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1. Základné identifikačné údaje o materskej škole. 

                                                                                                                             

 
1. Názov školy:   Evanjelická materská škola, Muškátova 7, Košice 

2. Adresa školy:  Muškátova 7, 040 11  Košice 

3. Telefónne číslo:  0911 900 870 

4. Internetová adresa školy: www.ms-muskatova.sk 

                        Elektronická adresa školy: msevanke@gmail.com 

5. Zriaďovateľ školy:  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku   

                                  Košice -Terasa, Mlynská 23, korešpondenčná adresa: Toryská 1/D 

 

                        Štatutár za zriaďovateľa:  Mgr. Ondrej  Kolárovský-zborový farár 
 

6. Vedúci zamestnanci:                                                                                                                                                                                                         

        

                                                            riaditeľka EMŠ             - Alena  Durbáková 

                                                            zástupkyňa riaditeľa     - Mgr. Jana Tóthová 
 

                         Pedagogickí zamestnanci: 

                                                                                                Beáta  Varcholová 

                                                                                          Bc. Ildikó  Tóthová 

                                                                                

                   7.   Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                        Rada školy:                                                                   

 

                     - ustanovená dňa:  30.06.2009  

 počet členov:  5 
 

                  - predseda Rady školy:  Ing. Adriana Némethová     

                     členovia  Rady školy:  Ing.Vladimír Chladný -zástupca rodičov 

                                                Judr. Daniela Hládeková- zástupca zriaďovateľa 

                                                Mgr.   Jana  Tóthová- za pedagogických zamestnancov 

                                                Jana Štefančíková   – za prevádzkových zamestnancov           
 

 

Poradné orgány školy: 

   
             Pedagogická rada:  počet členov:  4           Metodické združenie: počet členov 4 
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2.       Údaje o deťoch školy vrátane detí so špeciálnymi   

          výchovno -  vzdelávacími potrebami: 

 

 
Trieda Vekové 

zloženie 

Počet detí k 

15.9.2016 

Z toho 

integrovaný

ch 

Z toho 

OPŠD 

Počet detí k 

31.8.2017 

Z toho 

integrovaný

ch 

Z toho 

OPŠD 

1.trieda          3-4,5 ročné 24 0 0 25 0 0 

2.trieda 4,5- 6 ročné 27 0 3 27 0 3 

 Spolu: 51 0 3 52 0 3 

 

Priemerná dochádzka detí za školský rok: 1.tr. 15 

                                                                         2.tr. 18       

 …......................................................................................................................... 
 Za školu:                                                       33  /65 %/ 

 

 Chlapcov: 28 

 Dievčat:    24 

 

 
Deti podľa vierovyznania:   ECAV  -   20 detí 

                                                RK      -    13 detí 

                                                GK     -       3 detí 

                                                AC     -       4  deti 

                                                BJB   -        7  deti 

                                                CB     -        2 deti 

                                                Boží dom – 2 deti 

                                                Bez           -  1 dieťa  

                                                 

 

 
Deti s OPŠD:  

 
Počet detí, ktorým bolo poskytnuté predprimárne vzdelávanie: 15 

Počet detí s OPŠD: 3 

Počet detí odchádzajúcich do 1.ročníka ZŠ:  12 

 

Návrhy na OPŠD v šk.roku 2016/2017 :  3 

Dôvody: nezrelosť, na odporúčanie psychológa, nesprávna výslovnosť viacerých hlások 

a hláskových skupín, dieťa narodené v letnom mesiaci. 
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 3.  Analýza úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 
                  Vo výchovno-vzdelávacom procese sme podporovali  a rozvíjali  hlavne 

osobnostný rozvoj dieťaťa v kresťanskom duchu. 

V tomto školskom roku sme výchovno-vzdelávaciu činnosť/ďalej len VVČ/realizovali podľa 

nového Školského vzdelávacieho programu „Učíme sa v Božej prírode“, ktorý bol 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách, s doplnkom  Programu kresťanskej školy, projektom  Enviromentálnej 

výchovy. 

VVČ  bola orientovaná na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jednotlivých stránok 

osobnosti detí., stimuláciu komunikačných a jazykových spôsobilostí u detí v zmysluplných 

hrách a činnostiach, s uplatnením inovačných foriem a metód. 

Integráciou kresťanských prvkov výchovy do VVČ sme vychovávali deti ku slušnosti, 

skromnosti. čestnosti, úcte, ku empatickým postojom voči druhým deťom, ku sebaovládaniu, 

k uvedomelej disciplíne a rešpektovaniu autority. 

Mimoriadna pozornosť bola venovaná pedagogickej diagnostike s dôrazom na deti s OPŠD 

s cieľom zvyšovať úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie. 

Pri diagnostikovaní boli využívané odborné služby centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie /Zuzkin park 10/ a Centra diagnostiky Opatovská cesta 100. 

Vo VVČ boli využívané najnovšie poznatky z psychodidaktiky a pedagogiky. 

Spolupráca s logopédom bola nadviazaná, bola vykonaná depistáž výslovnosti a následne 

nasmerovanie rodičov na pravidelné návštevy logopéda s cieľom nápravy výslovnosti. 

EMŠ nezamestnáva logopéda ako kmeňového zamestnanca. 

Vytváranie atmosféry dôvery a vzájomného rešpektu medzi zamestnancami kresťanskej 

materskej školy a rodičmi bolo samozrejmosťou. 

