
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

 

1a, Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY 

Adresa školy Pánska 2420, 08501 Bardejov - Dlhá Lúka 

Telefón 054/472 6311, 0911 243 105 

E-mail czssf@centrum.sk 

WWW stránka czssfdl.edupage.org 

Zriaďovateľ 

Košická arcidiecéza 

Hlavná 28 

Košice 

IČO: 179 094 

1a, Vedúci zamestnanci školy v šk. roku 2017/2018 
 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Mária Exnerová  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

ZRŠ pre ZŠ Ing. Stanislav Rondzik  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

ZRŠ pre MŠ Jana Klesiková  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

1a, Rada školy 
 

Funkcia  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda rady školy Peter Kotuľak  0907 243 488 

Pedagogickí zástupcovia Mgr. Michal Gura  0902 057 348 

 Magdaléna Šoltisová  0908 836 256 

Nepedagogický zástupca Ľudmila Ciglariková  0910 931 156 

Zástupcovia rodičov Mgr. Marianna Lenková  0918 469 416 

 Marianna Blažejčíková  0907 956 343  

 Daniela Feckaninová   0905 330 414 

mailto:czssf@centrum.sk
http://www.czssfdl.edupage.org/
mailto:czssf@centrum.sk
mailto:czssf@centrum.sk
mailto:czssf@centrum.sk


 Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Miroslav Jacko  0905 795 280 

 Mgr. Martin Šmilňák  0903 749 577 

  JCDr. Peter Bučko, PhD 054/47 98 224 

 Ing. Tomáš Magdziak 0907 919 859 

1a, Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Vedúca MZ 
Mgr. Ivana 

Vagaská 
Predmety I. stupňa 

Vedúca PK 

humanitných 

predmetov 

PaedDr. Juliána 

Delejová 

Slov. jazyk, Ang. jazyk, Nem. jazyk, Tel. a šport. 

výchova, Obč. výchova, Dejepis, Geografia Katolícke 

náboženstvo, Hud. výchova, Výtvarná výchova 

Vedúci PK 

prírodovedných 

predmetov 

Mgr. Michal 

Gura 

Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia 

Technika, Svet práce, 

 Pri škole pracuje „Občianske združenie pri Cirkevnej základnej škole s materskou 

školou sv. Faustíny“, ktorého „rada rodičov“ pracuje ako poradný orgán školy. 

 Pedagogická rada je poradným orgánom a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci 

školy 

§ 2. ods. 1 b 

1b, Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy (ZŠ + MŠ): 200 

Počet tried (ZŠ + MŠ): 11 

Podrobnejšie informácie: 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:   

 
K 15. 09.2017 K 31. 08.2018 

 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 

1.roč. 1 22 0 1 22 0 

2.roč. 1 17 0 1 17 0 

3.roč. 1 14 4 1 14 4 

4.roč. 1 20 1 1 20 1 

5.roč. 1 22 4 1 22 4 

6.roč. 1 14 4 1 16 4 

7.roč. 1 17 3 1 17 3 

8.roč. 1 17 5 1 17 5 

9.roč. 1 14 4 1 14 4 

spolu 9 157 25 9 159 25 



 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

- K 15.09.2017    2 oddelenia s celkovým počtom 40 detí 

- K 31.08.2018    2 oddelenia s celkovým počtom 41 detí 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 

- k 15.09.2017   2 oddelenia s celkovým počtom  45 žiakov    

- k 31.08.2018  2  oddelenia s celkovým počtom  47 žiakov 

§ 2. ods. 1 c 

1c, Zapísaní žiaci ZŠ 

 

Na školský rok 2017/2018  bolo do 1. ročníka zapísaných 22 detí, do 1. ročníka ZŠ skutočne 

nastúpilo 22 žiakov. 
 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 1 14 15 

 

§ 2. ods. 1 d 

1d, Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 15 žiakov (z toho 14 z 9. ročníka a 1 z 8. ročníka). Prijatých bolo 

15 žiakov.  

 

 
Gym. Bil. 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU SUŠ. Iné Spolu 

prihlásení 1 5 3 3 0 3 15 

prijatí 1 5 3 3 0 3 15 

% úspešnosť 100 100 100 100 0 100 100 

 



§ 2. ods. 1 e 

1e, Klasifikácia tried 
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1.A 1,36         1       1,09 1,36         1,36 1,41   1     1 1,32 

2.A 1,71         1,47       1,24 1,76         1,71 1,76   1,24     1,24 1,64 

3.A 1,55         1     1 1,23 1,85     1 1,54   1,69   1,23 1,23   1 1,46 

4.A 1,32         1   1,1   1,11 1,7     1 1,35   1,9   1 1,45   1,1 1,5 

5.A 1,76 1,86 1,77   1,86 1     1,5 1,59 2,14           2,23 1,32 1     1,09 1,79 

6.A 1,58 2 2,4 1,73 2,2 1,13     1,33 1,67 2,6   1,73       2,33 1 1     1,07 1,9 

7.A 1,71 1,76 1,88 1,71 1,94 1 1,47   1,24 1,47 2,65 2 1,71       2,06 1 1     1,18 1,74 

8.A 1,87 2 2,24 2,24 2,35   2   1,65 1,71 2,94 2,4 1,82       2,29 1,82 1,24       2,13 

9.A 2,09 1,69 1,38 2,54 1,85   1,69   1,64 1 3,14 2,5 1,07       2,5   1,14   1,92   1,97 

Spolu 1,66 1,86 1,93 2,05 2,04 1,09 1,72 1,1 1,39 1,34 2,24 2,3 1,58 1 1,44 1,53 2,02 1,29 1,09 1,34 1,92 1,1 1,59 

Priemer 

po 

žiakoch 

1,66 1,86 1,93 2,05 2,04 1,09 1,72 1,10 1,39 1,35 2,24 2,30 1,58 1,00 1,44 1,53 2,02 1,29 1,09 1,34 1,92 1,10 1,70 

Priemer známok na vysvedčení: 1,76, Priemer prospechov: 1,7, Priemer priemerov tried: 1,72, Priemer priemerov predmetov: 1,59 
   

 

 

 



1e, Prospech žiakov 

 

  Z celkového počtu 159  žiakov základnej škole na konci školského roka prospelo 157 

žiakov, 2 žiačky neprospeli a 2 žiaci boli neklasifikovaní z dôvodu plnenia povinnej školskej 

dochádzky mimo územia SR.. 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1 22 22 0 0 

2 17 17 0 0 

3 14 13 0 1 

4 20 20 0 0 

5 22 20 2 0 

6 16 15 0 1 

7 17 17 0 0 

8 17 17 0 0 

9 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1e, Dochádzka žiakov 

 

 
Počet Zameškané Ospr. Neospr. 

Tr
ie

d
a

 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

1
. 

P
o

če
t 

d
ie

vč
at

 1
. 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

2
. 

P
o

če
t 

ch
la

p
co

v 

P
o

če
t 

d
ie

vč
at

 2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 1
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

1
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 1
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

1
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 1
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
. 

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

1
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
. 

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

1.A 22 12 22 10 12 745,0 727,0 1472,0 
33,
9 

33,
1 

66,9 723,0 637,0 1360,0 
32,
9 

29,
0 

61,8 22,0 90,0 112,0 1,0 4,1 5,1 

2.A 17 9 17 8 9 543,0 926,0 1469,0 
31,
9 

54,
5 

86,4 538,0 884,0 1422,0 
31,
7 

52,
0 

83,7 5,0 42,0 47,0 0,3 2,5 2,8 

3.A 14 8 14 6 8 397,0 485,0 882,0 
28,
4 

34,
6 

63,0 380,0 430,0 810,0 
27,
1 

30,
7 

57,9 17,0 55,0 72,0 1,2 3,9 5,1 

4.A 20 6 20 14 6 537,0 782,0 1319,0 
26,
9 

39,
1 

66,0 506,0 719,0 1225,0 
25,
3 

36,
0 

61,3 31,0 63,0 94,0 1,6 3,2 4,7 

5.A 22 14 22 8 14 
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1013,

0 
1990,0 

44,
4 

46,
1 

90,5 48,0 90,0 138,0 2,2 4,1 6,3 
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1e, Výsledky externých meraní 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Testovanie 5 2017 
SJL  5 19 53,69 

MAT  5 19 58,07 

Testovanie 9 2018 
SJL   9 12 67,30 

MAT  9 12 42,92 

 

§ 2. ods. 1 f 

1f, Odbory a učebné plány 

 

Žiaci 4. a 8.-9. ročníka postupovali podľa školského vzdelávacieho programu  

( v súlade so štátnym vzdelávacím programom). 

Žiaci 1.-3. roč. a 5.-7. roč. postupovali podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

Žiaci 1. stupňa podľa ISCED 1, po úspešnom absolvovaní žiak získa primárne vzdelanie. 

Žiaci 2. stupňa podľa ISCED 2, po úspešnom absolvovaní žiak získa nižšie stredné vzdelanie.



