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1. Základné identifika čné údaje o škole  
 
 
Názov školy:   Základná škola s materskou školou 
 
Adresa subjektov:   
Základná škola:   Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota 
Materská škola:  Vagonárska ulica 5121, 058 01 Poprad – Spišská Sobota 
(elokované pracovisko) 
Školská jedále ň:  Vagonárska ulica 5121, 058 01 Poprad – Spišská Sobota 

 
 
Telefón:    ZŠ: 052/7769088, 0910890470 
    MŠ: 052/7769536, 0910890506 
    ŠJ:  052/7769435, 0910890516 
 
 
Elektronická adresa:   skola@zsspsobota.sk 
 
Internetová stránka:   zsspsobota.edupage.org 
 
Zriaďovate ľ:   Mesto Poprad 
    Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 
    058 42 Poprad 
 
 
Vedenie školy:  Riadite ľka ZŠ s MŠ:      PaedDr. Adriana Oravcová  
         
   Zástupca pre II. st.:   Mgr. Martin Gajan 
   Zástupky ňa pre I. st.   Mgr. Daniela Stanová 
   Zástupky ňa pre MŠ:     Alena Božo ňová 
 
   Výchovný poradca:      Mgr. Monika Tužáková 
 
Rada školy :  Predseda:       Mgr. Soňa Kubovová 
    
   Delegovaní členovia:     JUDr. Adrián Kromka 
          Peter Gápa 

PharmDr. Beáta Sichrovská 
        Ing. Slavomír Božoň 
   Volení členovia      Valéria Danková 
          Katarína Rusnáková 
           Ing. Jana Štupáková 
        Zuzana Skokanová 
        Ing. Silvia Bujňáková 
        Ing. Zdenka Humenská   
        
Rada rodi čov :  Predseda:      Ing. Silvia Bujňáková 
   Hospodárka:      Mgr. Alžbeta Slavkovská 
 
 
Metodické orgány v škole:  
 
MZ 1. stupňa:    Mgr. Iveta Kečková 
PK  jazyk a komunikácia - Sj  Mgr. Mária Knapíková / Mgr. Dana Kubárová 
PK  jazyk a komunikácia - Cj  Mgr. Lenka Sedláková 
PK matematika a práca s inf., 
      človek a svet práce   Mgr. Daniela Stanová 
PK človek a príroda   Mgr. Alžbeta Slavkovská 
PK zdravie a pohyb   Mgr. Martin Gajan 



2. Údaje o zamestnancoch školy 
 
 
 Pedagogickí zamestnanci  Nepedagogickí zamestnanci  

Základná škola 33 11 
Materská škola 8 1 
Školský klub detí 3 0 
Školská jedáleň 0 8 
   
Celkový po čet zamestnancov  44 20 
 
 
Odbornosť vyučovania:  92,08 % 
Odbornosť vyučovania na prvom stupni bola 100%. Na nižšom celkovom percente sa podieľalo 
vyučovanie informatiky a matematiky, neodborne odučené hodiny fyziky.   Vedenie školy vytvára 
podmienky na stabilizáciu zboru, podporuje osobný rast učiteľov. 
 
Ďalšie vzdelávanie:  
 
Vyučujúci využívali možnosti vzdelávania nielen samoštúdiom odbornej a pedagogickej literatúry, 
prostredníctvom internetu, ale aj prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a MC. Okrem odbornej 
literatúry využívali  časopisy, noviny, programy na CD nosičoch, vzdelávanie cez internet, e-Twinning, 
Portál Moderný učiteľ. Učitelia sa vzdelávali a ukončili vzdelávanie v súlade s plánom kontinuálneho 
vzdelávania: 
 
Adapta čné vzdelávanie: 
Mgr. Magdaléna Pitoráková 
Mgr. Lívia Martonová 
 
II. atestácia: 
Mgr. Mária Mudrončeková 
Mgr. Anna Bachledová 
Mgr. Dagmar Fedorišinová 
Mgr. Alžbeta Slavkovská 
 
I. atestácia: 
Mgr. Mária Knapíková 
Mgr. Lenka Sedláková 
 
                                                                          
3. Údaje o žiakoch 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet 
tried 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 

Počet 
žiakov 

36 40 40 66 58 41 39 51 55    426 

Z toho 
začlenení 

0 1 0 4 5 1 3 5 3 22 

Počet 
dievčat 

14 20 15 16 15 7 9 16 17 129 

 
Školský klub mal v tomto školskom roku tri oddelenia s počtom 104 detí. 
 
V školskom roku 2015/16 bolo v škole 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorí boli individuálne začlenení v bežných triedach. Každý žiak mal vypracovaný 
individuálny vzdelávací program.  

 



Prospech žiakov:  
 

Hlavným a dlhodobým cieľom školy v budúcnosti bude zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov, 
dôkladnejšia príprava žiakov na testovanie v 9. ročníku.  

 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu  

Počet žiakov 36 40 40 66 58 41 39 51 55 426 

Prospeli 33 37 35 60 56 38 37 48 47 391 

Neprospeli 2 0 2 0 0 1 0 0 0 5 

Neklasifikovaní 1 3 3 6 2 2 2 3 8 30 

 
 
Správanie žiakov:  

 
Pochvala  triednym učiteľom bola udelená na prvom stupni 20-tim žiakom a na druhom stupni 28-im 
žiakom. Pochvalu riaditeľkou školy dostalo na druhom stupni 7 žiakov. 
 

Vo výchovnej oblasti, v eliminovaní nežiaducich prejavov správania je nutné neustále 
pristupovať zodpovedne. Viesť žiakov k rešpektovaniu pravidiel vnútorného školského poriadku. 

Nemôžeme vyjadriť spokojnosť so správaním žiakov školy. Drobné priestupky boli 
odstránené, vždy prekonzultované so zákonným zástupcom žiaka. Boli riešené podľa ustanovenia 
školského vnútorného poriadku. 

Na prvom stupni bolo udelené dvom žiakom pokarhanie triednym učiteľom. Na druhom stupni 
pokarhanie triednym učiteľom dostalo 13 žiakov, pokarhanie riaditeľkou školy dostalo 6 žiakov. 

Znížené známky zo správania boli udelené prevažne za vysoký počet neospravedlnených 
hodín a opakované porušovanie školského poriadku. 
 
 

Ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

stupeň 
2 

0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 

stupeň 
3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

stupeň 
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 1 0 0 0 5 0 0 1 0 7 

 
 

Dochádzka žiakov:  
 
 
Neospravedlnené vyučovacie hodiny boli riešené pohovormi s rodičmi, zníženými známkami zo 
správania. Niektoré správy o žiakoch s neospravedlnenými hodinami boli zaslané na OŠMaŠ, 
ÚPSVaR v Poprade a ojedinelé prípady  riešilo OR PZ v Poprade. 
 
         

Šk. rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015    2015/2016 

Ospravedl. 54 715 47 768 45 084 45 639 41 541 45 693            38 200 
Neosprav.      817   1 343      604      758   1 130   1 709                     273 
Spolu 55 532 49 111 45 688 46 397 42 671 47 402            38 473 
Ospr. /1 ž.       106,79        96,69        81,53        97,31        91,30       99,11                   89,67 
Neosp./1ž.           2,94          2,71          1,09          1,61          2,48         3,70                       0,64 
 



 
 

Zápis žiakov do 1. ro čníka:  
 

Vo  februári 2015 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2015/16. 
Počet novozapísaných žiakov:    48, z toho 4 žiaci po odklade 
Počet odkladov:              8 
Žiaci budú v novom školskom roku rozdelení do dvoch tried. 

 
 

Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ro čníka:  
 
Celoplošného testovania žiakov Testovanie 9 – 2016 sa v tomto školskom roku zúčastnili žiaci 9. 
ročníka. Výsledky testovania boli  jedným z dôležitých  kritérií pre štúdium na strednej škole. 
  
Dosiahnuté výsledky: 
       

Predmet  2011/2012 2012/2013    2013/2014              2014/2015     2015/2016 

Slovenský 
jazyk 

Škola 50,11% 70,10% 65,94%                61,73% 67,5% 

V Slovensko 54,47% 67,51% 62%                62,58% 62,6% 

Matematika Škola 54,45% 67,21% 68,21%                50,56% 60,6% 

 Slovensko 57,54% 60,07% 54,67%                52,68% 52,8% 

 
Naše očakávania sa splnili, umiestnili sme sa v obidvoch predmetoch nad celoslovenským priemerom. 
V rámci predmetových komisií predmetov boli prijaté opatrenia, keďže s celkovými výsledkami žiakov 
a ich prípravou na celoslovenské testovanie nie sme spokojní. 
 

 
Úspešnos ť žiakov na prijímacích skúškach a prijatie na stred né školy:  
 
Žiaci boli prijatí na stredné školy na základe kritérií, ktorých náročnosť súvisela s mierou 

záujmu o študijné odbory jednotlivých škôl. K hlavným kritériám patril prospech žiakov na základnej 
škole, výsledky TESTOVANIA 9-2016, výsledky prijímacích skúšok. 
 
Spolu:    55 žiakov 
 
9. ročník:  Gymnáziá:    11 žiakov   
   Zdravotnícke školy:     1 žiak 
   Ekonomické, obchodné SOŠ:    7 žiakov 
   Pedagogické školy:     1 žiak 

Technické a dopravné SOŠ:    6 žiakov 
SPŠ:       4 žiaci 
Ostatné:    15 žiakov 
OU:       2 žiaci 
Mimo územia SR:     8 žiakov 

 
 
Nižšiekončiaci žiaci:   0 
8. ročné gymnáziá:   7 
8. ročník:    0 
Neprijatí žiaci:   0 
Pracovný pomer:    0 
 
 
 
 



Zoznam uplat ňovaných u čebných plánov:  
 
V školskom roku 2015/16 sme postupovali podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu v 1. a 5. ročníku. V ročníkoch 2.- 4. a 6.- 9. sme postupovali podľa školského vzdelávacieho 
programu. 
 