Úsilie vo VVP bolo zamerané na dosiahnutie perceptuálno-motorickej, kognitívnej a citovo-

sociálnej úrovne ako základu pripravenosti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

 

Prostredníctvom kladného emocionálneho zážitkového učenia, priamym pozorovaním, 

prežívaním a získavaním skúseností, si deti utvárali ucelený systém poznatkov o 

spoločenskom a prírodnom prostredí. Deti zvládajú cieľové požiadavky, nadobudnuté 

poznatky aplikujú v hrách, rozmanitých činnostiach. Využívali sme  interaktívne a 

aktivizujúce metódy a formy práce, získavali poznatky objavovaním, skúmaním a 

experimentovaním. Deti disponujú dostatočným systémom poznatkov, ktoré chápu vo 

vzájomných vzťahoch a súvislostiach na veku primeranej úrovni. 

 U niektorých mladších detí sa vyskytujú nedostatky v chápaní abstraktných pojmov. 

V matematických predstavách bola uplatňovaná premyslená organizácia činností, metodické 

postupy. 

V triede 4,5 - 6 ročných detí sme pre zvýšenie efektivity využívali pracovné zošity , učebnú 

pomôcku  Logico  Primo, digitálne pomôcky Bee-Bot, interaktívnu stenu, interaktívnu tabuľu, 

rozprávaciu knihu, podporovali sme u detí samostatnosť a tvorivosť, využívali diferencovaný 

a individuálny prístup pri riešení problémových úloh. 

 

Nedostatky:  

 

 v chápaní priestorových vzťahov, ktorými sa určuje poloha vecí v priestore/vľavo-

vpravo/, používaní predložiek miesta. 
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Odporúčania: 

 

 skvalitnením premyslenosti metodických postupov s využitím  moderných UP viesť 

deti k chápaniu priestorových vzťahov, ktorými sa určuje poloha vecí v priestore 

 zvýšenú pozornosť venovať ľavo-pravej orientácii. 

 

 využívaním progresívnych metód a foriem práce so zameraním na metódy 

logického postupu, samostatnosti a tvorivosti detí, utvárať základy slovno-

logického myslenia. 

 

 

Systematicky boli rozvíjané komunikatívne zručnosti detí, pozitívnou atmosférou a 

motiváciou sme zvyšovali záujem detí o rečovú aktivitu.   

 

Úroveň reči  5-6  ročných detí bola diagnostikovaná logopédom. Mgr.Majorošovou  z Centra 

prevencie a diagnostiky, následne boli rodičia nasmerovaní na ďaľšiu logopedickú 

starostlivosť. 

Úroveň výslovnosti detí najmä v triede 5-6 ročných nie je dobrá u 3 detí.  

 

Verbálny prejav  a komunikačné zručnosti detí 5-6 ročných sú primerané veku. 

 

V jazykovom prejave detí mladších sa vyskytujú tieto nedostatky: 

 

 nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín - pomerne výrazná u viacerých detí 

v 1.triede - deti 3-4 ročné  

 nedostatočne rozvinutá aktívna slovná zásoba 

 

           

Odporúčania: 

 

 osobitnú pozornosť venovať logopedickej prevencii, zabezpečovať logopedickú 

starostlivosť- nasmerovanie rodičov.  

 vytváraním podnetného prostredia pozitívne ovplyvňovať jazykový a rečový rozvoj 

            osobnosti dieťaťa. Využívať na podnety bohaté vecné prostredie - hračky, detské  

             knihy, UP ako aj estetiku vonkajších a vnútorných priestorov  EMŠ 

      -     zaraďovať do VVP opakovanie  riekaniek, krátkych básni na precvičovanie  

            výslovnosti 

      -     klásť dôraz na výrazný prednes, kultivovať rečový prejav detí, najmä u 5-6 ročných    

                                                                                                                                   

 viesť deti k porozumeniu významu slov v kontexte deja, ako prostriedku rozvíjania 

                  slovnej zásoby detí, ktorý umožňuje výber adekvátnych slov v konkrétnych            

                  situáciách ich použitia. 

           -      pedagóg má byť vzorom v jazykovom prejave 

 

 

Z hľadiska rozvoja osobnosti detí sme uplatňovali kresťanský výchovný štýl a pozitívnu 

atmosféru. Snažili sme sa o riešenie konfliktov spoločensky, prijateľným spôsobom 

ktoré rozvíjalo kultivované vzájomné správanie. 

V triedach sme vytvárali priaznivú socio - emocionálnu atmosféru na základe vzťahu dôvery, 

empatie, partnerstva a spolupráce. 
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Deti sa spolupodieľali na vytváraní pravidiel správania sa, rozvíjali si interpersonálne 

kompetencie a emocionálnu inteligenciu v rôznych pedagogických situáciách počas 

celodenného pobytu v MŠ s integráciou kresťanských prvkov, najmä v triede 5-6 ročných 

detí. 

Poruchy správania sa vyskytli u niektorých detí v 1.triede – ...................... 

U niektorých detí  v 2.triede/........./  problémy v správaní  pretrvávali,  ale možno konštatovať 

posun k lepšiemu oproti minulému školskému roku. 

Problémy v správaní pretrvávali u .............. Výrazné problémy v správaní, ale aj na mentálnej 

úrovni sú u .............. 

 

 

Odporúčania: 

-vnášaním kresťanských prvkov výchovy utvárať u detí sebareguláciu správania, hľadať   

  vhodné metódy na posilňovanie uvedomelej disciplíny 

-viesť deti k vyjadreniu elementárnych hodnotiacich postojov k správaniu iných, naďalej im      

  umožňovať  spolupodieľať sa na vytváraní pravidiel správania sa v triede. 

 

-  uplatňovaním prosociálneho výchovného štýlu posilňovať u detí samostatnosť, tvorivosť,    

    utvárať základy osobnej zodpovednosti dieťaťa, a rešpektovaniu autority. 