Školský učebný plán ISCED 1 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

1. ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 9 0 8 0 7 1 6 2 

Prvý cudzí jazyk 0 1 0 1 3 0 3 0 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 0 0 0 0 1 0 1 1 

Prvouka  1 0 2 0 0 0 0 0 

Vlastiveda 0 0 0 0 1 0 1 0 

Dopravná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 0 4 1 4 0 3 1 

Informatika  0 0 0 0 1 0 0 0 

 Informatická výchova 0 0 0 0 0 0 1 0 

Umenie a kultúra 
Výtvarná  výchova 2 0 2 0 1 0 1 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 0 2 0 2 0 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

 

 

 

 

Spolu 20 2 20 3 23 2 21 5 

Spolu za ročník 22 23 25 26 



Školský učebný plán ISCED 2 
 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

5. ročník 6. ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 0 5 0 4 0 5 0 5 0 

Prvý cudzí jazyk 3 1 3 2 3 1 3 2 3 0 

Druhý cudzí jazyk 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

Človek a príroda 

Fyzika 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Chémia 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 

Biológia 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 

Človek 

a spoločnosť 

Dejepis 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 

Geografia 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

Občianska náuka 0 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek  a hodnoty Katolícke náboženstvo 1 1 1 1 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 

Matematika a 

informatika 

Matematika 4 1 4 1 4 0 4 0 4 1 

Informatika 1 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet 

práce 

Svet práce 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 

Technika 1 0 1 0 1 0 0,5 0 0 0 

Umenie a kultúra 

Výtvarná  výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výchova umením 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

 
Spolu 24 3 25 4 26 4 23,5 6,5 24 6 

Spolu za ročník 27 29 30 30 30 



1f, Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 22 0 

Bežných tried 8 137 22 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 159 22 

 

§ 2. ods. 1 g 

1g, Zamestnanci 

 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. prac. 

MŠ 

Počet nepedag. prac. 

MŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 

MŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

MŠ 

TPP 4 2 4 2 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
0 0 0 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. prac. 

ZŠ 

Počet nepedag. prac. 

ZŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 

ZŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

ZŠ 

TPP 14 3 11 3 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
1 0 0,52 0 

ZPS 1 0 0,26 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 



Pracovný 

pomer 

Počet pedag. prac. 

ŠKD 

Počet nepedag. prac. 

ŠKD 

Počet úväzkov pedag. prac. 

ŠKD 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

ŠKD 

TPP 1 0 1 0 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
1 0 0,50 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

Pracovný 

pomer 

Počet nepedag. prac. 

ŠJ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

ŠJ 

TPP 4 4 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 0 0 

ZPS 1 1 

Na dohodu 0 0 

 

 celkový prepočítaný počet zamestnancov školy: 26,28 

 prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov : 9,0 
 

1g, Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ( ZŠ+MŠ) 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 1 Teach for Slovakia 12+4 17 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 0 20 20 

 prepočítaný počet pedagogických pracovníkov: 17 - všetci s požadovanou 

kvalifikáciou, jedna učiteľka nekvalifikovaná – Teach for Slovakia 

 väčšina predmetov bola vyučovaná odborne, neodborne boli vyučované fyzika, 

technika, chémia, občianska náuka a anglický jazyk 
 

§ 2. ods. 1 h 

1h, Vzdelávanie zamestnancov 

 

 Všetci pedagógovia spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady  



 7 pedagógov úspešne absolvovalo I. atestáciu, 1 učiteľka získala titul PaedDr., 2 

pedagógovia titul PhD a tri učiteľky II. atestáciu 

 Každý pedagóg má možnosť sa naďalej vzdelávať prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania. V školskom roku 2017/2018 sa realizoval takýto plán kontinuálneho 

vzdelávania: 



P.č. Meno a priezvisko Kariérny stupeň/ Kariérna pozícia 
Druh kontinuálneho 

vzdelávania 
Názov vzdelávacieho programu 

Predpokladaný termín 

ukončenia/ počet 

kreditov/vzdel. inštitúcia 

1 
JCDr. Peter Bučko, 

PhD 

Pedagogický  zamestnanec s 

prvou atestáciou 
---------- ----------------------- ----------------- 

2 
Mgr. Beáta 

Cundrová 

Začínajúci pedagogický  

zamestnanec 
adaptačné   

3 
Mgr. Martin 

Demský 

Samostatný pedagogický  

zamestnanec / triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

4 
Mgr. Mária 

Exnerová 

Pedagogický  zamestnanec s 

druhou atestáciou / vedúci 

zamestnanec 

------------ ----------------------- ----------------- 

 Mgr. Michal Gura 
Samostatný pedagogický  

zamestnanec  / triedny učiteľ 

aktualizačné, 

prípravné 

atestačné 

 Prípravné atestačné vzdelávanie pre 

pedagogických zamestnancov zamerané 

na vykonanie prvej atestácie 

od 11.2017 do 04.2018/ 30 

/Regionálne pracovisko 

MPC Prešov 

Aktualizačné 
 Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách 

12 /Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Aktualizačné 
 Začíname s programom GeoGebra na 

hodinách matematiky 

od 04.2018 do 06.2018 /10 

/Regionálne pracovisko 

MPC Prešov 

6 
Mgr. Marián 

Jurčišin-Kukľa 

Samostatný  pedagogický  

zamestnanec  / triedny učiteľ 

Prípravne atestačné 

Atestačné 
Prípravne atestačné štúdium Jún 2018, 0, MPC PO 

7 
Mgr. Valeria 

Kobulnická 

Pedagogický  zamestnanec s 

druhou atestáciou / triedny 

učiteľ 

------------ ----------------------- ----------------- 

8 
Ing. Stanislav 

Rondzik 

Pedagogický  zamestnanec s 

prvou atestáciou / vedúci 
------------ ----------------------- ----------------- 

https://mpc-edu.sk/node/3807
https://mpc-edu.sk/node/3807
https://mpc-edu.sk/node/3807
https://mpc-edu.sk/node/2585
https://mpc-edu.sk/node/2585
https://mpc-edu.sk/node/2614
https://mpc-edu.sk/node/2614


zamestnanec 

9 
Ing. Veronika 

Poklembová, PhD. 

Začínajúci pedagogický  

zamestnanec 
------------ ----------------------- ----------------- 

10 Mgr. Marek Šimco 
Samostatný pedagogický  

zamestnanec/ triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

11 
PaedDr. Juliána 

Delejová 

Pedagogický  zamestnanec s 

prvou atestáciou / triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

12 
Mgr. Ivana 

Vagaská 

Pedagogický zamestnanec   s 

druhou atestáciou / triedny 

učiteľ 

------------ ----------------------- ----------------- 

13 
Mgr. Rastislav 

Zámborský 

Pedagogický  zamestnanec s 

prvou atestáciou / triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

14 Jana Klesiková 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 

------------ ----------------------- ----------------- 

15 Zuzana Ondrusová 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 

------------ ----------------------- ----------------- 

16 Emília Šimcová 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 

---------- ----------------------- ----------------- 

17 Magda Šoltisová 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 

---------- ----------------------- ----------------- 



1i, Prehľad súťaží a olympiád školy 

 

Názov súťaže Organizátor Predmet Oblasť Zodpovedný Umiestnenie 

Stolný tenis družstiev 
ZŠ s MŠ Pod 

Papierňou 1 
TŠV okres Šimco 

3. miesto  Richard Exner, Matej Blažejčík, Samuel Pecha 

 

Ochranárik Mesto Bardejov VYV SR Vagaská 
Cena riaditeľa poroty Alžbeta Jurčišinová, Tamara 

Choborová 

iBobor SR IFV SR Rondzik 1. miesto Laura  Jurčišionová-Kukľová  

Hviezdoslavov Kubín Mesto Bardejov SJL SR Demská 
Cena poroty Margaréta Lenková 

3. miesto Lujza Jurčišinová -Kukľová 

Šalianský Maťko Mesto Bardejov SJL 
okres 

SR 
Zámborský                  3.miesto Margarétka Sabolová 

Matematický klokan SR MAT SR Kobulnická Školský šampión Lukáš mizerák 

Súťaž hudobného 

folklóru 
Mesto Bardejov HUV okres Demská Zlaté pásmo Lujza Jurčišinová-Kukľová 

Olympiáda MAT Mesto Bardejov MAT okres Gura 
3.miesto Tamara Choborová  

 

Maksík SR MAT SR Kobulnická Najmúdrejší maksáčik Lukáš Mizerák 

Strelecká liga žiakov 

zo vzduchovky 

ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom 
TŠV okres Šimco 3. miesto Rafael Knapík  



Atletika Mesto Bardejov TŠV okres Šimco  2. miesto Slávka Lenková 

Poľovníci a príroda v 

tvorbe detí 

Slovenský 

poľovnický zväz 
SJL okres Delejová,                      1.miesto František Gura  

Poľovníci a príroda v 

tvorbe detí 

Slovenský 

poľovnický zväz 
VYV okres Vagaská 

1. miesto Alžbeta Jurčišinová  

2. miesto Natália Greňová, Ema Krupová 

Programovanie 

robotov 

SPŠ elektrotechnická 

Prešov 
IFV 

región Rondzik 1.miesto Jakub Semanko, Benjamín Exner 

A slovo bolo u Boha SR VYV SR Vagaská 1.miesto Alžbeta Pavluvčíková 

Pieseň pre Svätého 

otca 

CZŠ sv. Petra a Pavla 

Stropkov 
HUV arcidiecéza Demská 

Zlaté pásmo – Lujza Jurčišinová-Kukľová, Lea 

Čechová Strieborné pásmo - Alžbeta Jurčišinová , Lea 

Čechová, Klára Gurová 



1i, Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 

 Škola má zriadenú vlastnú internetovú stránku, kde prezentuje aktivity i výsledky 

školy - http://czssfdl.edupage.org/ 

 Súčasťou internetovej stránky je aj elektronická žiacka knižka  

 Žiaci sa aktívne zúčastňovali života farnosti a jej aktivít – modlitba sv. ruženca, 

krížová cesta v celej farnosti, svojimi programami spríjemňovali popoludnia našim 

rodičom a  seniorom. 