 
4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

V základnej škole v školskom roku 2015/16 pracovali  tieto záujmové útvary:  
 

 1. Šikovné ruky   p. Mudrončeková Mária 
 2. Pestrá slovenčina   p. Kubovová Soňa 
 3. Umelecký krúžok   p. Šimčáková Andrea 
 4. Výtvarné námety   p. Kormaníková Míria 
 5. Matematický I.   p. Zbell Peter 
 6. Ruský jazyk    p. Tužáková Monika 
 7. Čitateľský krúžok   p. Kečková Iveta 
 8. Hokejbalový krúžok   p. Potocká Sylvia 
 9. Hravá angličtina   p. Fedorošinová Dagmar 
10. Výtvarné podnety   p. Lavríková Anna 
11. Matematický krúžok II.  p. Rothová Ingrid 
12. Základy gymnastiky   p. Orolínová Zuzana 
13. Experiment    p. Slavkovská Alžbeta 
14. Plavecká prípravka I.  p. Kostyšáková Marcela 
15. Plavecká prípravka II.  p. Pitoráková Magdaléna 
16. Gitarový krúžok   p. Kubárová Dana 
17. Moja slovenčina   p. Kubárová Dana 
18. Futbalový krúžok   p. Gajan Martin 
19. Hasičský krúžok   p. Šabla Milan 
20. Športové hry I.   p. Gajan 
21. Športové hry II.   p. Oravcová  

 
 
 
Športové triedy ľadového hokeja:  
 

Všetky hokejové triedy sa v sezóne 2015/2016 zapojili do súťaží organizovaných SZĽH.  Tréningový 
proces sa uskutočňoval na ľade, v telocvični, na bicykloch, kolieskových korčuliach a regeneráciou 
v AQUACITY Poprad. Bol zameraný hlavne na odstraňovanie korčuliarskych nedostatkov, na rozvoj 
individuálnych herných činnosti jednotlivca. Chlapci sa zúčastňovali sústredení regionálneho výberu 
východoslovenského kraja do 15 rokov a celoslovenského výberu. V sezóne  žiaci 9. ročníka ŠHT 
získali 4. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiakov, ktoré sa konali v Košiciach. 

 
 
 

Športové triedy – plávanie: 
 
Zo žiakov športových tried so zameraním na plávanie sa najviac darilo v tomto školskom roku Tatiane 
Potockej, žiačke 9.C triedy. Je súťažnou plavkyňou a členkou KP AQUACITY Poprad a zároveň 
slovenskou juniorskou reprezentantkou v plávaní.  
     
 
 

Iné akcie usporiadané školou, triedami:  
 
Zimná časť Olympiády detí a mládeže mesta Poprad  –  v tomto školskom roku bola škola 
organizátorom zimnej časti olympiády v rýchlokorčuľovaní a plávaní. 
Jubilejný 38. ro čník školskej športovej olympiády  – sa uskutočnil 23. júna 2016 v športovom areáli 
školy. Naše pozvanie prijalo 13 bývalých žiakov školy – hokejistov, ktorí si v úvode zmerali svoje sily 



v exhibičných zápasoch s výberom súčasných žiakov školy vo florbale a futbale. Najväčšou hviezdou 
našej olympiády bol pán Mgr. Igor Kováč, legenda slovenskej atletiky, medailista na Majstrovstvách 
sveta v atletike v roku 1997 v Aténach. Účasť našich hostí na športovom podujatí určite podporila 
športové výkony našich žiakov a taktiež chuť k ďalšiemu športovaniu. 
 
 
Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a odovzdávanie cien MIŠKO 2016 
Dňa 29.júna 2016 sme zorganizovali odovzdávanie cien pre najúspešnejších žiakov školy, ktorí 
reprezentovali školu počas celého školského roka vo vedomostných súťažiach a olympiádach, 
v umeleckých súťažiach a v športe a získali popredné umiestnenia v postupových súťažiach v rámci 
okresu, kraja, ale aj Slovenska. Pozvanie prijal a sošky MIŠKO 2016 odovzdával primátor mesta 
Poprad Ing. Jozef Švagerko. Slávnostnú atmosféru tejto udalosti vyzdvihla účasť ďalších hostí, ktorí 
odovzdávali ocenenia najúspešnejším žiakom školy – novozvoleného prezidenta SZĽH Ing. Martina 
Kohúta, výkonného riaditeľa HK Poprad Ing. Petra Žifčáka a bývalého úspešného hokejistu, 
absolventa spišskosobotskej školy pána Petra Bondru. Na vyhodnotení sa zúčastnila vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade PaedDr. Edita Pilárová. 
 
Mimoriadne ocenenie a získanie ceny MIŠKO 2016 získali: 
 

- v oblasti vedomostnej – Ján Findra – 7.A 
- v oblasti športu – Tatiana Potocká  – 9.C 
- v umeleckej oblasti – Daniela Zemianeková – 9.B 
 

 
 
 
 
Umiestnenie žiakov v sú ťažiach:  
 
 

 
P. 
č. 
 

 
Meno a priezvisko 

 

 
Trie- 
  Da 

 
Názov sú ťaže 

 

Umiestnenie  

Obvodné  
kolo 

Okresné  
Kolo 

Krajské  
Kolo 

Celosloven.  
kolo 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

Petra Kalafutová 
 
 
 
 
Adela Neuwirthová 
 
 
 
Ema Kubovová 
 
 
 
Karina Kokoruďová 
 
Ján Findra 
 
 
 
 
Pavol Šimkovič 
 
 
 
 
 

9.B 
 
 
 
 

3.A 
 
 
 

5.A 
 
 
 

5.A 
 

7.A 
 
 
 
 

8.B 
 
 
 
 
 

Olymp. zo sloven.j. 
Biblická olympiáda 

Štúrov Zvolen 
Chemická olymp. 

 
Hviezdoslavov 

Kubín 
 
 

Hviezdoslavov 
Kubín 

 
 

Štúrov Zvolen 
 

Techn.olympiáda 
Pytagoriáda 

Matematická olymp. 
Geografická olymp. 

 
Techn.olympiáda 

Pytagoriáda 
Prírodovedný 

päťboj 
Matematická olymp. 

 

 
 
 
 
 

1.miesto 
 

 
 

1.miesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.m. úsp. 
3.miesto 

bez umiest. 
14.m.-úsp. 

 
 

bez umiest. 
 
 

2.miesto 
 
 
 

bez umiest. 
 

1.miesto 
2.miesto 
1.miesto 
2.miesto 

 
3.miesto 
4.miesto 

 
5.miesto 
2.miesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.miesto 
26.miesto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 
 

19. 

 
 
 
 
Tomáš Štefaňák 
 
Sebastián Martinko 
 
Ondrej Červenka 
 
Simona Bajtošová 
 
Daniela 
Zemianeková 
 
Zuzana Chovancová 
 
Oliver Turan 
 
Tatiana 
Kormaníková 
 
Markus Suchý 
 
Emília Leskovjanská 
 
Adam Gajan 
 
Michal Kopáč 
 
 
Slavomír Antal 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.B 
 

4.C 
 

6.A 
 

9.B 
 
 

9.B 
 

9.B 
 

9.C 
 
 

7.A 
 

6.C 
 

6.C 
 

6.C 
 

9.C 
 
 

9.B 

 
 
 
 

Techn.olympiáda 
 

Pytagoriáda 
 

Pytagoriáda 
 

Prírodovedný päťboj 
 
 

Prírodovedný päťboj 
 

Prírodovedný päťboj 
 

Prírodovedný päťboj 
 
 

Biblická olympiáda 
 

Geografická olymp. 
 

Matematická olymp. 
 

Matematická olymp. 
 

Biblická olympiáda 
Medzníky II.SV 

 
Medzníky II.SV 

 

 
 
 
 

3.miesto 
 

13.m.-úsp. 
 

12.m.-úsp. 
 

5.miesto 
 
 

5.miesto 
 

5.miesto 
 

5.miesto 
 
 

3.miesto 
 

7.m.-úsp. 
 

11.m.-úsp. 
 

15.m.-úsp. 
 

3.miesto 
13.miesto 

 
13.miesto 

 

  

 
 
Dosiahli sme množstvo ocenení vo výtvarných súťažiach, kde školu reprezentovali prevažne práce 
Tatiany Kormaníkovej – 7.A, Daniely Zemianekovej 9.B, Anny Chmurovej 8..B, kde dosiahli popredné 
umiestnenia na regionálnych kolách, dokonca aj celoslovenských a medzinárodných. 
 
V tomto školskom roku sme opäť dosiahli množstvo pozoruhodných výsledkov v športe. Podarilo sa 
nám splniť jednu z hlavných úloh, získať  jedno z popredných miest „Najšportovejšia škola mesta 
Poprad“.  V celkovom poradí sme sa umiestnili na 2. mieste . K najúspešnejším športovcom školy 
patrili žiaci: Potocká Tatiana 9.C, Potocká Tamara 7.A, Semaňák Martin 9.C, Šulíková Laura 8.C, 
Leskovjanská Emília 6.C, Štefaniková Nikola 9.C, Labus Lukáš 9.C, Dlugolinský Martin 9.C, Valigura 
Adrián 9.C, Mick Lucas 9.C. 
 