 

- problémy v správaní detí riešiť v spolupráci s rodičmi a klinickým psychológom, 

resp.psychológom z CPPPaP, pedopsychiatrom. 

 

Obsah hudobnej výchovy sme realizovali prostredníctvom komplexu navzájom sa 

prelínajúcich a podmieňujúcich hudobných činností. U detí sme rozvíjali elementárne 

hudobné schopnosti a prebúdzali pozitívny vzťah k hudbe. Vhodnými formami sme 

podnecovali rozvoj hudobnosti detí -  spev  detských, ľudových a kresťanských piesní. 

Spojením hudby s pohybom sme sledovali hlbšie citové prežívanie hudby a rozvíjali tak 

prirodzené schopnosti detí vyjadriť hudbu pohybom. 

Vyjadrovanie hudby pohybom, spev piesní sme využívali pri rôznych aktivitách materskej 

školy – Deň starých rodičov, Vianočná besiedka, Deň matiek, vystúpenia detí na službách 

Božích v kostole a .i. 

Hudobnosť detí, radosť zo spevu  bola rozvíjaná  učinkovaním  detí v speváckom detskom 

spevokole  Muškátiky, ktorý bol založený  pri našej materskej škole v roku 2014 a má za 

sebou niekoľko vystúpení. 

Verejným vystúpením bol  koncert  na Vianočnom benefičnom koncerte s Mariánom 

Čekovským v decembri 2016. 

 

Nedostatky: 

 

            - v správnom dýchaní pri speve- u mladších detí 

            - v dodržiavaní rytmu a intonácie piesne                                                                                       

- nedostatočné využívanie hudobného nástroja niektorými pedagógmi  

                              

Odporúčania: 

 

 zaraďovaním vhodných prípravných dychových cvičení viesť deti ku správnemu 

dýchaniu pri speve piesní 

 na základe napodobňovania speváckeho vzoru učiteľky viesť deti k prirodzenému, 

intonačne čistému, rytmicky správnemu spevu so zreteľnou výslovnosťou textu. 
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 zdokonaľovať techniku hry na detské rytmické nástroje 

 využívať vo väčšej miere  hudobný nástroj učiteľkou 

 spev piesní zaraďovať do každodenných činností pobytu detí v MŠ 

 

 

 

Deti sme viedli k spontánnemu výtvarnému prejavu, s využitím rozmanitých výtvarných 

techník a uplatnenia tvorivosti a fantázie.  Rozvíjali sme tvorivý proces, aktivitu a estetické 

hodnotiace stanoviská detí. Deti mali možnosť experimentovať s vlastnosťami farieb a 

uplatňovať ich tvorivé variácie, kresliť, maľovať, modelovať, nalepovať,  konštruovať v 

rôznych polohách a podľa vlastnej fantázie. 

Zručnosti pri modelovaní deti nadobúdali aj  na krúžku „Keramika“ v Centre voľného času, 

kde mali možnosť pracovať s keramickou hlinou, poznávať vlastnosti keramickej hliny 

a vypaľovanie v keramickej peci. 

Úroveň výtvarnej výchovy a výtvarný talent detí  v tomto školskom roku nebol  prezentovaný 

na žiadnej výtvarnej prehliadke mimo materskej školy. 

 

Nedostatky: 

 

 u niektorých detí slabo rozvinutá vizuo-motorická koordinácia 

            v správnom rozložení proporcionality kresby 

 u jednotlivcov nesprávne držanie grafického materiálu- u detí v 1.tr.ale aj v 2.triede. 

 

 Odporúčania: 

 

Podporovať záujem detí o výtvarné činnosti využívaním netradičných výtvarných techník aj 

u mladších  detí 

 voliť vhodný individuálny prístup a formát papiera, viesť deti k umiestňovaniu kresby 

na celú plochu papiera a vhodnej proporcionalite kresby. 

 

 Naďalej  venovať  pozornosť výtvarne nadaným deťom, využívať ich talent a 

nadanie na prezentáciu materskej školy na verejnosti, v odborných aj detských 

časopisoch/Predškolská výchova,Včielka, Dúha/ 

 

            Úroveň výtvarnej tvorivosti detí bola prezentovaná  na výstavkách v šatniach, vo   

            vestibule EMŠ a bola pravidelne obmeňovaná.  

 

 

 U detí bol rozvíjaný kladný vzťah ku knihám.                                             

Pomocou kníh  si zdokonaľovali vyjadrovacie schopnosti, obohacovali poznanie.                     

Knihy pomáhali deťom  chápať základné mravné a kresťanské  princípy, rozvíjali citový 

život. 

Utvárali sme u detí záujem o literatúru a vzťah k rôznym žánrom, ku kresťanskej literatúre. 

Pravidelným čítaním pri odpočinku a rozhovormi o príbehoch sme motivovali deti k 

vytváraniu vlastných  príbehov a rozvíjaniu estetického cítenia. 

Tvorivú aktivitu si deti mohli rozvíjať v dramatickej výchove, kde sme rozvíjali  schopnosť 

viesť dialógy a vyjadrovať svoje pocity pohybom, mimikou, gestikuláciou. 

Na výchovu literatúrou a k literatúre, boli využívané detské knižnice v triedach, návštevy detí 

v knižnici pre deti a mládež „Nezábudka“. 
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Dramatizáciu, prednes, recitáciu sme využili pri akciách materskej školy, pri vystúpeniach 

detí. 

Absentuje účasť našich detí na prehliadkach v prednese prózy a poézie na mestských 

podujatiach. 