 Škola každoročne organizuje stolnotenisový a šachový vianočný turnaj pre 

obyvateľov Dlhej Lúky, taktiež spoločné nedeľné popoludnie pre žiakov, rodičov 

a priateľov školy pri príležitosti osláv Dňa detí. 

 Školská jedáleň zabezpečuje obedy okrem žiakov a zamestnancov školy aj pre 

seniorov z našej obce. 

 

Aktivity a podujatia realizované školou: 

September 

 slávnostný začiatok školského roka v kostole sv. Anny, 

 športový deň, 

 beseda pre 5.A – adaptácia žiakov na 2. stupni – CPPPaP. 
Október 

 slávnosť patrónky školy sv. Faustíny, 

 Ovocný deň spojený s výstavou ovocia – aktivity pre žiakov 1. stupňa, 

 Smoothy day – príklady na zdravé stravovanie, 

 účelové cvičenie – pre žiakov 2. Stupňa, 

 návšteva Technického múzea v Košiciach – žiaci 5.,6. A 7. ročníka, 

 aktivita Milión detí sa modlí ruženec – spoločná modlitba 

 návšteva Mestskej knižnice – žiaci 1.stupňa, 

 beseda so zástupcami Obchodnej akadémie – pre 9.ročník, 

 návšteva DOD Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove – 9. ročník, 

 vystúpenie pre starých rodičov pod názvom „ Úcta k starším“. 
November 

 návšteva Mestskej knižnice – žiaci 1.stupňa, 

 návšteva cintorína – uctiť si pamiatku zosnulých príbuzných, 

 beseda s políciou na tému „ Bezpečne na cestách“ – 2.ročník, 

 beseda s políciou na tému „ Kriminalita mládeže a kyberšikana“ – 7. a 8.ročník, 

 testovanie iBobor, 

 návšteva Hotelovej akadémie – 9.ročník, 

 exkurzia Svidník – Dukla- história 2. svetovej vojny – 7.,8. a 9.ročník, 

 divadelné vystúpenie pre 1. stupeň, 

 Monitor 5,  

 jesenné kolo „Knižný Superman“- všetci žiaci školy, postupne vytvárať pozitívny 

vzťah ku knihám a čítaniu, 

 príprava Adventných vencov a predsavzatí. 
 

http://czssfdl.edupage.org/


December 

 slávenie sviatku sv. Mikuláša- návšteva Mikuláša v škole, 

 slávenie sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Mária – sv. omša v kostole sv. Anny, 

 aktivita Pasovanie prvákov, 

 školské kolá matematickej pytagoriády a matematickej olympiády, 

 Všetkovedko – celoslovenská súťaž pre žiakov 1.stupňa, 

 adventná duchovná obnova pre všetkých žiakov, 

 kultúrne vystúpenie ZUŠ  sv. J. Bosca v Bardejove, 

 vianočné vystúpenie pre chorých ľudí v hospici Zborov, 

 vydanie prvého čísla školského časopisu Faustináčik, 

 Vianočná akadémia,  

 Vianočný stolnotenisový turnaj a šachový turnaj pre žiakov a rodičov. 
Január 

 návšteva Mestskej knižnice – žiaci 1.stupňa, 

 návšteva DOD – Stredná priemyselná škola,  Cirkevná spojená škola – 9.ročník, 

 exkurzia – Deň remesiel. 
Február 

 Karneval – žiaci 1.stupňa, 

 Diskotéka – žiaci 2.stupňa, 

 lyžiarsky výcvik – pre žiakov 7.ročníka- hotel Javorná Drienica, 

 návšteva DOD – Súkromné gymnázium – 9.ročník, 

 hudobné Fašiangové vystúpenie detí CZŠ Poštárka – žiaci 1.stupňa, 

 popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia – sv. omša v kostole sv. Anny, 

 sviatok sv. Valentína – návšteva klziska. 
Marec 

 školská Krížová cesta – prežiť spoločne Utrpenie Pána, 

 Krížová cesta – pre veriacich v Dlhej Lúke, Smilne, Zborove, 

 Zapojenie sa do projektu pečenia koláčikov- vyzbierané peniaze sa posielajú na 

Saleziánsku zbierku pre Keňu, tzv. Tehlička, 

 Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 

 Matematické pytagoriáda – pre žiakov od 3. ročníka, matematický klokan, 

 pôstna duchovná obnova – návšteva Redemptoristov – pre všetkých žiakov, 

 Deň vody – pre všetkých žiakov, 

 Čítanie pred spaním škôlkarom – aktivita trvala celý mesiac, striedanie žiakov, 

 Noc s Andersenom- noc čítania rozprávok a rôznych súťaží- žiaci 1.stupňa, 

 Monitor 9. 
Apríl  

 beseda – Poskytnutie prvej pomoci – žiaci 2. stupňa, 

 slávnostný zápis do 1.ročníka spojený s vystúpením prvákov a rôznymi aktivitami, 

 testovanie PISA, 

 Deň Zeme – ekoaktivita – upratovanie obce, 

 Beseda s Tiborom Hujdičom na témy – Knižné hádanky a Pravda a lož, 

 Popoludňajšie čítanie detí a rodičov s Tiborom Hujdičom, 

 Okresné kolá matematickej a biologickej olympiády 



Máj  

 Slávnosť 1. Sv. prijímania – kostol sv. Anny, 

 vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, 

 popoludňajšie aktivity pre rodiny a deti- kvízy a cvičenia, 

 zber separovaného odpadu – papier. 
Jún  

 víkendová akcia pre žiakov, rodičov a blízku komunitu Oslava dňa detí, 

 škola v prírode – Tatranská Lomnica, 

 školské výlety. 

 

§ 2. ods. 1 j 

1h, Projekty 

 

A) Dlhodobé 

 Projekt „Moderná škola Faustína“ - financovaný na základe výzvy Agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Trvanie 

projektu: od 08/2009 do 07/2011, Celkový rozpočet projektu: 72 300,- EUR, Vlastné 

spolufinancovanie: 5 %, pomocou projektu sme vytvorili moderný školský vzdelávací 

program a vybavili sme školu modernými didaktickými pomôckami. V školskom roku 

2017/2018 sa ukončilo 5-ročné monitorovacie obdobie.  

 Projekt Prestavba, prístavba a nadstavba CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov Dlhá 

Lúka, Regionálny operačný program, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, august 

2011 - august 2012, 560 000 EUR, celková rekonštrukcia školy a zlúčenie dvoch 

areálov do jedného – ukončená v r.2013. V šk. roku 2013/2014 bola škola preskupená 

do jedného areálu. Monitorovanie projektu bude prebiehať do roku 2021. 

 

 Projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. Cieľom 

projektu je: dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii 

zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na 

aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám 

vedomostnej spoločnosti. 

 

 Projekt „Rozvoj informatizácie regionálneho školstva“. Cieľom projektu je zvýšenie 

vybavenosti škôl v oblasti pripojenia internetu (wifi na škole) a vybavenie škôl novou 

technikou 4 ks pc. 



 B) Krátkodobé 

 NP – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie 

predmety  - škola získala – interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom a ozvučenie 

učebne 

 NP – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – škola získala – 

interaktívnu tabuľu, spätný projektor, notebook, Wifi Router a 20 tabletov 

 Školská záhrada – projekt bude trvať 2 roky. Cieľom je zútulniť priestory školskej 

záhrady a zároveň prácu v záhrade využiť v edukačnom procese. Finančne tento projekt 

podporili dobrodinci zo Švajčiarska. 

  Recykluj – projekt, do ktorého sa môžu zapájať nielen žiaci, ale aj rodičia a obyvatelia 

Dlhej Lúky. Cieľom je zber starých batérií, IKT zariadení, žiaroviek, tonerov, za ktoré 

škola získava body, ktoré môže využiť na nákup iného školského tovaru – písacie potreby, 

kancelársky papier, IKT pomôcky a pod. 

C) Nové 

 Projekt s názvom „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov 

žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“. Vďaka projektu sme získali 

nenávratný finančný príspevok na pozíciu- špeciálny pedagóg. Pri získaní príspevku 

bude projekt trvať 3 roky. Je tu podmienka 5% spolufinancovanie projektu. 

Projekt začne od 1.10.2018. 

   Projekt „Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. Faustíny“. Žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 

rok 2017 – sme podali v septembri 2017. Získali sme 150 000 €. 

Začiatok výstavby sa predpokladá v mesiaci September 2018. 

 

§ 2. ods. 1 k 

1k, Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola MŠ vykonaná inšpekcia. V ZŠ bola vykonaná komplexná 

inšpekcia v dňoch od 9.5.2018 do 11.5.2018 a od 15.5.2017 do 16.5.2018. 

Závery: Pozitíva – priaznivá klíma a kultúra školy, ŠkVP so stanovenými cieľmi 

a požiadavkami smerujúcimi k vytvoreniu vhodného edukačného procesu, estetické priestory 

školy, odbornosť vo vyučovaní, zrekonštruovaná budova vybavená vhodným nábytkom 

a digitálnou technikou, pri edukácii vhodne rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, 

motivačné pochvaly a hodnotenie žiakov. 

Nedostatky – chýbajúca telocvičňa, prekročenie počtu žiakov v skupine na hodinách ANJ, 

KNB a TŠV. 



Celkové hodnotenie – priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív. 

