncepčné zámery rozvoja školy na školský rok 2016/2017. Úlohy 
 z koncepčných zámerov plníme priebežne podľa aktuálnych podmienok, a nesplnené 
presúvame na ďalší školský rok. 

Vymedzenie cieľov výchovy a vzdelávania: Uplatňovaním preventívneho systému výchovy 
sa snažíme vytvoriť materskú školu rodinného typu. 

 



Plnenie: 

 V pedagogickom procese posilňujeme sociálnu, spisovnú komunikáciu detí 
s uplatňovaním humánneho prístupu učiteľa k deťom 

 Posilňujeme individuálny prístup k deťom, zvlášť k tým s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou s prihliadnutím na pedagogickú diagnostiku 

 Pre deti s poruchami reči a s narušenou komunikačnou schopnosťou využívane služby 
klinického logopéda CCCaP 

 Vytvárame priestorové, personálne i materiálne podmienky na zaškolenie detí, 
v pedagogickom pôsobení na dieťa napomáhame vyváženým rozvíjaním všetkých 
stránok školskej pripravenosti. Zvýšenú pozornosť venujeme zaškoleniu detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 

 Vo výchovno- vzdelávacom procese využívane predovšetkým pracovné zošity 
a učebné pomôcky schválené MŠ SR 

 V zmysle dohovoru o právach dieťaťa realizujeme aktivity v oblasti výchovy k ľudským 
právam /vyfarbujeme obrázky,  rozoberáme morálne konanie postáv v rozprávkach 
a pod./ 

 Zvyšujeme predčitateľskú gramotnosť detí 

 Zaškoľujeme deti na prácu s digitálnymi pomôckami 

 Priebežne precvičuje a zlepšujeme grafomotorickú gramotnosť detí, správny úchyt 
ceruzky a pod. 

Kľúčové pozitívne stránky školy: 

o  Rozvoj osobnosti dieťaťa 
o  Dosiahnuté výchovno- vzdelávacie výsledky vo všetkých výchovných zložkách 
o  Plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 
o  Koncepčné zámery, ciele výchovy a vzdelávania 
o  Prijatie všetkých detí na základe žiadosti o prijatie 
o  Spolupráca s inštitúciami 

Odporúčania na zlepšenie výchovy a vzdelávania: 

o  Zamerať sa na zlepšenie výchovno- vzdelávacieho pôsobenia na deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

o  Zaškoliť čo najväčší počet týchto detí 
o  Vo zvýšenej miere realizovať individuálnu prácu s týmito deťmi 
o  Vo výchovno- vzdelávacej činnosti vytvárať priestor na sebahodnotenie detí 
o  Venovať pozornosť systematickému a cieľavedomému rozvoju grafomotorických 

zručností v priebehu celej dochádzky dieťaťa do materskej školy 
o  Vytvárať priaznivé podmienky pre celkový rozvoj osobnosti spolu s rodinou 

a zriaďovateľom 
o  Zvyšovať u detí literárne povedomie a vytvárať kladný vzťah ku knihám a literatúre 

ako takej 
o  Spoločnými pohybovými  aktivitami s rodičmi bojovať proti obezite detí 
o  V primeranej miere deti zapájať do práce s digitálnou technikou, hravou formou deti 

zaškoľovať do práce s počítačom a interaktívnou tabuľou 
o  Sústavne deti priúčať základným hygienickým návykom a dentálnej hygiene 



o  Dbať na pravidelnú dochádzku detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
viesť ich k zodpovednosti a cieľavedomosti 

 

  

 

 

 

 

V Snakove  07.10.2016                                                                      Renáta Mašlárová 

                                                                                                                   riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované na Rade školy dňa 4.10.2016 

Predsedníčka Rady školy    Jana Adamojurková .................................................. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

  