 

Nedostatky:  

 

 v sústredenosti pri počúvaní čítaného textu u hyperaktivných detí a detí  

             s poruchami správania 

 

Odporúčania: 

 

 využívať naďalej zriadené čitateľské kútiky, doplňovať o nové knihy, podporovať 

u detí pozitívny vzťah k umelecko-náučnej literatúre a ku detskej kresťanskej 

literatúre 

 viesť deti k porozumeniu textu v kontexte ich predchádzajúceho poznania – 

čítanie, počúvanie s porozumením 

 

           -     Využívať  rôzne literárne žánre, najmä klasickú poéziu známych básnikov 

                   pre deti  /Ĺudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková, Krista          

                   Bendová a iných/. Riekankami a básničkami zdokonaľovať správnu   

                   výslovnosť u detí, recitáciu a výrazný prednes, cibriť pamäť detí. 

                   Zdôrazňovať potrebu čítania deťom rodičmi. 

 

V oblasti grafomotoriky a jemnej motoriky sme primerane u detí rozvíjali vizuomotorickú 

koordináciu. 

Zabezpečili sme dostatočný  priestor na nácvik a realizáciu grafomotorických  cvičení  s 

dôrazom na správny návyk držania ceruzky, uvoľnenia  ruky, správnu polohu tela, sklon 

papiera a primeraný tlak na podložku pri kreslení. 

Úlohy boli zvládnuté primerane veku. Rezervy vidíme u 3-4 ročných detí.. 

 

Nedostatky: 

 

 v nesprávnom držaní grafického materiálu a polohy tela pri kreslení 

 u mladších detí sa  vyskytuje nedostatočne uvoľnené zápästie pri zaznamenávaní 

grafickej stopy  

 

 

Odporúčania: 

 

 viesť deti k znázorňovaniu graficky motivovaného pohybu vychádzajúceho z 

                   ramenného kĺbu a zápästia a pohybu dlane a prstov. 

 pravidelne zaraďovať aktivity, hry a cvičenia, ktoré sa orientujú na precvičenie 

drobného svalstva rúk, najmä na pohyblivosť prstov.   

 

Prostredníctvom telesnej výchovy  sme vytvárali deťom priestor pre dostatok spontánnej 

pohybovej aktivity, športové zápolenie. 

Funkčne bolo využívané náčinie a náradie, dodržiavané hygienické, bezpečnostné a zdravotné 

hľadiská. 
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Využívali sme hudbu na uvoľnenie a navodenie priaznivej atmosféry pri cvičení, dychové a 

relaxačné cvičenia.  

Do programu bola zaradená  predplavecká  príprava, základy lyžovania, základy korčuľovania 

čo významne prispelo k celkovému upevňovaniu zdravia  detí a vytváraniu pozitívneho 

vzťahu detí k pohybovým aktivitám a športu. 

5-6 ročné deti sú telesne zdatné, ich pohybová zručnosť a koordinácia je primeraná. 

Na rozvíjanie pohybových zručností na pestovanie kladného vzťahu ku pohybu a športu bol 

využitý  športový deň v prírode „Po stopách strateného zajačika “- október 2016 a aj 

Škôlkárska olympiáda t.r.pod názvom a s témou ovocia „Ovocníčková olympiáda/jún/.  

  

Nedostatky: 

 

 pri vzpriamenej chôdzi so správnym držaním tela/1.trieda/ 

 nepresné prevedenie zdravotných cvikov 

 nesprávna koordinácia pohybov pri cvičení- deti 1.triedy 

 nedostatočná orientácia v priestore pri cvičení 

 neochota sa zapojiť do cvičenia – deti 1.triedy v 1.polroku/Kožlej, Liba/./ 

 

Odporúčania: 

 

 správnym pohybovým vzorom učiteliek, metódou imitácie viesť deti k 

osvojovaniu si pohybových vzorov a jednoduchých alebo zložitejších pohybových 

úkonov. 

 zaraďovaním rôznorodých hier a cvičení zameraných na vnímanie vlastného tela a 

priestoru, viesť deti k prejaveniu vlastnej laterality a správnej orientácie v priestore 

vzhľadom na vlastnú osobu. 

 rozvíjať a upevňovať u detí základné návyky správneho držania tela, 

zautomatizovať už zvládnuté pohyby, spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh. 

 

 pestovať u detí kladný vzťah ku pohybu, športu, ku 

zdravému  životnému štýlu. 

 

 

Náboženská výchova 

–––––––––––––––––––– 
 

Cieľom náboženskej výchovy bolo poznávanie základných biblických právd - príbehov, 

ktoré pomáhajú deťom si uvedomiť akú hodnotu má pre nich viera v Boha. 

 

       Náboženská výchova bola vedená farárom CZ Mgr. Ondrejom Kolárovským a 

manželkou Alenou Kolárovskou, bola organizovaná ako edukačná aktivita podľa Štandardov 

náboženskej výchovy   ECAV v evanjelických materských školách na Slovensku. 

V ostatné dni bola náboženská výchova realizovaná formou ranného stíšenia, spravidla pred 

ranným cvičením –učiteľka si sama určila vhodný čas. Pred každým jedlom boli zaraďované 

ďakovné modlitby detí, niekedy aj pred popoludňajším odpočinkom a pri rannom stíšení. 

Prvky kresťanskej výchovy boli integrované do každodenného výchovno-vzdelávacieho 

procesu materskej školy a do každej organizačnej zložky dňa -  pri pobyte vonku, počas 

záujmových činností, pri hrách detí, pri výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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V rámci ekumenickej spolupráce s Bratskou jednotou baptistov  boli uskutočňované 

pravidelné stretnutia detí pri Biblických príbehoch. Táto aktivita bola u detí obľúbená. 