§ 2. ods. 1 l 

1l, Materiálno-technické podmienky 

 

 Základná škola, materská škola, školská kaplnka aj školská jedáleň sa nachádzajú 

v jednom areáli. Budova je dvojpodlažná v dobrom technickom stave po rozsiahlej 

rekonštrukcii a prístavbe, pravidelne udržiavaná, estetický upravená a bez závad, ktoré 

by ohrozovali bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov. 

 Škola zatiaľ nemá telocvičňu, odbornú učebňu pre prírodovedné predmety. Výstavbu 

telocvične pripravujeme. Predpokladaný termín začiatku výstavby –jeseň 2018. 

 Škola má dostatočnú plochu pre školské ihrisko, 9 primeraných kmeňových tried, 

počítačovú učebňu. 

 Pomocou projektov a pomoci rodičov má škola dostatočné množstvo rôznych 

učebných a didaktických pomôcok. 

 Pre splnenie úloh v tejto oblasti bolo nevyhnutné okrem zdrojov z riadneho 

financovania škôl zabezpečiť ďalšie zdroje z rôznych fondov, grantových schém, 

nadácií, od sponzorov, darcov, z rezerv ministerstva školstva, predsedu vlády, zo 

zdrojov miestnej samosprávy, z rodičovských príspevkov, zo zbierok, benefičných 

vystúpení a pod. Na tento účel bol vytvorený samostatný bankový účet, kde sa 

združujú mimorozpočtové prostriedky. 
 

§ 2. ods. 1 m 

1m, Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít, 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít, 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 

 

 



S p r á v a  o  hospodárení za rok 2017 

V roku 2017 našu ZŠ navštevovalo 157  žiakov. 

 

ZDROJ FINANCOVANIA: 

Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2017 v eurách 

Normatívne 262 934 eur 

Nenormatívne 15 456 eur 

Dary 14 851 eur 

 

ČERPANIE: 

Mzdové nákl. a poistné  normatívne: 244 907 eur 

Mzdové nákl. a poistné nenormatívne: 5 764 eur 

 

Prevádzka 

Spotrebný materiál :  

učebné pomôcky 1 387 eur 

kancelársky tovar 301 eur 

náhradné diely 199 eur 

čistiace prostriedky 299 eur 

Rôzne 2 760 eur 

 

 

Spotreba energie:     

Plynu 1 157 eur 

el .energie 4 910 eur 



Vody 212 eur 

 

Opravy a udržiavanie: 0 eur 

Cestovné: 310 eur 

 

Ostatné služby:   

poštovné 259  eur 

telefónne poplatky 276  eur 

nájomné 0 eur 

ostatné služby rôzne 6 931 eur 

poplatky za semináre 779 eur 

 

Drobný hmotný majetok pre ZŠ sa nakúpil v sume  2 262 eur. 

Normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky fin. prostriedkov sme v roku 2017 

vyčerpali bez zostatku. Prenos fin. prostriedkov získaných z darov FO do roku 2018 je  

10 479 eur. 

§ 2. ods. 1 n 

1n, cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Hlavným cieľom školy je kvalitná výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a 

požiadavkami žiakov, rodičov, spoločnosti, cirkvi, zriaďovateľa, i ostatnej komunity, 

zúčastňujúcej sa na živote školy. Pod kvalitou rozumieme naučiť žiakov pracovať s obsahom 

vzdelávania tak, aby reflektoval potreby dnešnej spoločnosti a cirkvi, aby sa u žiakov rozvíjali 

kľúčové kompetencie, ale aj správne mravné a kresťanské vedomie, aby z nich vyrástli 

vytrvalí, zodpovední a statoční občania štátu, ale aj cirkvi. Od hlavného cieľa sa potom 

odvíjajú čiastkové ciele a priority na nasledujúce dvojročné obdobie: 

A. vytvorenie zaujímavého a kvalitného školského vzdelávacieho programu, 

B. zlepšenie materiálno-technického vybavenia, 



C. dostatočný počet detí a žiakov, 

D. zabezpečenie kvalifikovaných pedagógov , 

E. zefektívnenie výchovy a vzdelávania detí z málo podnetného prostredia 

 

k bodu A: 

 v MŠ sme pokračovali v aktivitách s environmentálnou tematikou a postupne 

zavádzali do edukačného procesu prvky Montessori pedagogiky, 

 v ZŠ sme školský vzdelávací program realizovali tak, aby žiaci boli vedení 

k prirodzenému učeniu, nie len k memorovaniu, využívali všetky možné dostupné 

prostriedky( IKT, interaktívne tabule, moderné didaktické pomôcky, 

 pomocou mimoškolských popoludňajších aktivít mali žiaci veľa možností športového 

vyžitia, taktiež boli žiakom ponúknuté a realizované doučovania z predmetov 

dôležitých na prijímacie skúšky na stredné školy (SJL, MAT, ANJ). 

k bodu B: 

 zapájaním sa do projektov (učitelia, vedenie školy), 

 využitím ušetrených prostriedkov na kúpu materiálno – technického vybavenia školy, 

efektívnym hospodárením počas školského roka, 

 pripravovaním a realizáciou výstavby telocvične. 

 

k bodu C: 

 

 vytvárame pre žiakov rodinné prostredie školy, v ktorej budú radi tráviť čas, 

 pomocou sponzorov a dobrodincov zabezpečiť dopravu žiakov z blízkeho okolia 

priamu ku škole. 

 

k bodu D: 

 

 zabezpečujeme  možnosti ďalšieho vzdelávania pre pedagógov v nadväznosti na ŠVP 

a jeho pripravované zmeny 

 

k bodu E: 

 zabezpečením mimoškolských aktivít na dopĺňanie a precvičovanie učiva, ktoré lepšie, 

napomáha rozvoju kľúčových kompetencií, 

 zabezpečili sme asistenta učiteľa, zapojili sme sa do projektu s názvom „Zlepšenie 

prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ 

Bardejov - Dlhá Lúka“. Vďaka projektu sme získali nenávratný finančný príspevok 

na pozíciu- špeciálny pedagóg. 

 

§ 2. ods. 1 o 



1o, oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení: 

 

Silné stránky: 

 dobrá spolupráca ZŠ s MŠ, 

 rodinné prostredie školy, 

 prijatie žiakov na stredné školy, 

 kvalitná integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami, 

 gramotnosť v oblasti IKT, 

 kresťanská formácia žiakov na dobrej úrovni, 

 činnosť ŠKD, 

 pružný kolektív zamestnancov, 

 ďalšie vzdelávania učiteľov, 

 široká ponuka mimoškolských aktivít, 

 seriózna spolupráca s rodičmi a blízkou verejnosťou, 

 ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať pri aktivitách školy, 

 dobrá pracovná atmosféra, 

 zabezpečovanie dopravy pre žiakov z okolitých obcí. 

 

 

Slabé stránky: 

 chýbajúca telocvičňa, 

 nedostatočne vybavené triedy pre prírodovedné predmety. 

Príležitosti: 

 získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školy a školské zariadenia, zapájanie sa do 

projektov, 

 rozšírenie pôsobenia školy na okolie - zmena školy na centrum vzdelávania, športu 

a kultúry, a tak sa stať kvalitnou a vyhľadávanou školu pre žiakov zo širšieho okolia, 

 rozpracovanie školských vzdelávacích a výchovných programov s atraktívnou 

edukačnou ponukou,  

 prezentovanie činnosti školy na verejnosti. 

Ohrozenia: 

 nedostatok finančných prostriedkov,  

 nepriaznivý demografický vývoj a nezáujem žiakov (rodičov) z okolitých obcí môže  

priniesť ohrozenie v nízkom počte detí (žiakov), na ktorý je viazané normatívne 

financovanie. 

 



 

§ 2. ods. 1 p 

1p, Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 
 

Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka na jednotlivé SŠ a SOU po prijímacom konaní 

v školskom roku 2016/2017: 

 

§ 2. ods. 2a 

2a, Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Plán duchovných aktivít (2017-2018) 

Stredná škola Počet žiakov: 

Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, 08598  Bardejov 2 

CSŠ Bilingválne gymnázium,  Jiráskova 5, 08501 Bardejov 1 

Súkromné gymnázium,  Ul. 29. augusta 4, 08501 Bardejov 1 

Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, 08501  Bardejov 4 

SPŠ Technická,  Komenského 5, 08542 Bardejov 1 

Spojená škola-SOŠpolyt., Slovenská 5, 08501  Bardejov 2 

Spojená škola - PŠ, Pod papierňou 2671, 08501  Bardejov 3 

Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 08584  Bardejov 1 

Spolu: 15 

Plán práce duchovných aktivít v školskom 

roku 2017/2018 
Zodpovednosť Termín 

Spoločná modlitba učiteľov pred vyučovaním 

v kaplnke. 
Mgr. Mária Exnerová stály 

Modlitba pri stolovaní v školskej jedálni. 
pedagogický dozor pri 

obede 
stály 

Používanie katolíckeho pozdravu. všetci učitelia stály 

Pravidelná mesačná duchovná obnova. 

 
duchovný správca školy 

posledná streda v 

mesiaci o 13:30 

Slávnosť na začiatku školského roka – Veni 

Sancte 

duchovný správca školy, 

všetci učitelia 
september 2017 



 

Školské sv. omše. 
duchovný správca školy 

 

každý štvrtok o 7:20 

v kaplnke školy 

Praktická príprava svätých omší. Mgr. Jurčišin-Kukľa každý štvrtok 

Sviatosť zmierenia. duchovný správca školy 

Počas prvých 

piatkov, duchovných 

obnov a po dohode 

s kňazmi farnosti 

Večeradlo modlitby ruženca v kostole. Mgr. Jurčišin-Kukľa september 2017 

Turistický výlet do prírody spojený so sv. omšou 
duchovný správca školy,  

Mgr. Jurčišin-Kukľa 
september 2017 

Modlitba sv. ruženca v kostole. 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a triedni učitelia žiakov na 

druhom stupni 

október 2017 

Spoločná modlitba sv. ruženca v škole. triedni učitelia 

október 2017 - 

denne desiatok v 

triede pred 

vyučovaním 

Slávnosť patrónky školy - sv. Faustíny. 
duchovný správca 

a riaditeľka školy 
október 2017 

Modlitba za misie a zbierka použitých poštových 

známok do pripravenej krabičky vo vestibule. 

triedni učitelia s rodičmi a 

žiakmi 

celý školský rok 

2017/2018 

Oktáva za zosnulých. Mgr. Jurčišin-Kukľa 

1.-8. november 

(návšteva cintorína 

po jedn. ročníkoch) 

Adventná duchovná obnova žiaci - II. stupeň. 