Výsledky športových sú ťaží v školskom roku 2015/2016 

šport Priezvisko Meno disciplína kategória kolo/lig a družstvo umiestnenie 

Atletika Potocká Tamara 300m  staršie 
žiačky okresné  

2. 

Atletika  Potocká Tatiana Vrh guľou staršie 
žiačky 

okresné 
 

1. 

Atletika    
staršie 
žiačky okresné 

Nazarejová Katarína 
Orságová Veronika  
Potocká Tatiana 

1. 



Potocká Tamara 
Repáňová Dominika 
Štefániková Nikola  
Šuliková Laura  
Zemianeková 
Daniela 

Atletika Semaňák Martin 1000m starší žiaci okresné  
3. 

Atletika Ščurka Jakub 1000m starší žiaci okresné  
4. 

Atletika Mick Lucas diaľka starší žiaci okresné  
4. 

Atletika Česánek Boris Vrh guľou starší žiaci okresné 
 

3. 

Atletika    starší žiaci okresné 

Česánek Boris 
Dlugolinský Martin  
Hodorovič Richard  
Jevoš Adam  
Krigovský Branislav  
Mick Lucas  
Semaňák Martin 
Ščurka Jakub 
Turan Oliver 

2. 

Cezpoľný 
beh 

Ščurka Jakub  starší žiaci okresné  2. 

Cezpoľný 
beh    

starší žiaci okresné 
Baláži Patrik  
Semaňák Martin 
Ščurka Jakub 

3. 

Basketbal    starší žiaci MŽL 

Dlugolinský Martin  
Hohol Radoslav  
Kolesár Viktor     
Mick Lucas  
Valigura Adrián 

3. 

Bedminton    
staršie 
žiačky 

Okresné 
Krajské 

Potocká Tatiana 
Štefániková Nikola 

1. 
3. 

Bedminton    starší žiaci 
Okresné 
Krajské 

Labus Lukáš 
Semaňák Martin 

1. 
4. 

Malý futbal    najmladší 
žiaci 

okresné 

Božoň Dávid 
Duľa Adrián  
Gajan Samuel 
Miškovec Matúš 
Orság Dominik 
Regec Marko 
Rusnák Dárius 
Semančík Simon  
Vaverčák Patrik 

2. 

Malý futbal    mladšie 
žiačky 

okresné 

Kormaníková Tatiana
  
Kosnová Timea 
Kubovová Ema 
Labusová Tamara  
Leskovjanská Emília
  
Mižigarová Kristína  
Nilabovičová Sarah  
Saloušeková Viktória
  
Šimková Ema 

2. 

Malý futbal    staršie 
žiačky 

okresné 

Grivalská Emma 
Kolačkovská 
Františka  
Kušniráková Natália 
Leskovjanská Emília 
Nazarejová Katarína 
Potocká Tatiana 
Potocká Tamara 

2. 



Štefániková Nikola  
Vaculiková Michaela 
Vojčíková Tatiana 

Gymnastický 
štvorboj    kategória B 

chlapci okresné 

Antoš Jakub 
Dlugolinský Jakub 
Kožuch Matej 
Šotek Alex 
Tomas Matej 

3. 

Gymnastický 
štvorboj Mick Lucas  

kategória C 
chlapci okresné  3. 

Gymnastický 
štvorboj    

kategória C 
chlapci okresné 

Dlugolinský Martin 
Labus Lukáš 
Mick Lucas 
Semaňák Martin 
Zavatský Matúš 

2. 

Hádzaná    starší žiaci okresné 

Babík René 
Baláži Patrik 
Bobko Simon Dlugoš 
Štefan Dzivjak Jakub 
Hohol Radoslav 
Lukáč Ján 
Martinko Adam 
Šeliga Martin 
Štancel Samuel 
Vernarec Jakub 

5. 

Hádzaná    staršie 
žiačky okresné 

Bajtošová Simona 
Chovancová Zuzana 
Kušniráková Natália   
Orságová Veronika  
Potocká Tatiana 
Potocká Tamara 
Repáňová Dominika 
Šoltísová Laura 
Štefániková Nikola  
Vaculiková Michaela 
Vojčíková Tatiana 
Zemianeková Daniela 

4. 

Beh na 
lyžiach Kormaníková Tatiana  Mladšie 

žiačky ŠOMP  3. 

Snowboard Lukáč Ján  starší žiaci ŠOMP  1. 

Snowboard Petras Marko  Mladší žiaci ŠOMP  3. 

Bowling    chlapci ŠOMP 
Baláži Patrik 
Dlugolinský Martin 
Mick Lucas 

3. 

Hokej    starší žiaci MSR 8.C a 9.C 4. 

Florbal    starší žiaci okresné 

Česánek BorisFigura 
Juraj  
Hohol Radoslav 
Jevoš Adam  
Kolesár Viktor 
Labus Lukáš 
Martinko Adam 
Mick Lucas  
Petrás Jakub 
Semaňák Martin 
Šoltés Dávid 

3. 

Florbal    Staršie 
žiačky 

Okresné 
Krajské 

Grivalská Emma 
Kokyová Paulína 
Kolačkovská 
Františka  
Kušniráková Natália 
Leskovjanská Emília 
Nilabovičová Sarah  
Orságová Veronika  
Šoltísová Laura  
Šuliková Laura 
Vaculiková Michaela 
Vojčíková Tatiana 

1. 
 



Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do veľkej súťaže v zbere papiera, ktorú organizovala firma 
Brantner v jesennom a jarnom zbere. Spolu sme nazbierali 25 085 kg papiera s priemerom 51,94 kg 
na jedného žiaka. Medzi najlepšie kolektívy a jednotlivcov patrili: 
 
 

 Trieda:  Počet žiakov:  Počet kg:  Priemer na žiaka:  
1. 2.A 19 5 048 265,68 
2. 5.A 26 3 766 144,85 
3. 3.A 21 2 995 142,62 
4. 1.A 20 2 492 124,60 
5. 4.A 17 1 910 112,35 
6. 7.C 20 1 289 64,45 
7. 3.C 15 675 45,00 
8. 2.B 18 805 44,72 
9. 4.B 18 803 44,61 
10. 6.A 11 443 40,27 
11. 7.A 16 626 39,06 
12. 5.C 15 528 35,20 
13. 4.C 23 729 31,70 
14. 6.C 28 791 28,25 
15. 1.B 14 343 25,50 
16. 8.B 21 495 23,57 
17. 8.C 27 548 20,30 
18. 9.B 18 144 8,00 
19. MŠ 93 516 5,55 
20. 9.C 29 137 4,72 
21. 5.B 14 3 0,21 

     
     
     
 Spolu:  483 25 085 51,94 

 
 
Šlosár Kristián – 2.A – 2 657 kg,  Neuwirthová Adela – 3.A – 1 802 kg, Kokoruďová Karina – 5.A – 
1 442 kg, Štupák Ján – 1.A – 1 285 kg, Šimková Karolína – 2.A  – 809 kg, Šimková Ema  – 5.A – 809 
kg, Olej Lukáš – 3.A – 756 kg. 
 
 
 
Školský klub detí  
 
ŠKD pri ZŠ s MŠ mal 3 oddelenia. V jednotlivých oddeleniach pracovali vychovávateľky Mgr. Lívia 
Martonová, Bc. Janka Slivková a Daša Scheerová.  Oddelenia boli zamerané na športovú činnosť – 
plávanie,  a esteticko-hudobnú činnosť. Cieľom ŠKD počas celého školského roka bolo, aby sa deti 
vedeli správať aj mimo vyučovania, zapájať do rôznych aktivít v krúžkoch aj v samotnom klube detí. 
Veľký dôraz bol kladený na relaxačnú a športovú činnosť (plavecký krúžok). Žiaci sa zúčastňovali 
pravidelne činnosti v knižnici v Spišskej Sobote. Príprava na vyučovanie bola zameraná  na písanie 
úloh, precvičovanie učiva, čítanie, didaktické hry. Vychovávateľky sa počas celého školského roka 
snažili, aby atmosféra v klube bola priateľská, aby nedochádzalo medzi deťmi k nezhodám a bitkám. 
Výtvarné práce boli prezentované na školskej nástenke.  
 
 
 
Výchovno-výcvikové kurzy pre žiakov boli zamerané n a výchovnú stránku, rozvoj pohybových 
zručností a schopností a na zdravotnú a dopravnú výchov u. Realizovali sme:  
 

- kurz dopravnej výchovy formou teoretickej a praktickej prípravy žiakov na detskom dopravnom 
ihrisku v ZŠ s MŠ Komenského ulica v Poprade 

- základný plavecký výcvik pre žiakov tretieho ročníka 



- lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov siedmeho ročníka 
- ochrana človeka a prírody 

 
 
 
Zapojenie  školy do projektov:     Garant projektu:  
 
„Infovek“        Mgr. Daniela Stanová 
 
„ Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestn ancov“ PaedDr. Adriana Oravcová 
 
„Zvýšenie kvalifikácie u čiteľov telesnej a športovej výchovy“ Mgr. Sylvia Potocká, Mgr. Andrea 
         Šimčáková 
 
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej šk oly na 
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozv oja 
Polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovný ch  Mgr. Daniela Stanová, Ing. Ingrid 
Zručností a práca s talentami“     Rothová 
 
„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre    Mgr. Daniela Stanová 
všeobecno-vzdelávacie predmety“  
 
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyv ňovania Mgr. Monika Tužáková 
sociálno-patologických javov v školskom prostredí“  
 
„Aktivizujúce metódy vo výchove“     Bc. Janka Slivková 
 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a str edných  Mgr. Daniela Stanová, 
Školách s využitím elektronického testovania“    
 
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ Mgr. Daniela Stanová 
     
„Na túru s Naturou“ – Biodiverzita 
  na Slovensku        Mgr. Alžbeta Slavkovská 
 
„Ekologická stopa“       Mgr. Alžbeta Slavkovská 
 
BEAGLE 
„Sledovanie fenologických fáz stromov“ Mgr. Mária Kormaníková, Mgr. 