Deti sa oboznamovali s biblickými príbehmi formou  zážitkového učenia, premietaním 

príbehov, pomocou flanelografu so spevom kresťanských piesní. 

 

Počas celého dňa boli využívané rôzne momenty ku napomáhaniu duchovného rastu detí, 

ku poznávaniu  Boha /pri hádkach a sporoch, pri nabádaní ku vzájomnej pomoci, pri pochvale 

a povzbudení/.  

Deti boli vedené k pravidelným modlitbám a k uvedomeniu si, že modliť sa môžeme za 

všetky veci okolo nás /za rodinu, prírodu, zdravie, za výlet, vystúpenie.../ a k vedomiu toho, 

že Boh naše prosby a ďakovania počuje vždy. 

 

 

 

4. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

                pedagogických zamestnancov školy. 

 

 
 počet  učiteľov vrátane riaditeľa školy:  4   

 z toho počet, ktorí splňajú kvalifikačné predpoklady:   4 

 z toho počet nekvalifikovaných: 0 

 počet doplňujúcich si kvalifikáciu na SŠ: 0 

 počet zvyšujúcich si kvalifikáciu   na VŠ: 1  
 
                              

                              -     počet nepedagogických zamestnancov: 2    

                  

 
 

                                    Z toho učiteľov- Evanjelická cirkev a.v.:    2 

                                                                 Apoštolská cirkev   :         1 

                                                                 Katolícka cirkev:              1 
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      5. Údaje o ďaľšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
              
Druh  vzdelávania 

 

 

        Názov Poskytovateľ Počet  

zúčastnených 

   Priebeh 

    Adaptačné 

 

   

 

 Atestačné 

Adaptačné vzdelávanie 

začínajuceho  pedagogic. 

zamestnanca 

  

Vykonanie 1.atestácie 

EMŠ  Muškátová 

 

 

 

 

DP MPC   

Košice 

1Bc.Ildikó 

Tóthová 

 

 

1 Mgr.Jana 

Tóthová 

Október 

2016 -

Február 

2017 

November 

2016 

Inovačné  
 

 

 

 

 

 

 

Aktualizačné 
 

Kontinuálne vzdelávanie 

 

Vplyv sociálneho prostredia 

na vývoj osobnosti dieťaťa 
 

 

DP MPC Košice 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 1Varcholová  
 

 

 

 

  

Ukončené 
 

 

 

 

 

 

Jednorazové  

vzdelávacie  

podujatia 

Medzinárodná konferencia 

riaditeľov kresťanských 

škôl  - ACSI   Budapest 

 

 

 

 

5.školská konferencia 

evanjelických učiteľov 

„Vzdelávanie ako misijná 

stratégia“ - Poprad 

 

 

Pracovný seminár 

Matematika v predškolskej 

edukácii – 

PaedDr.Šimčíková Edita 

PhD. PgF  PU 

Prešov 

 

 

Pracovný  seminár – 

Matematika v predškolskom 

veku 

Prednášajúca:PaedDr. 

Anna Vašutová PhD.PgF  

PU Prešov 

ACSI -

medzinárodná 

organizácia 

kresťanských 

škôl 

 
 

GBÚ  ECAV 

 

 

 

 

 

 

VD ECAV 

Biskupský úrad 

ECAV 
 

 

 

 

 

 

 

Arcibiskupský 

úrad RK 

 

CMŠ bl.Imeldy 
 

 

1    

Varcholová 
       

 

   

 

 

2      

Mgr.Tóthová 

Durbáková 
 

 

 

3  

Mgr.Tóthová 

Varcholová 

 Durbáková 

 

 

 

 

 

 

 

2   

Varcholová 

 Durbáková 

  

 

 

Marec 2017 

 

 

 

 

 

 

Marec 2017 

 

 

 

 

 

Máj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2017 
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Odborná  

konferencia“Hravo 

a tvorivo v  MŠ“ 

Horný Smokovec 

 

 

 

Odborný seminár pre 

pedagogických 

zamestnancov –atestačné 

minimum 

 

Odborný seminár 

Práca s elektronickými 

schránkami škôl - 

eGovernment 

 

Odborný seminár 

Odmeňovanie a pracovno-

právne vzťahy v školstve 

Ing.J.Belešová 

  

Pro Solutions 

Bratislava 

 
 

 

 

 

 

DP MPC 

Košice 
 

 

 

 

Národný ústav 

celoživotného 

vzdelávania 

 

 

 

Národný ústav 

celoživotného 

vzdelávania 

 

 

 

2 

Mgr.Tóthová 

  Bc. Tóthová 
 

 

 

 

 

 Varcholová 
 

 

 

 

 

1  Durbáková 

 

 

 

 

 

1 Durbáková  

 

Október 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2017 

 

 

 

 

 

Apríl 2017 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci skvalitňovania pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie predprimárnej 

starostlivosti boli zrealizované Interné metodické dni:   

 

    1.     Obsahový celok:  Čas jesenných farieb         Téma:  Rozdiely 

 

            Realizácia : Mgr.Tóthová Jana – 23.11.2016 

 

    2.    Obsahový celok:  Čas karnevalový a pôstny    Téma:  Čisté jazierko 

 

           Realizácia: Bc.  Tóthová Ildikó  -  22.2.2017  /zároveň to bola forma ukončenia  

                               adaptačného vzdelávania/.    

 

    3.    Plánovaný IMZ – metodický deň nebol zrealizovaný. 

 

 

Na duchovný rast zamestnancov,  povzbudenie,  boli zamerané pravidelné utorkové stíšenia, 

ktorých náplňou bolo  vzájomné zdieľanie, úvahy na základe Písma, modlitby. 