Adventná súťaž. 

duchovný správca školy 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

december 2017 

december 2017 – po 

školských sv. 

omšiach 

Beseda o roku výročia Fatimských zjavení duchovný správca školy október 2017 

Pôstna duchovná obnova žiaci II. stupeň. duchovný správca školy marec 2018 

Večeradlo modlitieb s Pannou Máriou v kostole. 
Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a zamestnanci školy 

V druhom polroku 

školského roka 

Návšteva chrámu. (Počas exkurzií vyhradiť 

priestor na návštevu chrámov a sakrálnych 

pamätihodností.) 

jednotliví triedny a učitelia 

náboženstva a dejepisu 

podľa plánu 

exkurzií 

Spoločná krížová cesta – v kaplnke a v kostole. triedni učitelia 
piatky v pôstnom 

období 

Loretánske litánie - podľa tried. triedni učitelia 
celý mesiac máj 

2018 

Deň učiteľov katolíckych škôl. 
riaditeľ školy a všetci 

učitelia 

druhý polrok šk. 

roka 2017/2018 



 

 

V školskom roku 2017/2018 poskytovala škola tieto voľnočasové aktivity: 

Zoznam krúžkov 

 

 

 

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 

oltáriky. 

všetci učitelia za pomoci 

cirkevného spoločenstva v 

obci 

19.6.2018 

Slávnosť na konci školského roka - Te Deum. 
duchovný správca školy, 

všetci učitelia 
jún 2018 

Duchovné cvičenia pre pedagógov. 
riaditeľ školy, duchovný 

správca školy 

v čase jarných 

prázdnin (3x24 

hodín) 

Biblická olympiáda. 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a vybraní žiaci druhého 

stupňa 

podľa rozpisu 

v príslušnom 

školskom roku 

12. výročie vzniku školy - slávnosť 
všetci učitelia v spolupráci 

s duchovným vedením školy 
september 2017 

Turistický výlet do prírody spojený so sv. omšou 
duchovný správca školy,  

Mgr. Jurčišin-Kukľa 
jún 2018 



ČINNOSŤ CZUŠ SV. JÁNA BOSCA 

V spolupráci s CZUŠ sv. Jána Bosca boli u nás v škole tieto odbory: 

Výtvarný odbor: 

- Utorok         14:00 – 17:00 

- Piatok 14:30 – 16:30 

 

Tanečný odbor: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2. ods. 2  

2c, Spolupráce školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 

rodičom 

 

Zriaďovateľom školy je Košická arcidiecéza. Tá  má zriadený školský úrad, ktorý sa podieľa 

na riadení našej školy metodicky, legislatívne i odborne. Riaditeľka  školy sa zúčastňuje 

porád riaditeľov cirkevných škôl a škola si plní všetky úlohy i záväzky voči zriaďovateľovi. 

 

Dlhá Lúka je prevažne katolícka a rodičia i širšia verejnosť sú ochotní pomôcť škole 

finančne, materiálne, prácou i inak. Pri škole riadne pracuje Rodičovské združenie. Pravidelne 

organizujeme spoločné podujatia i akcie, kde pozývame deti, rodičov i širokú verejnosť 

(športové súťaže, deň matiek, akadémie, pobožnosti, výstup na hrad, deň detí, karneval). 

Rodičom sme sprostredkovali internetovú žiacku knižku i mnoho ďalších informácií v 

elektronickej podobe. Sprístupnili sme internet pre širokú verejnosť.  

 

Za duchovnú správu školy zodpovedajú kňazi farnosti Zborov, predovšetkým pán farár. 

Pravidelne sa stretávame na školských svätých omšiach, pobožnostiach, na duchovnom 



slovku i spovediach, na poradách i rôznych iných príležitostiach. Farský úrad každoročne 

vypracúva v spolupráci so školou Plán duchovných aktivít. 

 

Vzťah so samosprávou je oficiálny. Voči samospráve si škola doteraz plnila všetky záväzky. 

V minulosti sa nám však niekoľko krát podarilo získať od mesta podporu nad rámec ich 

povinností (dostali sme do vlastníctva, pozemok i budovy, rokovaniami s primátorom a 

poslancami sme získali ďalšie finančné prostriedky).  

 

§ 2. ods. 2 d 

2d, Vzájomne vzťahy medzi školou a deťmi, alebo žiakmi, rodičmi 

a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 

a vzdelávaní v školách podieľajú  
 

 zamestnanci školy: majú možnosť  ďalej sa vzdelávať, k svojej práci potrebujú 

primerané pracovné prostredie, to je postupne vytvárané, potrebujú primerané 

finančné ohodnotenie a dobré pracovné vzťahy, 

 žiaci: v škole sú dobré medziľudské vzťahy, kvalitní učitelia a dobrá atmosféra, chýba 

materiálno-technické vybavenie učební prírodovedného charakteru, žiakom chýba aj 

telocvičňa, 

 rodičia a obyvatelia Dlhej Lúky: rodičia sú dostatočne informovaní (triedne, 

celoškolské rodičovské združenia, konzultácie, aktualizovaná web stránka školy, 

internetová žiacka knižka), chýba im ako aj nám telocvičňa a primerané športoviská, 

 farský úrad Zborov: spolupráca medzi školou, rodičmi a farským úradom sú na 

primeranej úrovni, 

 zriaďovateľ: vo vzťahu k zriaďovateľovi sa neobjavujú vážne nedostatky,  

 štátna správa a samospráva: požiadavky štátu a samosprávy upravuje platná 

legislatíva, zatiaľ neregistrujeme nespokojnosť či výhrady v tomto smere, 

 ďalšie inštitúcie:  vo vzťahy k iným inštitúciám sa neobjavili vážne nedostatky, 

 nadácie: s nadáciami a rôznymi subjektmi podporujúcimi školu máme dobré vzťahy 

a plníme si svoje záväzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správa 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 

2017/2018 

 

Časť materská škola 
 

Základné identifikačné údaje: 

Názov školy: Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny 

Adresa školy: Bardejov – Dlhá Lúka, Pánska 2420, 085 01 

Telefónne čísla: 054/4726311,   054/4723724 

 

Údaje o deťoch materskej školy za školský rok 2017/2018: 

 Stav k 15.9.2017 Stav k 30.6.2018 

 Počet deti Počet deti 

1.trieda 21 21 

2.trieda 19 20 

Spolu 40 41 

                                  

Údaje o fyzickom počte zamestnancov: 

Materská škola Počet 

Zamestnanci spolu 6 

Z toho pedagogických zamestnancov 4 

Z toho nepedagogických zamestnancov 2 

 

Jana Klesiková        zástupkyňa pre MŠ 

Zuzana Ondrusová                                                     učiteľka MŠ 

Magdaléna Šoltisová                                                   učiteľka MŠ 

Emília Šimcová                                                           učiteľka MŠ 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 



   Vedenie školy v súlade s koncepciou školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti. 

  V priebehu roka sa vzdelávacích podujatí zúčastnili 2 učiteľky. 

 

Prehľad o vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Počet učiteliek Druh a názov vzdelávania Organizátor 

M.Šoltisová 

Rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti v predprimárnom 

vzdelávaní 

SOFTIMEX Multimédiá 

s.r.o., Lubeník 

E.Šimcová 

Rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti v predprimárnom 

vzdelávaní 

SOFTIMEX Multimédiá 

s.r.o., Lubeník 

         

         V materskej škole aktívne pracuje „ Metodické združenie“, jeho členmi sú všetky 

učiteľky MŠ, vedúcou MZ je Zuzana Ondrusová. 

Analýza edukačného procesu 

          V školskom roku 2017/2018 sme pracovali podľa ŠkVP – „Cesta za poznaním“,ktorý 

bol revidovaný k 01.09.2017. Vypracovali sme metodický materiál k plánovaniu výchovno-

vzdelávacej činnosti. Metodický materiál obsahuje rozpracovanie jednotlivých výkonových 

štandardov do výkonových úrovni, ktoré predstavujú možnosť ako postupovať pri plánovaní 

výchovno-vzdelávacej činnosti s ohľadom na rozvojové možnosti detí systematickým 

spôsobom od menej náročných požiadaviek k náročnejším. Po vzájomnej dohode učiteliek 

sme pristúpili k písaniu mesačných plánov v obidvoch triedach.     