Alžbeta Slavkovská 
 
„Tenis do škôl“       Mgr. Sylvia Potocká 
 
„Lesy okolo nás“       Mgr. Mária Kormaníková 
 
 
 
5. Údaje o výsledkoch inšpek čnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 

Dňa 04.02.2016 bola vykonaná tematická inšpekcia ŠIC Prešov, ktorej predmetom bolo zistenie 
úrovne dosiahnutých kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov 9. 
ročníka so záverom, že priemerná úspešnosť testovaných žiakov bola o 2,55% vyššia ako 
priemerná úspešnosť na Slovenskú republiku a o 2,27% vyššia ako priemerná úspešnosť za 
Prešovský kraj. 
V školskom roku 2015/2016 štátna školská inšpekcia v školskom zariadení neriešila žiadne 
prípady ani sťažnosti. 
 

 
6.   Priestorové a materiálno-technické podmienky š koly 
 



Škola je postavená v tichom a bezpečnom prostredí s množstvom zelene. Tvorí ju komplex troch 
budov. 
  Škola má 20 kmeňových učební, 2 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet, 7 
učební s interaktívnou tabuľou, špeciálnu učebňu s vybavením na vyučovanie predmetov fyzika, 
chémia, biológia, špeciálnu učebňu na vyučovanie výtvarnej výchovy,  školskú knižnicu, dve 
telocvične, nový športový areál, posilňovňu, školské dielne, šatne, veľkú zborovňu, kancelárske 
priestory, kabinet výchovného poradcu, odborné kabinety pre učiteľov, hygienické zariadenia. 
Súčasťou je veľká školská jedáleň. 
 Počas školského roka  2015/2016 sme  vymenili  nové okná v priestoroch suterénu budovy 
materskej školy a školskej jedálne, zakúpili sme nový školský nábytok do kmeňových tried a ŠKD a do 
zborovne. Vymaľovali sme  ďalšie učebne a priestory chodieb a schodíšť. Za finančnej pomoci 
vedenia mesta sa začala realizovať investičná akcia týkajúcu sa doplnenia hydroizolácie základov 
všetkých troch budov. 
 
 

7. Spolupráca školy s ďalšími subjektmi a organizáciami 
 
Škola mala počas celého školského roka oporu v rodičoch svojich žiakov. Spolupráca s Výborom 

rodičovského združenia pod vedením Ing. Silvie Bujňákovej bola na veľmi dobrej úrovni. Veľká vďaka 
patrí rodičovskej verejnosti za ochotu podporovať školu a pomáhať jej. Rodičia žiakov nám pomohli 
v zbere papiera počas dvoch veľkých zberov a taktiež darovaním 2% z dane pre rodičovské 
združenie.  Počas školského roka rodičia využívali konzultačné dni a triedne schôdze na získanie 
informácií o svojich deťoch. Pravidelne sa konali stretnutia členov Rady školy, ktorí boli maximálne 
ústretoví a nápomocní pri riešení rôznych problémov. Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca 
s Mestom Poprad, HK Poprad, PK Aquacity Poprad, Klubom Sobotčanov a Dobrovoľným hasičským 
zborom v Spišskej Sobote.   Dobrá spolupráca pri propagácii výsledkov a činnosti školy bola 
s regionálnou televíziou TV Poprad a Novinami Poprad. Veľmi dobrá spolupráca pokračovala 
s Centrom voľného času Poprad, ktorý zastrešoval krúžkovú činnosť žiakov športových tried so 
zameraním na hokej a plávanie.  V maximálnej miere sme využívali služby Strediska služieb škole, 
ktorí nám boli vždy nápomocní a ústretoví pri riešení problémov.  
 
 
8. Koncep čný zámer rozvoja školy 
 
Hlavné strategické ciele pre školský rok 2015/16 boli obsiahnuté  v pláne práce. Nie všetky sa nám 
podarilo splniť. 
 
SWOT analýza 
 
SILNÉ  STRÁNKY  ŠKOLY:  úspešnosť umiestnenia žiakov  v postupových vedomostných 

súťažiach a olympiádach, 
     zavádzanie informačných a komunikačných technológií 
     do vyučovacieho procesu, práca s výukovými 
     programami, interaktívnou tabuľou, 
     dlhodobo dosahujúce popredné umiestnenia školy 
     v súťaži „Najšportovejšia škola“ , 
      
 
SLABÉ  STRÁNKY  ŠKOLY:   nedostatky trvalejšieho charakteru v pravidelnom  
     odstraňovaní výchovných a vzdelávacích problémov 
     u žiakov, kde v rodinách pretrvávajú problémy, 
     dochádzka žiakov do školy zo sociálne znevýhodneného 
     prostredia, 
     kvalitatívne rozdielna úroveň zavádzania inovatívnych 
     vyučovacích metód a foriem práce. 
 
OHROZENIA:    nepriaznivý demografický vývoj v regi óne, 
     nutnos ť prijímania racionaliza čných opatrení z  
     dôvodu úbytku žiakov školy, 
     zvýšený po čet detí s poruchami správania a u čenia. 



9. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpe čení výchovno - vzdelávacej činnosti 
 
 

a) Schválený rozpo čet na činnos ť prenesených kompetencií na rok 2015:   686 490 € 
 
Z toho:         
Osobné náklady      566 530,00 €  
Prevádzka školy      119 960,00 €  
     
Rozpočet zriaďovateľom upravený    699 201,00 €  
Osobné náklady      576 870,00 €  
Prevádzka školy      122 331,00 €  
     
Výdavky z vlastných príjmov       14 470,00 €  
Výdavky z ÚPSVaR          1 444,00 €  
  
 

b) Dotácia z podielových daní pod ľa VZN č. 12/2014 
 
Materská škola  súhrne      149 406,00 €  
    
Z toho: 

- VZN        133 500,00 €  
- Príspevok na výchovu a vzdelávanie 

5-ročných detí           3 906,00 € 
- Vlastné príjmy         12 000,00 €  

         
Školský klub detí  súhrne     76 424,00 €  
      
Z toho: 

- VZN        69 300,00 €  
- Vzdelávacie poukazy        2 124,00 €  
- Vlastné príjmy         5 000,00 €  

       
Školská jedále ň súhrne     117 200,00 €  
     
Z toho: 

- VZN         92 640,00 €  
- Vlastné príjmy        20 900,00 €  
- Kapitálové výdavky         3 660,00 €  

        
c) Finan čné prostriedky za vzdelávacie poukazy a sociálne zn evýhodnené prostredie: 

Prenesené kompetencie:     10 992,00 €  
Originálne kompetencie:       2 120,00 €  
         
 

d) Finan čné prostriedky získané od rodi čov a i. FO PO (dar)              0 €       
 

 
e) Finan čné prostriedky z vlastných príjmov súhrne  53 847,00 €     

Z toho: 
- Poplatky MŠ       12 048,00 €  
- Poplatky ŠKD         4 504,00 €   
- Réžia školská jedáleň      23 088,00 €  
- Prenájom budov      12 186,00 €   
- Úrok z účtov                9,00 €   
- Dobropisy         2 012,00 €  

Vrátky z minulých rokov        0 €   
   

 



 
 
 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná 
a schválená: 
 

- na zasadnutí pedagogickej rady d ňa:      02.09.2016 
- na zasadnutí Rady školy d ňa:       03.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PaedDr. Adriana Oravcová     Mgr. Alena Miha ľová 
    riadite ľka školy       predseda RŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, 058 01  Poprad – Spišská Sobota  
ako sú časť Základnej školy s materskou školou, Vagonárska uli ca 1600/4,  

Poprad – Spišská Sobota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2015/2016 

materská škola 
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a) Základné identifikačné údaje o škole 
b) Údaje o počte žiakov v materskej škole 
c) Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka 
d) Údaje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2015/2016 
e) Údaje o počte zamestnancov  
f) Údaje o ďalšom vzdelaní pedagogických zamestnancov školy 
g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
h) Nové vybavenie tried v MŠ 
i) Hodnotenie spolupráce MŠ so ZŠ 
j) Hodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2015/2016 



 
 
 
 

a) Základné identifika čné údaje o škole 
 

 
Názov školy Základná škola s materskou školou 
Adresa školy Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 
5121, 
 058 01 Poprad – Spišská Sobota ako súčasť  
 Základnej školy s materskou školou, 
Vagonárska 
 ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota 
 
Telefónne čísla 0910 890 506, 052/7769536 
Webová stránka  www.zsspsobota.edupage.org 
E- mailová adresa materska.skola@zsspsobota.sk 
 bozonova.alena@azet.sk  
Zriaďovate ľ školy Mesto Poprad ,Nábrežie Jána Pavla II. 