A tiež úvodné stíšenia na poradách so slovom z Biblie – jeho výklad zborovým farárom. 
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6.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 

  

              a)   Škola v prírode:    nie 

 

            b)  Prehliadky a súťaže: 

 

                            V tomto školskom roku sa EMŠ nezapojila do žiadnej   

                             prehliadky ani súťaže   

       

                             Nebola zrealizovaná  prehliadka v prednese prózy a poézie    

                              a v speve.    
 

 

 c)   Iné aktivity: 
   

 September:  

 
 Návšteva chrámu ECAV na Mlynskej ul.  -  detské služby Božie  

 
   

  1.stretnutie rodičov  v rámci projektu „Rozhovory o rodičovstve“ 

 
  

 

Október: 
 

Začiatok nácvikov  detského spevokolu „Muškátiky“ 

 

1.návšteva v knižnici pre deti a mládež „Nezábudka“. 

 

Exkurzia do Kositu s Ježkom Separkom – Enviromentálne vzdelávacie centrum 

 
 

 Deň športu - „Po stopách strateného zajačika “ v spolupráci s Detskou  

besiedkou CZ  ECAV   Košice- Terasa – Pod vyhliadkovou vežou –Podhradová  

   

   

 „Deň starých rodičov“ - uctenie si starých mám a otcov s  vystúpením detí  

 

Interaktívna hudobná rozprávka v podaní art.Jána Hrubovčáka  „Všetko 

o jeseni“ 
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November : 

 
 Kurz korčulovania v Crow aréne – pohybová zdatnosť 12 detí 

 

 

Deň materských škôl – zameraný na posilňovanie povedomia o materských 

školách a na posilňovanie telesnej zdatnosti detí 

 

Prezentácia  študentiek Strednej zdravotníckej školy– „ Zdravá výživa“  a  

„Zdravé zúbky“ 

 

 

Projekt – „Zdravé detské očká“ skríning, vyšetrenie očí unikátnym prístrojom  

2 WIN s cieľom odhalenia skrytých zrakových  chýb u detí – Mudr. Kvapilová    

 

 

Depistáž výslovnosti logopédom Mgr.Zuzanou Majorošovou 

 

Jesenný EKODEŇ –  víkendová  aktivita  zameraná na pestovanie  

                                       ekologického svedomia  a  ekologickej inteligencie   

   

Rozprávka „Soľ nad zlato“ v podaní divadielka Cililing 

 

December: 

 
Návšteva Mikuláša s nádielkou –december 2016 

 

Výstava „Vianočné Betlehemy“ 

 

Vianočný benefičný koncert s Mariánom Čekovským s účinkovaní spevokoliku 

„Muškátiky“ 
 

Vystúpenie detí na Službách Božích na 4.adventnú  nedeľu  

 

Vianočná besiedka v EMŠ s vystúpením detí pre rodičov, s ochutnávkou 

vianočného pečiva a vianočnými  darčekmi pre deti  - pamiatka narodenia  Pána 

Ježiša a jeho 1.príchodu na tento svet 

 

Január: 

 

Hudobná rozprávka v podaní L.Hrehu ml. „Medovníkový domček“ 
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Lyžiarsky kurz  - v spolupráci s lyžiarskou školou Jaka-Ski na Jahodnej – 13 

detí 

 

Február: 
 

Beseda  rodičov s psychologičkou  Mgr. Dominikou Srokovou, špeciálnym 

pedagógom, učiteľkou elementaristkou  na tému Školská pripravenosť a odklad 

povinnej školskej dochádzky – OPŠD 

 

Karneval s diskotékou  uja Ĺuba a s karnevalovými mafinami  

 

 

Marec: 

 
V rámci Roka čitateľskej gramotnosti a mesiaca knihy bol zorganizovaný 

rodičovský aktív „ Čítame deťom“ s lektorkou Mgr.Viktóriou Marcinovou 

 
Výstavka „Biblia kniha kníh“ 

 

Depistáž  školskej pripravenosti  - deti 5-6 ročné  - vykonaná Mgr. D. Srokovou   

 

Návšteva Planetária  v CVČ Domino  -  deti 2.triedy 

 

Návšteva 1.ročníka Cirkevnej základnej školy Cyrila a Metoda na Bernolákovej 

ul. 

 

Návšteva zubnej ambulancie Mudr.Jelineka /zdravotná výchova/ 

 

  

Apríl: 
 

 

Návšteva lesného pedagóga – prezentácia  „Život v lese“  

Návšteva leteckého múzea   

 

Máj: 

 

Zber starého papiera s Kositom 

 
Jarný  EKODEŇ   -  enviromentálna, ekologická výchova , jarné upratovanie 

školských  dvorov v spolupráci deti +  rodičia, údržba motivačných prvkov na 

pobyt detí vonku, práce na komunitnej záhradke – sadenie, úprava  
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Predplavecký  kurz  v spolupráci s Baby klubom Bocianik v bazéne Detský   

klub  Ťahanovské riadky-účasť 20 detí.         
  

                 
„Deň matiek a rodiny“- vystúpenie detí pre mamičky a staré mamy.   

 

Návšteva bábkového divadla  rozprávka  „ Podmorský svet“ 

 

 

Jún: 

 
 

MDD – športové dopoludnie  „Škôlkárska miniolympiáda“          

  

Škôlkárska „Ovocníčkova olympiáda“  v spolupráci s detskou besiedkou CZ 

ECAV Košice Terasa 

 

 Školský výlet do ZOO  

 
 

„Športový deň  „ v ZŠ Kežmarská 28  - športovanie v telocvični ZŠ pod názvom   

„Putujúca kvapka“ 

 

Noc v materskej škole  „ Dúhová noc“  

 

Rozlúčka s predškolákmi s odovzdávaním osvedčení o ukončení 

predprimárneho vzdelávania 

 

Vystúpenie –Služby Božie(záver šk.roka) 
 

Ďaľšie:                                                                                      

                                               

 

Biblické príbehy  v spolupráci s dobrovoľníkmi  BJB v rámci ekumenickej 

spolupráce /stredy/ 

 

                                           

Besedy v knižnici pre deti a mládež „Nezábudka“ podľa plánu spolupráce. 