Vypracovali sme „Plán práce školy“, ktorý sme obohatili o nové aktivity a počas školského 

roka bol doplňovaný. Plán obsahoval  prílohy, plány, zápisnice a záznamy  z jednotlivých 

porád. 

 V rámci pedagogického procesu sme deti motivovali, ponúkali im nové poznatky, skúsenosti, 

opakovali a precvičovali zapamätávanie si poznatkov, kontrolovali sme a hodnotili úroveň 

zvládnutia činnosti  hier a učiva. 

 Na dosiahnutia tohto cieľa  sme uplatnili aktivizujúce, inovatívne metódy, formy 

a prostriedky s dôrazom na skupinové aktivity, na uplatnenie zážitkového učenia a na základe 

vlastnej skúsenosti. Prostredníctvom nich sme rovnocenne rozvíjali všetky stránky osobnosti 

dieťaťa, pričom hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa a hlavnou výchovno-

vzdelávacou metódou bola hra. 

V školskom roku 2017/2018 boli rozdelené a pomenované triedy - 1. trieda „Včielky“ 

                                                                                                  -2. trieda „Motýliky“ 

 



Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2017/2018 v obidvoch triedach 

zrealizovali triedne učiteľky – p. Ondrusová a p. Šimcová 

 

Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov – trieda  „Včielky“ 

 

  V školskom roku 2017/2018 triedu Včielky navštevovalo 21 detí, z toho 10 dievčat a 

11chlapcov. 

  Pracovali sme podľa Školského vzdelávacieho programu „Cestou za poznaním“ ktorý 

vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách. Edukačný proces bol zameraný na pohybovú aktivitu a rozvíjanie absorbujúceho 

myslenia u detí predškolského veku. 

 

Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia 

Hovorená reč: 

  Plnením výkonových štandardov v tejto oblasti sme deti viedli k rozvíjaniu slovnej zásoby, 

dbali sme na správnu výslovnosť a používanie rozvitých viet. Pri vzdelávacích aktivitách sme 

dodržiavali princípy aktívnosti každého dieťaťa. Deti boli vedené k počúvaniu iného kamaráta 

a udržaniu vzájomného očného kontaktu pri komunikácii. Deti majú zvládnuté správne 

spisovné vyjadrovacie schopnosti. Rečová komunikácia a výslovnosť je na požadovanej 

vývinovej úrovni. Vzbudzovali sme záujem detí o básne, tvorenie rýmov. Komunikovali sme 

v spisovnom jazyku, ale oboznámili sme ich aj s podobami nárečia v našom regióne. Hravou 

formou, na interaktívnej tabuli s využívaním maľovaného čítania, si ľahko osvojovali 

správnosť skloňovania slovných druhov, časovania slovies a stupňovania prídavných mien. 

Písaná reč: 

  Deti boli vedené k uvedomeniu si dôležitosti písanej reči, ako spôsobu poskytovania 

informácií potrebných k bežnému životu. Rozoznávali knihy, oboznámili sa s ilustráciami v 

knihách. Naučili sa bezprostredne využívať knihu, správne listovať a manipulovať s knihou. 

Pri práci s textom odpovedali na otázky vyplývajúce z deja. Aktívne sa zaujímali o nové, 

neznáme slová. Vytvárali sme príležitosti na rôzne slovné hry, pri ktorých sme hľadali 

protiklady, tvorili zdrobneniny, antonymá, homonymá, synonymá. Zamerali sme sa na 

vyjadrovanie vlastných úvah a vysvetlení na zadané problémové otázky. Dosiahli sme 

schopnosť samostatne prerozprávať text a zamýšľať sa nad možnosťami pravdepodobného 

diania v príbehu. Deti boli zapájané do tvorivého myslenia, pri ktorom za pomoci 

učiteľky vymýšľali jednoduché básne. Vyrobili si svoju vlastnú knihu. Naučili sa vytlieskať 

slová, rozlišovať krátke a dlhé slová, určovali začiatočné písmená v slovách. Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení sme stimulovali jemnú motoriku. Tieto cvičenia zabezpečili plynulé 

a správne zvládnutie zápisu prostredníctvom písaného písma. Prostredie bolo podnetné na 

materiály a aktivity využívajúce hovorenú aj písanú reč. 

Nedostatky: 

- Vzájomné prekrikovanie sa, skákanie si do rečí a netrpezlivosť pri počúvaní iného. 

- Nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín u niektorých detí, nedostatočná 

spolupráca rodičov s logopédmi. 



Východiská: 

- Zamerať sa na vzájomnú spoluprácu učiteľ - rodič - logopéd a tým dosiahnuť správnu 

výslovnosť u detí s poruchami reči. 

- Vytvárať dostatočný časový priestor na komunikáciu, viesť deti k rešpektovaniu 

hovoriaceho. 

Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami 

Čísla a vzťahy: Pri práci s číslami sme využívali adekvátne pomôcky a rozličné materiály, 

pri ktorých sme vytvorili podmienky na bezprostrednú aktivitu detí. Deti manipulovali s 

predmetmi, zvládli ich delenie, priraďovanie, orientáciu v číselnom rade. Samostatne 

pracovali s číslami do 20, určovali ich počet, delili ich na časti. S veľkým záujmom sa 

využívala pomôcka ,,Čarovná skrinka“, pri ktorej deti zisťovali pomocou hmatu tvar, počet a 

veľkosť predmetov. Veľký záujem prejavili o stolové hry, v ktorých sa učili nielen zvládnuť 

matematické úkony, ale aj rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomné rešpektovanie sa. Rôzne 

didaktické hry, ktoré sme im predkladali, vzbudzovali u nich záujem a radosť. 

Na upevňovanie určovania počtu objektov a delenie na skupiny sme využívali pohybové hry.  

Geometria a meranie: Deti bez problémov ovládajú geometrické útvary, vedia ich preniesť 

na papiera vystrihovať ich. Ovládajú orientáciu v priestore, v rovine. Pri hrách so 

stavebnicami skladali rozličné objekty podľa predlôh, ale aj bez nich, čím sa u nich rozvíjala 

predstavivosť a logické myslenie. Pomocou kartičiek so šípkami a prácou s včielkou BEE - 

Bot na štvorcovej sieti, riešili jednoduché úlohy. Získané vedomosti si overovali pracovnými 

listami. Poskytli sme im vhodné podmienky na overovanie a porovnávanie predmetov 

pomocou rôznych materiálov (šnúrky, špagáty, pravítka, stopy nôh). 

Merania, ktoré sa nedali uskutočňovať v triede, sme vykonávali na pobyte vonku. Poskytli 

sme im predstavu o meraniach inými spôsobmi, ako krokovanie a meranie pomocou 

rozličných predmetov (konáre, kamene, stopy...). 

Logika: Vo viacerých témach sme implementovali matematické úlohy, ktorých podstatou 

bolo logický uvažovať a svoje logické úvahy argumentovať. Pomocou logických hier 

(sudoku, krížovky, ubongo ),sa naučili samostatne riešiť zadanú problémovú úlohu 

pozostávajúcu z usporiadania predmetov podľa určitých kritérií. 

Práca s informáciami: Z digitálnych pomôcok sme využívali včielku BEE - Bot, 

interaktívnu tabuľu, počítač a myš. Naučili sa samostatne ovládať digitálne pomôcky, vybrať 

hru, doplňovať skladačku, Puzzle, kresliť, využívať výukové programy. 

Nedostatky: 

- Nedostatočne rozvinutá finančná gramotnosť u niektorých detí. 

- Nedostatky v pravo-ľavej orientácii. 

Východiská: 

- Za účelom rozvíjania finančnej gramotnosti zabezpečiť vhodné pomôcky. 

- Precvičovať pravo-ľavú orientáciu u detí v rámci všetkých foriem denných činností. 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a príroda 

Vnímanie prírody: V priebehu školského roka deti priebežne dostávali informácie o ročných 

obdobiach, zmenách v prírode. Naučili sa prírodu vnímať v každej situácií a pochopili, že 

človek je jej súčasťou. Všetky prijaté poznatky si deti overovali prakticky na pobytoch vonku, 



z ktorých si donášali rozličné prírodniny. Tie sme následne využívali pri hrách a činnostiach. 

Tvorivo ich dotvárali, čím sa u nich upevňoval vzťah k prírode. 

Rastliny: Počas celého roka sme s deťmi viedli diskusie o rastlinnej ríši. Nové poznatky sme 

im poskytli prezentáciami na interaktívnej tabuli a pomocou encyklopédií. Vychádzky do 

prírody boli zamerané na pozorovanie a zber lesných plodov (šišky, žalude, šípky, listy, 

konáre), ktoré sa adekvátne využili pri tvorení a získavaní nových poznatkov. Naučili sa 

rozlišovať jednotlivé časti rastlín, poznajú niektoré liečivé rastliny, dôvod ich zbierania. 

Samostatne sa podieľali na činnostiach -sadenie a pozorovanie klíčenia na vlastnom políčku 

(hrach fazuľa, cibuľa, paradajky, kaleráb), pri ktorých si uvedomili, že klíčenie je prejavom 

života. Rozpoznávali ovocie a zeleninu, rozkrajovaním niektorých druhov prakticky zistili ich 

zloženie a štruktúru. Upevnili si poznatky o zdravej výžive. Informácie 

o poľnohospodárskych rastlinách deti dostali sprostredkovane pomocou prezentácií na 

interaktívnej tabuli. Nakoľko materská škola nemá podmienky na priame pozorovanie prác 

poľnohospodárov a ich techniky na poli. 