2802/3 
   058 42 Poprad  
 
 
Riadite ľka školy PaedDr. Adriana Oravcová  
Zástupky ňa MŠ  Alena Božo ňová  
 
 
 
 

b) Údaje o po čte žiakov v materskej škole 
 
 
  stav k IX/2015 stav k VI/2016 
Najmladšie oddelenie 2-3 ročné deti 18 18 

Mladšie oddelenie 3-4 ročné deti 23 23 
Stredné oddelenie 4-5 ročné deti 24 24 

Najstaršie oddelenie 5-6 ročné deti 25 25 
spolu 4 oddelenia 90 90 

 
 
 

c) Údaje o po čte zapísaných detí do 1. ro čníka 
 

Celkový počet detí zúčastnených na zápise do 1. ročníka  22 
Celkový počet detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odklade nástupu 
do 1. ročníka  

6 

Celkový počet detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka 16 
 
 



d) Údaje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsle dkoch v šk. roku 
2015/2016 

 
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, 

rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Ja mravček“, je hlavný dokument 
pri realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti. Kompetencie, tematické okruhy, 
vzdelávacie oblasti, vzdelávacie štandardy a ich prepojenosť v realizačnej rovine, 
vychádzala z učebných osnov v školskom vzdelávacom programe a z plánov 
výchovno – vzdelávacej činnosti, pri uplatňovaní princípu celostného rozvoja 
osobnosti dieťaťa. Hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského 
veku bola hra. Štýl učenia v hre smeroval cielene k osobnostne orientovanej výchove 
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne 
učenie a jeho začleňovanie do skupiny a kolektívu. Pri plánovaní výchovno – 
vzdelávacích činností sme zohľadňovali rozvojovú úroveň dieťaťa a vyvážene sme 
rozvíjali psychomotorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu stránku dieťaťa. 
 
Kognitívna oblas ť rozvoja osobnosti die ťaťa 

V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradé rozvíjanie 
komunikačných schopností dieťaťa, zdokonaľovanie jazykového prejavu a osvojenie 
základov spisovnej slovenčiny. Prostredníctvom pripravených edukačných aktivít 
sme stimulovali spontánny rečový prejav detí. Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná 
podnetnosťou prostredia v triedach, rekvizitami, učebnými pomôckami, knihami, 
encyklopédiami, maľovaným čítaním, čo podporovalo aj predčitateľskú gramotnosť. 
Komunikačné schopnosti sú primerané veku dieťaťa. Pretrvávajúcim negatívom bolo 
neakceptovanie logopedickej starostlivosti pre dieťa zo strany niektorých rodičov, čo 
viedlo u niekoľkých detí k zlej výslovnosti hlások a hláskových skupín. Taktiež mali 
deti možnosť navštevovať anglický krúžok, ktorý sa konal pravidelne každý utorok 
s anglickou výučbou Hellen Doron a lektorkou. Pri sprostredkovaní poznatkov a v 
praktických činnostiach sme postupovali od jednoduchého k zložitému. Zadané úlohy 
deti zvládali zväčša primerane veku, občas si vyžadovalo ich plnenie pomoc a 
individuálny prístup učiteľky. Deti formou hier hľadali a objavovali súvislosti pri riešení 
problémov a objavovali funkčnosť vecí. V hrových činnostiach aplikovali získané 
poznatky a skúsenosti, čím boli zámerne rozvíjané poznávacie a učebné 
kompetencie. Využitím aktivizujúcich metód sme sa snažili aktivizovať pozornosť (na 
dlhší čas), pamäť (s krátkodobej na dlhodobú) a logické myslenie. Manipuláciou s 
predmetmi v edukačných aktivitách a spoločenských hrách si deti osvojovali 
matematické myslenie o veľkosti, tvare a množstve. Staršie deti dokázali počítať do 
desať a niektoré počítali aj cez desiatku. Logické myslenie si deti rozvíjali formou 
hlavolamov, problémovými úlohami v pracovných zošitoch. V edukačnom procese 
sme využívali dostupné digitálne technológie (počítač, Bee-Boot –elektronická 
hračka), čím si deti rozvíjali pri manipulácii digitálnu gramotnosť. U detí sme rozvíjali 
zmyslové poznanie pri oboznamovaní sa so živou a neživou prírodou. Všetky činnosti 
a aktivity boli ukončované otvorenými otázkami tak, aby deti získavali hodnotiace 
a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom i k vlastnej činnosti 
dieťaťa. Osvojovali si základy bezpečnostnej premávky. Osobnou skúsenosťou a 
používaním ochranných prvkov si uvedomovali pravidlo cestnej premávky vidieť a 
byť videný. Tohto roku sa uskutočnila dopravná súťaž „Bezpečne do školy“ v MŠ 
Podtatranská a zdravotnícka súťaž „Evička nám ochorela“ v MŠ Okružná s deťmi 
predškolského veku. Rozsah uvedených poznatkov zvládli deti primerane veku a 
rozvojovej úrovne detí. Niektoré menšie nedostatky sa vyskytli u niektorých detí 



s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ostatné 5 – 6 ročné deti sú pripravené 
na vstup do základnej školy. 
 
Sociálno – emocionálna oblas ť rozvoja osobnosti die ťaťa 

V edukačných aktivitách sa deti učili spontánne aj zámerne, prežívali zážitky 
úspechu ale aj neúspechu pri plnení rôznych úloh. Osobnostné a sociálne 
kompetencie si deti rozvíjali prácou v skupinách, pričom boli vedené ku vzájomnej 
akceptácii, pomoci, prejavu ohľaduplnosti k svojmu okoliu a prostrediu, zotrvanie v 
činnostiach ako aj k ich dokončeniu. Integrovaním prvkov prosociálnej výchovy a 
dodržiavaním práv v edukačných činnostiach a hrách viedlo k akceptácii 
multikultúrnych rozdielov a rozvíjaniu schopnosti uvedomovať si dôsledky vlastného 
správania. U mladších detí dochádzalo k postupnému osvojeniu sebareflexie, po 
vzniknutom konflikte sa na výzvu učiteľky vedeli ospravedlniť, poďakovať a požiadať 
o pomoc. Základy empatie si mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných 
formách dňa medzi sebou, ale aj na vychádzkach k osobám chorým, zdravotne 
postihnutým a starým ľuďom. Využívali sa metódy ranného kruhu, diskusie, tvorby 
pravidiel a prvkov tvorivo – humanistickej výchovy. Deti sa v hrách dokázali zdravo 
prejaviť a presadiť, odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti. V činnostiach s 
výtvarným a pracovným zameraním sa ponechávala voľnosť kreativite detí, 
nápaditosti, boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti, zodpovednosti a samostatnému 
prejavu. Tvorivo využívali rôzne výtvarné techniky a vytvárali kompozičné celky. 
Výtvarný prejav bol u väčšiny detí na dobrej- veku primeranej úrovni a dokázali ho 
využiť v rôznych činnostiach. Výsledky ich tvorby boli zväčša originálne. Detské 
práce najstaršej vekovej skupiny sa zúčastnili výtvarnej súťaže. Na svoje 
sebavyjadrenie mali deti možnosť aj po hudobnej stránke. Pri speve piesní sme u 
detí dbali na správne dýchanie, dodržiavanie primeraného tempa a rytmu. 
Zapamätali si piesne s rôznou tematikou, ktorú dokázali prezentovať pred skupinou 
detí, rodičov ako aj pred verejnosťou ( vianočná besiedka, deň matiek, deň otcov, 
rozlúčka s predškolákmi). Hudba bola pre deti zdrojom kladného citového zážitku a 
radosti. Pohyb na hudbu vyvolával v nich pocit uvoľnenia a celkové oživenia. 
Spoznávali niektoré hudobné nástroje a mali možnosť vlastnej reprodukcie pri 
doprovode detských piesní. Kladný vzťah ku knihe sme u deti posilňovali návštevou 
knižnice, pravidelným čítaním príbehov pred odpoludňajším odpočinkom. Vo 
vytvorených čitateľských kútikoch v triedach, si deti listovali v rôznych knihách, 
detských časopisoch a čítali si obrázkové príbehy známych rozprávok a básni. 
Nácvikom básní a dramatizácie rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia v rámci 
materskej školy. Zúčastňovali sme sa divadelných predstavení , kde deti mali 
možnosť vidieť profesionálnych hercov a upevňovať si zásady slušného správania sa 
na verejných podujatiach. Výkonové štandardy/ špecifické cieľa zo sociálno–
emocionálnej oblasti deti dosahovali v rámci aktuálnej rozvojovej úrovne a primerane 
veku dieťaťa. 
  
Perceptuálno – motorická oblas ť rozvoja osobnosti die ťaťa 

Spontánne a riadené pohybové činnosti boli súčasťou rôznych organizačných 
foriem počas celého dňa. Deti boli podporované rôznorodými pohybovými aktivitami 
a praktickými činnosťami. Boli vedené k spolupráci a dodržiavaniu vopred 
dohodnutých pravidiel. Deti reagovali na telovýchovnú terminológiu, s ktorou počas 
roka prichádzali do styku pri pohybových a relaxačných cvičeniach. Dbali sme na 
správne hygienické požiadavky pri cvičení (vyvetraná miestnosť, uvoľnený odev a 
pod.), k čomu boli vedené deti od najmladších až po predškolákov .Stredné 