 

Účasť detí na krúžkoch v Centre voľného času Technik  na Orgovánovej ul. : 
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- krúžok pohybovej prípravy, krúžok keramický, krúžok počítačovej 

gramotnosti , Lego krúžok  

 

 

Krúžky v materskej škole:  
 

Krúžok anglického jazyka – viedla externá lektorka 

Katarína Bilíková/Pauzička/ 

                              

                                         Detský spevokol „Muškátiky“ pod vedením  

                                         Mudr.Aleny Kolárovskej a Kataríny Fabriciovej – 

                                        dirigentky. 

 

 
 

7. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila: 

 

 

          „ Deti Afriky“ - adoptovanie dieťaťa na diaľku – študentky Lea školy v  

                                      Dongobeshi  v  Tanzánii  učiteľkami EMŠ. 
                

      

         „Zdravé detské očká“ - skríning 

 

         Projekt „Rozhovory o rodičovstve“  - vedené zborovým farárom   

         Kolárovským s manželkou Alenou Kolárovskou s pokračovaním 

         „Manželské večery“ 

  

  

 Zber papiera s Ježkom Separkom 
 

 Komunitná školská záhrada „Zelený rodinný  kruh“ v spolupráci s rodičmi 

a OZ Sosna bola vybudovaná časť  komunitnej záhrady, kde majú možnosť deti 

vidieť ako semienko rastie, ako sa  o neho treba starať, poznávajú kvety, 

bylinky, ale nie len deti aj ich rodičia. Učia sa čo je mulčovanie, v súvislosti s 

mulčovaním mali deti možnosť poznať čo je slama, čo seno ako vzniká. Aj 

vďaka komunitnej záhrade spoznávajú Božiu prírodu. 
 

       

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice 

 

Operačný program Ľudské zdroje. 

Národný projekt   „Absolventská prax štartuje zamestnanie“  - organizovanie 

zamestnávania z radov absolventov SŠ a VŠ. 
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8.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

            inšpekciou v škole a iných kontrol. 

  

            V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná  inšpekcia ŠŠI 

            

           Vykonanie finančnej kontroly účtovníctva  z Úradu hlavného kontrolóra 

           Mesta Košice. 

 

           Vykonanie kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva –  

           vypracovanie nového Prevádzkového poriadku   

 
 

9.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  školy. 

 

a)  Priestorové podmienky:                                                                                                     

 

 EMŠ je umiestnená v nevyužitých priestoroch mestskej materskej školy.  

1. trieda pre 3- 4,5 ročné deti sa nachádza v priestoroch bývalej stravovacej 

jednotky prerobenej na triedy už v minulosti, ktorej súčasťou je sociálne 

zariadenie pre deti a zamestnancov EMŠ, príručná kuchynka na vydávanie 

stravy, sklad čistiacich potrieb, miestnosť pre upratovačku, kabinet učebných 

pomôcok, šatňa pre deti a zamestnancov, rozprávková miestnosť a kancelária 

EMŠ. 

Príručná kuchynka je vybavená mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou  kanvicou. 

Sklad EMŠ je vybavený chladničkou a automatickou pračkou. 

 

2.trieda EMŠ pre  deti 4,5-6 ročné je umiestnená v pavilóne mestskej materskej 

školy na prízemí. Súčasťou je šatňa pre deti a zamestnancov, príručné sklady 

materiálu na prácu s deťmi, sociálne zariadenie pre deti a zamestnancov, 

príručný sklad učebných pomôcok, miestnosť pre upratovačku, príručná 

kuchynka na vydávanie stravy. Príručná kuchynka je vybavená umývačkou 

riadu, rýchlovarnou kanvicou. 

                      

Materská škola nemá samostatnú jedáleň - na stolovanie slúžia herne. 
 

b)  Materiálno-technické podmienky: 

 

 EMŠ je primerane vybavená hračkami, učebnými pomôckami, telovýchovným 

náradím a náčiním. 

Učebné pomôcky a hračky sú doplňované podľa finančných možností školy, za 

pomoci „Združenia rodičov“ a vďaka milodarom.  
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EMŠ získala v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, farebnú tlačiareň. Táto technika  slúži 

na zatraktívnenie  a modernizáciu  výchovno-vzdelávacieho procesu  detí.  

Školská knižnica je postupne doplňovaná novou odbornou literatúrou, takisto 

detská knižnica je priebežne doplňovaná o nové tituly  tvorby pre deti a detskej  

kresťanskej literatúry. 

Materská škola odoberá odborný časopis „Predškolská výchova“ a detský 

časopis Včielka a Dúha, ktorého  vydavateľom je Tranoscius. V časopise  Dúha 

bol v tomto školskom roku  uverejnený článok o EMŠ „Ako si žijú 

„Muškátiky“. 

Vybavenie školských dvorov spĺňa základné požiadavky na vybavenie detských 

ihrísk. 

Školské dvory sú vybavené preliezkami, šmykľavkami, balančným chodníkom, 

hojdačkami , motivačnými prvkami na pobyt detí vonku/vláčik,/ pieskoviskami, 

lavičkami na oddych detí. V tomto školskom roku boli doplnené školské 

dvory o nové motivačné prvky na pobyt detí vonku – veža s preliezkou 

a šmýkľavkou, pružinové hojdačky – pes, motorka, štvorlístok. Doplnenie 

bolo financované z dotácie MČ Košice – Západ a Združenia rodičov pri 

EMŠ Muškátová 7.  