Živočíchy: Deti vnímali základné charakteristické znaky a vlastnosti zvierat prostredníctvom 

obrázkových materiálov a prezentácií. Rozpoznávali hospodárske, lesné a exotické zvieratá. 

Získali vedomosti o spôsobe ich života a úžitku pre človeka. Na pobyte vonku videli psov, 

mačky, vtáky a hmyz. Overili si tak poznatky získané v priebehu roka. 

Človek: Na získavanie poznatkov o ľudskom tele sa využívala pomôcka Model - ľudské 

torzo, plastová maketa kostry ľudského tela a vnútorných orgánov. Deti ovládajú časti 

ľudského tela, rozoznávajú vnútorné orgány, ich polohu. Na pozorovanie srdcovej činnosti 

sme využívali fonendoskop, ktorý si vyskúšali na svojom vlastnom tele. Porovnávali zmeny 

rytmu srdca na základe pohybovej aktivity. 

Neživá príroda: S deťmi sme realizovali pokusy, pri ktorých sledovali vodu v kvapalnom 

a pevnom skupenstve. Pochopili jej význam pre život človeka, rastliny a živočíchy. Využívali 

sa vychádzky do blízkeho lesa, kde deti pozorovali život v lese, zoznamovali sa s ním, 

rozlišovali živú a neživú prírodu. Diskutovali o správaní sa ľudí v lese, ochrane pitných 

zdrojov, znečisťovaní prírody ľuďmi, ako aj ochrane lesov. S deťmi sa uskutočňovali rôzne 

pokusy na zisťovanie prítomnosti vzduchu (horúci, studený), prakticky si vyskúšali 

nafukovanie balónov, čo je to prievan a pod.. Prakticky znázorňovali pohyb planét okolo 

slnka a tak pochopili striedanie dňa a noci, ročných období, ako aj názvy jednotlivých 

mesiacov v roku. 

Prírodné javy: Svetlo a tieň, ich zdroj si deti overili pokusmi. S veľkým záujmom kreslili na 

chodník kamaráta v rozličnej tieňovej polohe. Pozorovaním, zaznamenávaním tieňa zistili 

pohyb slnka po oblohe. V zimnom období si prakticky overili tuhnutie a topenie ľadu. 

Pokusom s vodou a soľou sa oboznámili s vyparovaním vody a kryštalizáciou soli. 

V spolupráci so základnou školou si prakticky  overovali rozpúšťanie látok, ako je soľ, cukor, 

citrón vo vode, cukríky skittles. Mali možnosť si túto rozpustenú látku ochutnať. Porovnávali 

rozpustné a nerozpustné látky. Na pozorovanie a porovnávanie intenzity rôznych zvukov sme 

využívali zvukové hry a hádanky. Deti si vyskúšali prenos zvuku po špagáte. Prakticky 

zisťovali silu a pohyb, a zaznamenávali si pravdepodobné odpovede a pravdivé skutočnosti. 

Rôznymi spôsobmi sa snažili pôsobiť na predmety rozličnou silou a meniť ich smer. Táto 



činnosť bola pre deti mimoriadne zaujímavá. Získali skúsenosť, ktoré materiály sú 

magnetické a do akej miery. Rýchlosť, silu a smer voľného pádu rôznych predmetov si 

vyskúšali rozličnými pokusnými aktivitami. Vedeli predpokladať pravdepodobné zrýchlenie a 

spomalenie predmetov. 

Východiská: 

- Vo výchovno-vzdelávacom procese pri plnení výkonových štandardov v danej oblasti 

využívať metodický materiál „K výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania“.  

Vzdelávacia oblasť:  Človek a spoločnosť 

Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu 

výchovu. 

Orientácia v čase: Deti sa naučili orientovať sa v interiéri materskej školy. Exkurziami po 

nej nadobudli správnu orientáciu v jednotlivých miestnostiach budovy. Na konci školského 

roka už zvládli časové pojmy ako pomenovanie dní v týždni, pojmy včera, dnes a zajtra. 

Rozlišovali dni voľna a rozprávali o tom, akú činnosť vykonávali s rodičmi. 

Orientácia v okolí: Pri plnení výkonových štandardov v tejto podoblasti sme využívali 

vychádzky, ktoré boli zamerané na zoznamovanie sa s blízkym okolím. Vedia pomenovať 

miesto, kde bývajú. Poznajú načo slúžia významné budovy v okolí materskej školy,verejné 

inštitúcie. Vedia kde sú nákupné centrá v meste. 

Dopravná výchova: Ovládajú dopravné značky, ktoré uplatňujú ako chodci, cyklisti a 

spolujazdci. Ponúkli sme im množstvo informácií o tom, ako sa správať na ceste a 

dopravných ihriskách. Upozorňovali sme deti na nebezpečenstvo úrazov pri športovaní. 

Viedli sme ich k vhodnému správaniu a bezpečnosti pri športových aktivitách. Deti pochopili 

význam slušného správania sa v dopravných prostriedkoch a princípy úcty k starším (uvoľniť 

miesto v autobuse starším ľuďom). 

Geografia okolia: Cez prezentácie na interaktívnej tabuli a vychádzkami do okolia, deti 

získali poznatky o geografickom prostredí, kde žijú. Vedia už pomenovať rieku, ktorá preteká 

krajinou, miesta, kde sa chodia na výlety. Vychádzkami do blízkeho lesa spoznávali okolitú 

prírodu. 

Národné povedomie: Deti poznajú vlajku Slovenska, poznajú meno nášho prezidenta, štátnu 

hymnu. Pomocou obrázkov sme im sprostredkovali informácie o hlavnom meste a o iných 

mestách Slovenska. Menovali mestá, ktoré už navštívili a čo bolo pre ne príznačné 

(Bardejovské kúpele, Zborovský hrad a iné hrady, Vysoké Tatry, ZOO a pod.). Viedli sme ich 

k úctivému správaniu sa k štátnym symbolom, kde ich nájdeme a kedy sa využívajú. 

Ľudia v blízkom a širšom okolí: Deti sme viedli k tomu, aby sa navzájom rešpektovali a 

pomáhali si. Poznajú mená svojich kamarátov, učiteliek, nepedagogických zamestnancov. 

Veľmi radi rozprávajú o svojej rodine a vzťahoch v nej. Rešpektujú oslovovanie dospelých, 

vedia využívať verbálne a neverbálne prejavy reči. Prostredníctvom rolových hier sme ich 

oboznamovali s existenciou ľudí so zdravotným znevýhodnením. Usmernili sme ich ako sa k 

nim majú správať. 

Základy etikety: Pri príchode a odchode z materskej školy sa deti naučili dodržiavať etiketu 

navzájom sa pozdraviť a privítať. Boli vedené k ohľaduplnému správaniu sa. Oslovovali sa 

krstným menom a priezviskom. Vedeli poukázať na nevhodné správanie sa iného a kriticky 

ohodnotiť svoje správanie. Vo vzájomnej komunikácii medzi sebou využívali slová ďakujem, 

prosím a prepáč. Naučili sa, ako sa ospravedlniť, ak si navzájom ublížia. 



Ľudské vlastnosti a emócie: Deti sa oboznamovali so základnými životnými hodnotami, 

medzi ktoré patria napr. trpezlivosť, čestnosť, spoľahlivosť, pravdovravnosť a iné.. Napriek 

tomu, že tieto pojmy sú pre deti veľmi abstraktné, používaním pozitívneho opisu sme docielili 

prepojenie konkrétneho správania s abstraktným pojmom alebo vlastnosťou. Deti sme viedli k 

tomu, aby sa sústredili na určitú činnosť, dokončili individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

Vyjadrovali svoje pocity prijateľným spôsobom, reagovali na aktuálne prejavy emócií. 

Využívali sme tzv. empatickú reakciu, ktorej tri základné časti (aktívne počúvanie, 

pomenovanie pocitov a povzbudenie), pomáhali deťom čiastočne ovládať svoje emócie. 

Prosociálne správanie: Prostredníctvom rozprávok sme deťom poskytli možnosti vnímania 

vhodného a nevhodného správania. Viedli sme ich k tomu, ako reagovať na vzniknutú 

nevhodnú situáciu. Poskytovali sme im istotu a oporu pri riešení vzniknutého problému. 

Nešetrili sme pochvalou pred celým kolektívom, keď si navzájom pomáhali. V prípade, keď 

si deti nevedeli s niečím rady, tak sa obrátili na dospelého a spoločne to vyriešili. Kladne 

hodnotili pomoc dospelých. Tešili sa z toho, ak mohli aj oni pomôcť dospelým. Zvyšovalo sa 

tak ich sebavedomie. Pri hrách si bezprostredne požičiavali hračky, vzájomne sa 

prispôsobovali hre, dopĺňali sa navzájom. Pozitívne hodnotenie kladne vplývalo na ich city a 

zmysel pre spravodlivosť. 

Nedostatky: 

- Deti mali problém pochopiť princíp merania času. Vedeli, čo sú to hodiny, ale manipulácia s 

nimi bola pre nich náročná. 

- Niektoré deti nedokážu regulovať svoje správanie, prijať prípadnú prehru, svoj nesúhlas 

vyjadrujú hnevom, plačom, žalovaním. 