oddelenie raz týždenne využívalo školskú telocvičňu.  Každodenné zaraďovanie 
jednoduchých zdravotných cvikov, niekedy i špeciálnych pohybových aktivít, viedlo k 
vytvoreniu si kladného postoja k pohybu. Ovládajú základné lokomočné pohyby. 
Vedia realizovať a meniť rôzne polohy a postoje. Správne používali a manipulovali s 
náčiním a dokázali sa bez väčších ťažkostí pohybovať po náradí. S menšími 
nedostatkami boli vedené k zvládaniu pravo – ľavej orientácie v priestore, ako aj k 
vlastnej osobe. Rozvoj psychomotorických kompetencií sa prejavoval u detí túžbou a 
ochotou pohybovať sa rozmanitými spôsobmi počas celého dňa, v rôznom teréne, 
prekonávaním terénnych nerovností, realizovaním sezónnych činností pri pobyte 
vonku, pohybových hier, rôznych športových a súťaživých činností, ale aj chôdzou vo 
viazanom útvare na vychádzkach. V hudobno – pohybových hrách dodržiavali 
pravidlá, spolupracovali a rešpektovali sa navzájom. Rytmizovali s pomocou učiteľky 
a neskôr aj samostatne hrou na telo v rôznych postojoch. Uplatňovali rôzne tanečné 
prvky, ktoré boli zaraďované do prípravy kultúrnych programov. Súčasťou všetkých 
organizačných foriem bolo podporovanie sebaobslužných činností. Deti sú 
samostatné pri obliekaní, s menšou pomocou u mladších detí. Návyky a zručnosti 
súvisiace s hygienou, sebaobsluhou, stolovaním, udržiavaním poriadku a čistoty 
majú deti primerane veku osvojené. Pri ich realizácii si vzájomne dokázali pomáhať a 
spolupracovať. Rozvoj jemnej motoriky a vizuomotoriky deti rozvíjali strihaním, 
skladaním, lepením, modelovaní, konštruovaním a činnosťami súvisiacimi s ľudskou 
prácou. S týmito činnosťami úzko súviselo dodržiavanie bezpečnosti, k čomu boli deti 
vždy upozorňované a vedené. V konštruktívnych činnostiach boli vedené k 
vyjadrovaniu priestorovej predstavivosti, sústredenosti a spolupráci. Boli nabádané k 
dokončeniu úloh v primeranej kvalite a čase. Rozvíjala sa u nich technická tvorivosť a 
zručnosť. Pri grafomotorických cvičeniach boli u detí upevňované správne návyky 
držania grafického materiálu a správneho sklonu papiera pri kreslení na stole. Cvikmi 
na odľahčenie ruky pri grafomotorických cvikoch, boli dôsledne vykonávané, aby deti 
nevyvíjali neprimeraný tlak na grafickú stopu. Tak sme u detí dosahovali cielené 
rozvíjanie grafomotorických zručností, ako príprava na elementárne písanie v 
základnej škole. Deti boli počas dochádzky do materskej školy usmerňované k 
správnemu držaniu tela sedenia pri stoloch ako aj pri osobných počítačoch. Pri 
rozvíjaní psychomotorických kompetencií sme využívali metódu nabádania 
motiváciou, povzbudením a pochvalou. Deti sa zúčastnili športovej olympiády mesta 
Poprad a školskej olympiády.  
 
Počet zapísaných detí a priemerná dochádzka  školskom roku 2015/2016 
V školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných  90   detí, ktoré boli umiestnené v 4 
triedach 
podľa veku. Priemerná dochádzka do MŠ bola 75%. Tento priemer bol ovplyvnený 
chorobnosťou detí, jarnými, jesennými prázdninami a prázdninami počas Vianoc. 
 
Súvislá pedagogická prax v MŠ: 
V školskom roku 2015/2016 vykonávala súvislú pedagogickú prax 1 študentka a to z  
denného štúdia Strednej pedagogickej školy v Levoči. 
 
Odložená školská dochádzka v šk.r. 2015/2016: 
V školskom roku 2015/2016 mali odloženú školskú dochádzku 4 deti. 
 
Úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu:  



Úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu bola ovplyvňovaná vnútornými faktormi. 
Vnútorné faktory tvorili osobnostný rozvoj dieťaťa, jeho kognitívna, sociálno – 
emocionálna a percepčno – motorická oblasť, príroda, rodina, jej členovia, výchovný 
štýl, prístup učiteliek k dieťaťu, sociálna skupina vrstovníkov, materiálne vybavenie 
školy a ostatné výchovné a vzdelávacie inštitúcie v meste. 
 
 

1. Zhodnotenie dosiahnutej úrovne osobnostného rozv oja detí . 
  

Oblasť kognitívneho rozvoja 
Kognitívna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa zahŕňala: 
- rozvíjanie kognitívnych spôsobilosti, mentálnych návykov a matematického 
myslenia,  
- utváranie a rozvíjanie správnych jazykových a rečových návykov,  
- utváranie návykov bezpečnosti a ochrany zdravia,  
- utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania,  
- rozvíjanie kognitívnej tvorivosti. 
 
Hodnotenie dosiahnutej úrovne:  
Zo začiatku šk. roka sa deti nedokázali samostatne vnútorne motivovať k poznávaniu. 
Postupne sa deti sústreďovali a to predovšetkým adekvátnou motiváciou, spoluprácou 
učiteliek a rodiny, vhodnou literatúrou.  
V tvorivo – humanistickej výchove sme dôraz kládli na rozvoj kognitívnych aj 
nonkognitívnych funkcií a procesov. Rozvoj týchto funkcií a procesov sa uskutočňoval v 
priebehu dňa v jednotlivých triedach podľa školského vzdelávacieho programu, v 
pripravovaných týždenných témach, cieľoch, cieľových požiadavkách a úlohách. Tento rozvoj 
funkcií a procesov sa uskutočňoval najmä prostredníctvom riešenia každodenných, deťom 
blízkych problémov. Deti sme viedli k tomu aby boli zvedavé, aby mali radosť z poznávania, 
objavovania, bádania, experimentovania. Vo všetkých činnostiach sa dôraz kládol na deti, 
aby boli pri činnostiach samostatné a aktívne, aby sa dokázali na činnosti sústrediť, vnímať 
ich.  
Hlavným prostriedkom rozvoja a kultivácie predškolského dieťaťa, obohacovaním jeho 
poznávania a sociálnej skúsenosti v MŠ je obsah predprimárneho vzdelávania. Štátny 
vzdelávací program pre materské školy formuje základný výber obsahu, ktorý musí byť 
povinne zakomponovaný do školského vzdelávacieho programu školy. Základný obsah 
predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v nadväznosti na súčasné trendy vo 
vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania a aby rešpektoval 
vek, predpoklady a skúsenosti dieťaťa predškolského veku, ich súčasné i budúce potreby a 
taktiež i prostredie a možnosti materskej školy. Tento obsah je štruktúrovaný do oblasti  
kognitívneho rozvoja, sociálno-emocionálneho a perceptuálno - motorického rozvoja, ktoré 
rešpektuje vývoj dieťaťa, jeho prirodzený život, zrenie i učenie. Tieto oblasti rozvoja sa dejú v 
prirodzených interakciách, do ktorých dieťa v rámci týchto vzťahov vstupuje, v ktorých žije, 
rozvíja sa a vyrastá, učí sa a tiež vzdeláva. Tieto oblasti rozvoja majú 4 tematické okruhy:  
Ja som;  Ľudia; Príroda; Kultúra . 
 

1. Ja som  
 

Zámerom vzdelávacieho úsilia v tejto oblasti je stimulovať a podporovať rast a neurosvalový 
vývoj dieťaťa, podporovať jeho fyzickú pohodu, zlepšovať jeho telesnú zdatnosť i pohybovú a 
zdravotnú kultúru, podporovať rozvoj jeho pohybových a manipulačných schopností, učiť 
dieťa k sebaobsluhe a viesť ho k zdravým životným návykom a postojom. V oblasti 
psychologických podporovať duševnú pohodu, psychickú zdatnosť a odolnosť dieťaťa, rozvoj 
jeho rozumových schopnosti, reči a jazyka, poznávacích procesov a funkcií, jeho citov a 



vôle, sebapoznanie, jeho kreativity a sebavyjadrovania, stimulovanie osvojovania a rozvoja 
jeho vzdelávacích schopností a povzbudzovanie dieťaťa v jeho ďalšom rozvoji, poznávaní a 
učenia. U detí sa rozvíjali vlastnosti ako uvedomovanie si vlastného tela, rozvoj pohybových 
schopnosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky / koordinácia a rozsah pohybu, pohyblivosti, 
správne dýchanie /, ovládanie pohybového aparátu a telesných funkcií. Deti uvedené úlohy 
plnili pohybovými činnosťami ako je chôdza, lezenie, beh , skok, poskoky potom sú to 
loptové hry, sezónne cvičenia. Manipulovali s predmetmi, pomôckami, nástrojmi, náčiním, 
náradím i materiálom. Využívali sa zdravotne zamerané činnosti ako uvoľňovacie cvičenia, 
dychové a relaxačné cvičenia, zmyslové a psychomotorické hry, konštruktívne a grafické 
činnosti, hudobné a hudobno-pohybové činnosti a hry, jednoduché pracovné a seba 
obslužné činnosti / starostlivosť o seba, o svoje osobné veci, poriadok a pod/., poznávacie 
činnosti zamerané k osvojovaniu pojmov o zdraví, ľudskom tele, bezpečnosti, telovýchove a 
športe.  
Jazyk a reč: rozvíjali sa u detí rečové a jazykové schopností v oblasti receptívnych / 
vnímanie, počúvanie, chápanie / a produktívnych / výslovnosť, vytváranie pojmov, hovorený 
prejav, vyjadrovanie sa/. Rozvíjal sa kultivovaný prejav využívaním artikulačných , rečových, 
sluchových a rytmických hier so slovami, slovné hádanky, spevácke činnosti, spoločné 
rozhovory, rozprávanie zážitkov, príbehov, podľa skutočnosti, podľa obrázkov, prednes, 
recitácia, dramatizácia a spev, prezeranie a „ čítanie „ obrázkových kníh a leporel, grafické 
napodobňovanie symbolov, tvarov, čísiel, písmen.  
Poznávacie schopnosti, myšlienkové operácie, predstavivosť, fantázia: tu sme využívali 
priame pozorovanie prírodných javov, konkrétnu manipuláciu s predmetmi, voľné hry, 
experimentovanie s materiálom a predmetmi, zmyslové hry, činnosti na rozvoj a cvičenie 
vnímania, zrakovej a sluchovej pamäti a pozornosti, námetové hry a činnosti, hry zamerané 
na podporu tvorivosti, predstavivosti a fantázie, práca s knihami, s obrázkovým materiálom, 
výlety do okolia, sledovanie rozprávok a pod. Deti úlohy zvládli. Tieto úlohy boli 
prispôsobené vekovým osobitostiam detí.  
 