 

Pravidelne je zabezpečovaná výmena piesku v pieskoviskách ich desinfekcia.  

Po skončení prevádzky sú zakrývané upínacími sieťkami proti znečisteniu 

exkrementami psov a mačiek. 

Kosenie areálu a  likvidácia pokosenej trávy je zabezpečovaná  dodávateľsky- 

Mestskou zeleňou ale aj svojpomocne.                                                                                                                                   

 

Podporovatelia EMŠ: 
 

Impressa internetová agentúra – správca web stránky EMŠ, grafická úprava a 

financovanie  propagačných materiálov/bulletiny, kalendáre, záložky a.i./ 
 

Môj anjelik 

 

Detská organizácia Fénix Košice Západ /rodina Kopčáková/ 

 

Rodina Chválová  - pravidelné milodary pre EMŠ 

 

Rodina Brtáňová – finančné  a materiálne milodary 

 

Združenie rodičov pri EMŠ Muškátová 

 

Jednotliví členovia Cirkevného zboru Košice – Terasa - finančné dary, 

praktická pomoc – kosenie, bežná údržba. 

 



20 

 

11.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

                príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 

 

                Cieľ:   Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať podľa nového  

                             Školského  vzdelávacieho programu, osvojovať si  

                             nové plánovanie a celý VVP.  
                           

                           Rešpektovať pri plnení svojich povinností  kresťanský  

                           charakter  materskej školy.                         
                                                                                                  

                         Pracovať na svojom odbornom raste, zaradiť sa do celoživotného  

vzdelávania pedagogických zamestnancov, do  

                         kontinuálneho vzdelávania – poznatky  prenášať do svojej praxe 
                                                                 

Využívať všetky dostupné metodické materiály a iné  

informačné zdroje viažuce sa  na nový systém práce v materskej 

škole. 
 

                                  Cieľ čiastočne  splnený a naďalej priebežne plnený. 

 

12.  Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v   ktorých sú 

nedostatky a je treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť.       

 

                  Silné stránky materskej školy: 

 
                    Dobrá spolupráca a podpora  rodičov                                                                               

                        Dobrá spolupráca a podpora zo strany Cirkevného zboru ako zriaďovateľa           

                        EMŠ                             

                        Dobrá poloha materskej školy 

                        Dobrá spolupráca s ostatnými inštitúciami -  Centrum voľného času   

                        Orgovánová, knižnica Nezábudka, ZŠ Kežmarská 28 

                        Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

                        Zuzkin park 10  - Mgr. Sroková 

                        Spolupráca s logopédom z CCPaP Opatovská cesta   Mgr.Zuzanou               

                        Majorošovou 

                        Spolupráca s kresťanským psychológom Mgr.Katarínou Ontkovou  

                        Oboznamovanie s Anglickým jazykom  

                        Záujem učiteľov o ďaľšie vzdelávanie a zvyšovanie svojej odbornosti-   

                        vykonanie 1.atestácie, ukončenie magisterského štúdia, začiatok štúdia  

                        predškolskej a elementárnej pedagogiky 

                        Dobrá povesť materskej školy 

                        Dobrý Školský vzdelávací program zameraný na kresťanské hodnoty                                                                                                                                      

                        rozšírený o zameranie na enviromentálnu výchovu, zdravie a šport 

                        Ponuka služieb pre rodičov (stretnutie psychológa, špeciálnej pedagogičky,  

                        učiteľky – elementaristky, rozhovory o rodičovstve, čítame deťom...) 

                        Prezentovanie života školy na webstránke a Facebooku 
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                    Slabé stránky materskej školy   
      

                         Materská škola sídli v prenajatých priestoroch štátnej materskej školy. 

                         Obmedzené finančné zdroje 

                         Slabý dosah na ovplyvňovanie kvality stravy pre deti - poskytovateľ stravy je           

                         ŠJ Muškátová 9  pri mestskej MŠ.  

                         Malá kapacita materskej školy – 2 triedy  

                         

                        Možnosti materskej školy 

 
                             Získavanie finančných zdrojov prostredníctvom výziev, grantov,                      

                             projektov. 

                             Propagácia materskej školy prostredníctvom interných projektov a     

                             charakteru cirkevnej materskej školy.      

         

                        Hrozby, riziká 

 
                            Materská škola sídli v prenajatých priestoroch štátnej MŠ - nemá vlastné             

                            priestory. 

                            Nedostatok finančných prostriedkov na investície/ opravy, modernizáciu  

                            interiéru, údržba väčšieho  rozsahu/.  

           

                           Oblasti v ktorých sú nedostatky: 

 
                          - prevencia v predchádzaní častých ochorení detí  a s tým súvisiaca    

                            spolupráca  s niektorými  rodičmi                                                                             

                         - stravovanie detí       

      

                         - získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom výziev a projektov 

                         - slabá angažovanosť zamestnancov EMŠ, rodičov v komunitnej záhrade  

                

           

 

S vďakou a pokorou voči Pánu Bohu,  predkladáme túto záverečnú správu 

za úspešne ukončený školský rok 2016/2017  

 

 

„Všetko závisí od začiatku. Ako sa položia základy, tak ide potom všetko“ 

 

                                                           J.A.Komenský 
 

 

Prejednané na pedagogickej porade dňa 30.6.2017 

 

 
V Košiciach   30.6.2017                                                     Alena Durbáková 

                                                                                           Pov.riaditeľka EMŠ 
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