2. Ľudia  
 

Zámerom vzdelávania v interpersonálnej oblasti je podporovať utváranie vzťahov dieťaťa k 
inému dieťaťu, či dospelému, posilňovať, kultivovať a obohacovať jeho vzájomnú 
komunikáciu a zabezpečovať pohodu týchto vzťahov. Úlohy sme plnili hrami, ktoré boli 
zamerané na posilňovanie prosociálneho správania vo vzťahu k druhým v rodine, materskej 
škole. Využívali sme sociálne a interaktívne hry, hranie úloh, dramatické činnosti, hudobné a 
hudobno – pohybové hry, spoločenské hry, spoločné aktivity na rôzne témy, kooperatívne 
činnosti vo dvojiciach, v skupinách, čítanie, rozprávanie a počúvanie rozprávok a príbehov 
na témy vzťahy medzi ľuďmi. Úlohy deti splnili, dbali sme na vekové osobitosti detí.  
 
 
 

3.  Príroda  
 
Zámerom vzdelávania v environmentálnej oblasti je vzbudiť u dieťaťa elementárne 
poznatky o okolitom svete a dianí v ňom, o vplyve človeka na životné prostredie 
počínajúc v najbližšom okolí a končiac celkovými problémami celosvetového dosahu. 
Vytvoriť základy pre otvorený a zodpovedný postoj dieťaťa k životnému prostrediu. 
Využívali sme k splneniu úloh zmysluplné pracovné činnosti, kognitívne činnosti / 
kladenie otázok a hľadanie odpovedí /, práca s literárnym textom, obrázkovým 
materiálom, využívanie encyklopédii, motivované hrové aktivity, činnosti, ekohry. Deti 
úlohy zvládli vzhľadom k tomu, že sa prihliadalo na vekové osobitosti tej, ktorej 
skupinu detí. 
 

4.  Kultúra  



 
Zámerom vzdelávania v oblasti sociálnej a kultúrnej je uviesť dieťa do spoločnosti ostatných 
ľudí, do života v ľudskej spoločnosti i do sveta kultúry a umenia, pomôcť dieťaťu osvojiť si 
potrebné vedomosti, návyky i postoje, prijímať základné všeobecne uznávané spoločenské, 
morálne a estetické hodnoty a podieľať sa na utváraní spoločenskej pohody.  
Úlohy sa plnili tým, že sa deti zúčastňovali na počúvaní rozprávok, príbehov, veršov, 
hudobných skladieb, piesní, sledovaním dramatizácie, divadelných scénok, rôznych 
námetových hier, konštruktívnych hier, prípravy spoločenských podujatí a slávností – 
kultúrne programy pre rodičov, starých rodičov,: deti navštevovali divadelné predstavenia, 
knižnicu, stretávali sa s literatúrou, dramatickým, výtvarným a hudobným umením mimo 
materskej školy.  
 
Oblas ť percep čno – motorického rozvoja:  
 
Perceptuálno – motorická oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa zahŕňa:  
- rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky,  
- utváranie elementárnych základov telesnej kultúry,  
- rozvíjanie vizuomotoriky a grafomotoriky,  
- utváranie kultúrno – hygienických, zdravotných, technických a elementárnych ochranárskych 
návykov,  
- rozvíjanie prakticko – umeleckej a technickej tvorivosti. 
 
Úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky sa overovala 
prostredníctvom pracovných zošitov a listov. Úspešnosť detí podstatne ovplyvnila 
skutočnosť, že ich rozloženie na ploche bolo v porovnaní s minulým rokom oveľa 
vhodnejšia. Väčšina detí sa na ploche papiera orientovala samostatne, vyplnila celú 
plochu, dokončila požadovanú grafickú stopu do konca riadku. Spôsobilosť 
zachovávať smer požadovanej grafickej stopy a istota prejavu je v celku veľmi dobrá. 
Výsledky sú podstatne oveľa lepšie ako v minulom školskom roku, čo sa prejavilo v 
pružnejších reakciách detí na pokyny učiteliek, v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia, 
grafický materiál držia dominantnou rukou, kvalita držania grafického materiálu je 
dobrá, deti majú vypestovaný návyk na správne držanie tela, sedu pri písaní, držania 
ceruzky, neotáčanie zošitom, pracovným listom a vzdialenosť očí od papiera. Pri 
nácviku grafomotorických zručností v pracovných listoch a v zošitoch boli 
zaraďované grafomotorické a uvoľňovanie cvičenia a postupy. V súčasnej dobe 
môžeme hodnotiť úroveň grafomotorických zručností kladne. Jemnú motoriku si deti 
ďalej precvičovali navliekaním koráliek, využívaním pracovných techník – lepenie, 
strihanie, krčenie a skladanie papiera a ohýbanie rôznych druhov drôtu. Technicky 
správne zvládli konštruovanie z rôznych stavebníc podľa predlohy i podľa vlastných 
predstáv. Úroveň techniky strihania sa overovala pri strihaní predkresleného tvaru. 
Pozorovaním bolo zistené, že deti celkom dobre ovládajú techniku strihania, majú 
osvojené základy bezpečnej práce a pracovnej disciplíny. Ľavoruké deti pracovali s 
nožnicami pre deti ľavoruké. V priebehu školského roka deti bez problémov dokázali 
používať návyky sebaobsluhy a hygieny. Samostatne sa dokázali obliekať, zobliekať, 
obúvať a vyzúvať. Veľkým problémom pre deti je viazanie šnúrok. V dennom režime, 
vždy po obede si deti pravidelne pestovali návyky starostlivosti o chrup. V čase 
stravovania sa deti  využívali návyky kultúrneho stolovania, predškoláci používali 
príbor.  
 
Zameranie a výchovno – vzdelávacia orientácia školy vychádzala zo skúseností, z 
analýzy dosiahnutých výsledkov práce, potrieb detí, materiálno – technického 
zabezpečenia a personálneho obsadenia materskej školy. 



 
2. Zhodnotenie úrovne pedagogickej práce u čiteliek:  
 
Úroveň pedagogickej práce učiteliek spočívala:  
 
• ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcej učiteľky  
• vo výchovno – vzdelávacom procese 
• v plánovaní 
• v sebavzdelávaní sa 
• v uplatňovaní tvorivosti  
• v plnení odporúčaní školského roka 2014/2015 
 
Vstupnou pedagogickou diagnostikou sa zistila vedomostná úroveň a zručnosti detí, ich 
schopnosti, skúsenosti, na základe týchto zistení sa vytýčili ciele výchovno – vzdelávacej 
činnosti, aktivity a ich plnenie.  
• v plánovaní  
• zvolenie vhodných tém / podľa školského vzdelávacieho programu, aktuálnosti,  
požiadaviek rodičov a prostredia školy /  
• stanovenie cieľov   
pri plánovaní zachovať všetky výchovné zložky v procese, ich integrácia, postupnosť, 
nadväznosť, náročnosť,  
plánovanie vhodných hier a činnosti, aktivít, využívanie metodických listov,  
určenie časového priebehu realizácie tematického plánu,  
plnenie dlhodobých cieľov školy,  
program Zelená škola, Škola priateľská k deťom,  
polročné a celoročné hodnotenie úrovne výsledkov pracovného plánu školy . 
 
Učiteľky sa pravidelne zúčastňovali pedagogických porád a MZ. Zasadnutia mali vo 
svojom programe obsahovo zahrnuté aj štúdium odbornej literatúry. Na vzdelávacích 
poradách rozoberali preštudovanú literatúru: „Dodržiavanie zásad zdravej výživy“, 
Škola priateľská k deťom. V rámci ďalšieho vzdelávania sa pedagogický kolektív 
zúčastňoval kontinuálneho vzdelávania, ktoré organizovalo MPC Prešov. 
 
• v uplatňovaní tvorivosti výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na tvorivú 
dramatiku s využívaním prvkov tvorivej dramatiky, dramatizácie, bábkových divadiel. 
Pri práci sa využívali aj svojpomocné pomôcky zhotovené z rôzneho materiálu , 
výstavy v triedach, na chodbách 
 
Tieto opatrenia boli všetky splnené. Aj naďalej budeme spolupracovať s rodičmi, s 
odborníkmi a zriaďovateľom a pod. Budú sa uskutočňovať pedagogické porady, 
kontrolná činnosť a MZ. 
 

3. Zhodnotenie výsledkov riadiacej práce:  
 

Materská škola pracovala podľa vypracovanej dlhodobej koncepcie a jej zamerania. 
Koncepčný zámer bol pravidelne prejednávaný na zasadaniach rady školy. Plynulú výchovno 
– vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo efektívne plánovanie cieľov a úloh zo školského 
vzdelávacieho programu. Odborný rast kvalifikovaných učiteliek mal veľmi dobrú úroveň. 
Škola bola zabezpečená odbornými metodickými radami a to zo strany  zástupkyne a 
vedúcej MZ na škole. Vnútroškolská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného 
plánu kontrolnej činnosti rôznymi formami. Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na 
pedagogických a pracovných poradách. V priebehu roka bol zabezpečený aktuálny tok 
odborných a iných informácií. Pedagogická dokumentácia bola vedená v zmysle platnej 



legislatívy. Priestory školy, v ktorých sa uskutočňoval výchovno – vzdelávací a celkový pobyt 
detí bol vyhovujúci. Triedy boli vždy esteticky upravené a prispôsobené. Dodržiavala sa 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V triedach sa viedli zošity o zdravotnom stave detí a 
o drobných úrazoch. Zástupkyňa školy viedla evidenciu o pracovných úrazoch v súlade s 
platnou legislatívou. Pracovný poriadok spolu s vnútorným poriadkom školy a PPŠ vytvárali 
efektívny prostriedok riadenia. Školský poriadok ako základný vnútorný predpis upravujúci 
organizáciu práce MŠ bol vypracovaný v zmysle vyhlášky o materskej škole v znení 
neskorších predpisov a Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov 
MŠ. Agenda o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Zodpovedne sa viedla 
administratíva záznamov z porád pedagogických, prevádzkových, MZ a pod.  
 
Hospitačná činnosť obsahovala ciele hospitácií formulované smerom k učiteľkám i 
smerom k deťom. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na 
sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov 
a vlastných zážitkov a spontánnej formy učenia. Výchovno-vzdelávaciu prácu 
hodnotím vo všetkých ukazovateľoch ako kladnú. V plnej miere sa rešpektoval a 
prejavoval partnerský vzťah. Atmosféra v triedach a celková psycho - sociálna klíma 
bola na priaznivej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti 
využívaním vhodných foriem a metód práce škola zabezpečovala príkladnú úroveň 
rozvoja osobnosti každého dieťaťa. Celková efektívnosť výchovno – vzdelávacieho 
procesu vo vzťahu ku koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom ŠPZ a 
obsahu sa zabezpečovala predovšetkým cez konkrétnosť plánovaných úloh 
primeraných veku detí, vyváženosťou výchovných a vzdelávacích úloh. 
V prevádzkovo – kontrolnej oblasti boli kontroly zamerané na dodržiavanie pracovného a 
vnútorného poriadku školy, dodržiavanie pracovnej doby a jej efektívnosť. Dodržiavanie 
pracovných náplní v pracovnom procese a bezpečnosť práce. Okrem iného boli kontroly 
zamerané na uskladňovanie a efektívne využívanie čistiacich prostriedkov, čistota a hygiena 
v priestoroch školy, v skladoch. V kuchyni sa kontrolovala čistota riadov, príprava jedál, 
stolovanie, príprava jedálnych lístkov, príprava pitného režimu pre detí a pod. Prevádzkoví 
zamestnanci sa v priebehu šk. r. 2015/2016 aktívne zúčastňovali všetkých aktivít, ktoré sa 
organizovali podľa PPŠ. Plánované ale aj neplánované kontroly ukázali, že všetci 
zamestnanci si svoju prácu na svojich úsekoch zodpovedne plnili. Výsledky z kontrol sú 
zápisnične zapísané v zošite prevádzkovo-pracovných kontrol. 
 
 

4. Zhodnotenie úrovne spolupráce MŠ – rodina 
 

- pravidelná účasť na schôdzkach rodičovského združenia 
- problémy detí vo výchove riešené individuálnymi pohovormi 
- spolupráca školy a rodiny pri organizovaní aktivít školy / gaštankové popoludnie, 

lampiónový sprievod, besiedka pri stromčeku, burza hračiek,  Deň matiek, Deň otcov, 
Deň detí a pod./  

- ochutnávka nátierok   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Údaje o po čte zamestnancov  
 
Počet zamestnancov  
Zamestnanci:  Počet:  
Pedagogickí zamestnanci 8 
Prevádzkoví zamestnanci 1 
Prevádzkoví zamestnanci ŠJ 3 
Spolu  12 
 

f) Údaje o ďalšom vzdelaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Typ ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov  

 

Funkčné inovačné vzdelávanie 0 
Adaptačné vzdelávanie  0 
 
 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejn osti 
 
September 2015 Šarkaniáda  
Október 2015 Gaštankové popoludnie – Spoločná akcia s rodičmi 
Október 2015 Deň jablka 
Október 2015 Deň zdravej výživy spojený s prípravou zdravých šalátov a bylinkových čajov 
Október 2015 Bábkové divadelné predstavenie s pesničkami – Hugo, Linda a tajomný   
                       Hippopotamus 
November 2015 Lampiónový sprievod – Spoločná akcia s rodičmi 
Decembra 2015 Pečenie medovníkov – Spoločná akcia s rodičmi 
December 2015 Privítanie putujúceho Mikuláša na námestí Spišskej Soboty  
Január 2016 rodičovské združenie so psychologičkou Mgr. Martinou Kovalčíkovou z     
                          CPPPaP 
Január 2016 Divadelné predstavenie Divadlo spod Spišského hradu – Snežní ľudkovia  
Február 2016 Karneval 
Február 2016 40. Výročie školy 
Apríl 2016 Zápis do I. ročníka  
Máj 2016 Deň matiek 
Máj 2016 Športová olympiáda MŠ mesta Poprad 
Jún 2016 MDD návšteva zábavného centra Lienkovo 
Jún 2016 Dopravná súťaž  
Jún 2016 Zdravotnícka súťaž Evička nám ochorela – Kvapka krvi v srdiečku 
Jún 2016 Deň otcov - športové aktivity na školskom dvore  
Jún 2016 Školská športová olympiáda  
Jún 2016 Rozlúčka predškolákov – odovzdávanie osvedčení   
September 2015 - marec 2016 výcvik v korčuľovaní pre staršie oddelenie  
September 2015 – december 2015 plavecký výcvik pre staršie oddelenie  
celý rok – Podtatranská knižnica v Spišskej Sobote staršie oddelenie 
celý rok – kurz anglického jazyka Hellen Doron  
celý rok – telocvičňa  
celý rok – spoločné vyučovacie hodiny v prvom ročníku  
celý rok – turistické vychádzky do prírody  
 
 
 
 



 
h) Nové vybavenie tried v MŠ 

 
Došlo k výmene spální. Zo spálne stredné a staršie deti sa vytvorila trieda so spálňou pre 
najmenšie oddelenie. Z najmenšieho oddelenia sa vytvorila spálňa pre staršie deti. Do 
najmenšieho oddelenia bol zakúpený nový nábytok a ležadlá s matracmi. Zakúpená bola aj 
žalúzia na predelenie spálne s hracou miestnosťou. 
 
 

 
i) Hodnotenie spolupráce MŠ so ZŠ  

 
 
September 2015  

- stretnutie učiteliek a vypracovanie plánu 
- spoločné púšťanie šarkanov na školskom dvore 

Október 2015 
- spoločná hodina TV v telocvični – rôzne hry a súťaž 

November 2015 
- spoločná hodina slovenského jazyka – oboznámenie s písmenami 

December 2015 
- Vianočná besiedka – spoločná akcia 

Január 2016 
- spoločná hodina matematiky – oboznámenie s číslom 

Február 2016 
- spoločná hodina HV - spoločný nácvik na akadémiu k 40. výročiu vzniku ZŠ  

Marec 2016 
- spoločná návšteva knižnice – marec mesiac knihy  

Apríl 2016 
- spoločná hodina PV – úprava okolia areálu ZŠ, zber odpadkov 

Jún 2015 
     -      rozlúčka predškolákov 
 

j) Hodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2015/2 016 
 
V školskom roku 2015/ 2016 mala MŠ vlastné metodické združenie, ktorého vedúcou 
bola poverená Mgr. Otília Šterbáková. Členmi boli všetci pedagogický zamestnanci. 
Činnosť MZ sa opierala o celoročný plán, v ktorom boli vytýčené ciele a úlohy, za 
plnenie ktorých boli zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci. Zasadalo 3 krát 
a riadilo sa podľa konkrétneho programu. Úlohou združenia bolo riešenie aktuálnych 
otázok výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Obsah činnosti MZ vyplýval 
z cieľov výchovy a vzdelávania školy a úloh vyplývajúcich z poslania MZ v MŠ. Zo 
zasadnutí sa viedli záznamy a činnosť bola kontrolovaná zástupkyňou MŠ, ktorá bola 
súčasťou jednotlivých stretnutí a zároveň sa podieľala aktívne pri plnení konkrétnych 
úloh.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             



 
 
 
 
Záver 
 
V pedagogickom procese budeme hľadať nové cesty a formy práce s deťmi, kde by 
sme uplatňovali samostatné a tvorivé práce detí tak, aby sme uspokojili ich 
individuálne potreby a budeme podporovať edukačné aktivity zamerané na pohyb 
a zdravie. V pedagogickom pôsobení sa budeme zameriavať na rozvoj hry ako 
dominantnej a najprirodzenejšej aktivity dieťaťa a na rozvoj individuálnych 
komunikačných schopností detí vo všetkých výchovno- vzdelávacích činnostiach. 
Budeme posilňovať citový vzťah k rodine, blízkym ľuďom, okoliu, naďalej budeme 
spolupracovať s rodičmi a prvým ročníkom ZŠ.  
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala:  Alena Božoňová, zástupkyňa RŠ  
 
 
 
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 bola 
prerokovaná a schválená: 
 

- na zasadnutí pedagogickej rady d ňa: 30.06.2016 
- na zasadnutí Rady školy d ňa:  03.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Adriana Oravcová     Mgr. Alena Miha ľová 
    riadite ľka školy        predseda RŠ 

 
 
 
 

 