Východiská: 

- Využívaním prosociálnych hier eliminovať nežiadúce formy správania sa detí. Vyhľadávať 

a posilňovať silné stránky osobnosti detí a tak podporovať vhodné správanie. 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a svet práce 

Materiály a ich vlastnosti: Pri plnení výkonových štandardov v tejto podoblasti sme sa 

v aktivitách zameriavali na rozpoznávanie prírodných, umelých a človekom upravených 

materiálov. Navzájom ich deti porovnávali, triedili a skúmali ich vlastnosti. Viedli sme ich k 

rozvíjaniu recyklačných schopností. Rozličné materiály využívali pri tvorení výtvarných prác.  

Konštruovanie: Diskutovali sme s deťmi o tom, že všetko okolo nás je vyrobené na základe 

určitých postupov, ktoré sa musia dodržiavať. Vyskúšali si vyrobiť predmety podľa inštrukcie 

učiteľky, alebo podľa schematického nákresu. Pri diskusii o možnostiach využitia a 

nahrádzania materiálov,argumentovali svoje nápady a poznatky. Aktivity boli sústredené na 

rozvoj kritického myslenia. 

Užívateľské zručnosti: Svoje zručnosti pri manipulácii s náradím si upevnili pri hrabaní 

lístia, trávy. Jemná motorika je u detí na primeranej úrovni. Na jej rozvíjanie sa využívali 

prvky Montessori(prelievanie, presypávanie, otváranie, zatváranie, skrutkovanie, krájanie 

tupým nožom, viazanie uzla, mašličkovanie, vyšívanie tupou ihlou a pod.). Deti boli 

oboznámené s fungovaním a spôsobom využitia jednoduchých mechanizmov bežného života, 

ktoré využili pri manipulácií so stavebnicami. 



Remeslá a profesie: Tradičné remeslá (hrnčiarstvo, tkáčstvo, tehliarstvo, košikárstvo) sme 

deťom sprostredkovali cez média, v ktorých rozoznávali a spoznávali jednoduché postupy pri 

výrobe remeselných produktov. Deťom sme poskytli informácie o súčasných povolaniach 

a profesiách (kuchár, upratovačka, predavačka, lekár, zdravotná sestra, policajt...). 

Východiská: 

- Za účelom poznávania tradičných remesiel zabezpečiť exkurziu a sprostredkovať tak deťom 

možnosť priameho pozorovania. 

Vzdelávacia oblasť:  Umenie a kultúra 

Hudobná výchova: 

Rytmické činnosti: Deti ovládajú rytmický sprievod k riekankám a piesňam, a to hrou na telo 

a nástrojmi Orffovho inštrumentára. Majú upevnenú predstavu o predohre, medzihre a dohre. 

Dokážu samostatne vymyslieť jednoduchý sprievod. Pravidelne sme s nimi prevádzali 

rytmické cvičenia formou hier. 

Vokálne činnosti: Vykonávaním vokálnych dialogických hier a hlasových hier sme rozvíjali 

základné spevácke schopnosti u detí. Vedia spievať, rytmizovať jednoduché riekanky a piesne 

primerané ich veku. Disponujú pomerne bohatým repertoárom ľudových i autorských piesní.  

Inštrumentálne činnosti: Deti dokážu identifikovať nástroje Orffovho inštrumentára 

vizuálne aj sluchom. Vedia ich prakticky používať a pomenovať. Pri doprovode piesní 

využívali aj nástroje, ktoré si zhotovili. Dokážu samostatne vymyslieť jednoduchý sprievod. 

Pravidelne sme s nimi prevádzali rytmické cvičenia formou hier. 

Percepčné činnosti: Počúvaním detských hudobných skladieb a piesní, deti získavali 

hudobné schopnosti v rozlišovaní zvukov a tónov v hudobných skladbách. Naučili sa 

identifikovať hudobné a nehudobné zvuky, rozlišovať zvuky hudobných nástrojov, sólový a 

skupinový spev, mužský, ženský i detský hlas. 

Hudobno-pohybové činnosti: Kultivovane dokázali imitovať pohyb v hudobno-pohybových 

hrách, riekankách, piesňach i podľa hudby. Samostatne dokázali kombinovať pohyb s hrou na 

telo. Osvojili si tanečnú chôdzu, prísunový krok, cval, poskočný krok, točenie sa na mieste aj 

vo dvojici. Všetky tieto nadobudnuté schopnosti, prezentovali v programoch pre mamičky i 

prostredníctvom vystúpení tanečného krúžku. 

Hudobno-dramatické činnosti: V hudobno-dramatických činnostiach sme využívali 

rozprávky, riekanky, piesne, hudobné skladbičky. Detí stvárňovali pohybom ich obsah, náladu 

postáv, vyberali hudobný doprovod. 

Nedostatky: 

- Deti sa pri speve navzájom málo počúvajú, niektoré deti pri speve používajú nesprávnu 

intenzitu hlasu (spievajú hlasno alebo naopak príliš ticho). 

Východiská: 

- Pri hudobných aktivitách sa zamerať na prácu s detským hlasom prostredníctvom 

dychových a hlasových cvičení, hier. 

Výtvarná výchova: 

Deti mali počas celého dňa k dispozícií všetky výtvarné pomôcky, tradičný a netradičný 

materiál, ktorý bol umiestnený tak, aby bol vždy dostupný. Tento materiál bol aj odpadový a 

rozdelený podľa spoločných znakov (papier, prírodniny, kov, textil, plasty ). Deti ho dopĺňali 

tým, že nosili z domu nepotrebné veci, ktoré využívali pri vytváraní produktov. 



Výtvarné činnosti s tvarom na ploche: V tejto podoblasti sme u detí rozvíjali kreslenie, 

maľovanie, vystrihovanie, krčenie, lepenie. Deti s obľubou riešili pracovné listy technikou 

kreslenia, dosiahli sme tak účelné prepojenie s matematikou a prácou s informáciami. Pri 

práci s novotvarmi plne využívali vlastné predstavy. Hravo zvládli dopĺňanie tvarov kresbou, 

maľbou. Vyskúšali si techniku frotáže, dekalku, krkváže. 

 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

Deti modelovali jednoduché tvary na rôzne témy, alebo podľa vlastných predstáv. 

Naučili sa objekty vytvorené z odpadový škatúľ a krabíc spájať lepidlom, lepiacou páskou, či 

drôtom, pričom využívali vlastné technické zručnosti. 

Výtvarné činnosti s farbou: Deti sa naučili rozoznávať a miešať základné farby, využívali 

väčšie množstvo odtieňov. Pri miešaní farieb samostatne experimentovali. Vyskúšali si 

maľovanie s rozličnou maliarskou technikou na rôzny podklad (textil, pena na holenie, 

klovatina, vlhký podklad, sneh). 

  Niektoré deti pri svojej práci samostatne kombinovali jednotlivé výtvarné techniky a plne 

využívali priestor na sebavyjadrenie. 

Spontánny výtvarný prejav: Výtvarné činnosti boli zamerané na vyjadrovanie vlastných 

predstáv s uplatnením vlastných pocitov, vnemov, zážitkov. Deti mali možnosť vyskúšať si 

rôzny kresliarsky materiál a porovnať jeho držanie a rozdiel v kresliacej stope. Kreslenie 

ľudskej postavy zvládajú primerane svojmu veku. 

Synestézia (medzizmyslové vnímanie): Aktivity boli zamerané na spoznávanie jednotlivých 

povrchov v spojitosti s vnímaním vonkajších vnemov a vnútorného sebavyjadrovania. 

Vlastnými predstavami a fantáziou sa pokúšali výtvarne vyjadriť jednotlivé chute, vône a 

melódie. 

Vnímanie umeleckých diel: Spoločne sme s deťmi diskutovali o vybraných výtvarných 

dielach. Deti dokázali na obrazoch rozpoznať ročné obdobie, náladu, atmosféru. Vedeli 

povedať, kde je tieň a svetlo, identifikovali, akými tónmi farieb sú zobrazené. Na základe 

týchto poznatkov si vyskúšali namaľovať vlastný obraz. 

Východiská: 

- Naďalej rozvíjať u detí talent a nadanie, využívať nové tradičné a netradičné výtvarné 

techniky a materiály. 

- Za účelom rozšírenia poznatkov o výtvarných dielach doplniť vhodné materiály 

(reprodukcie, prezentácie) umeleckých diel. 

Vzdelávacia oblasť:  Zdravie a pohyb 

Pohybová gramotnosť, aktívny pohyb a zdravá životospráva sú nenahraditeľnou súčasťou 

zdravého životného štýlu. Aktivity zaraďované v rámci tejto oblasti boli zamerané na 

oboznamovanie deti nielen s dôležitosťou zdravej výživy a pravidelného pohybu, ale 

podnecovali ich k uvedomovaniu si hodnoty zdravia a významu starostlivosti o svoje zdravie. 

Zdravie a zdravý životný štýl: Deti získavali poznatky o ochrane svojho zdravia a zdravia 

iných. Pochopili dôležitosť starostlivosti o svoje telo, spoznali fungovanie jednotlivých 

orgánov tela. Dobrou pomôckou nám bola maketa kostry. Upevnili sme u nich návyk 

pravidelného prijímania tekutín, mali možnosť sa kedykoľvek napiť. Získavali poznatky o 

výbere vhodných a zdravých potravín, vytvorili si návyk nepiť veľmi sladké nápoje. Pri 

stravovaní boli deti vedené k dôležitosti prijímania zdravých potravín, dbali sme na to aby 

ochutnali aj jedlá, ktoré sa doma nevaria. Deti zistili a rozlišovali nové aj neznáme chute, čím 



sa naučili aktívne používať všetky zmysly. Pri pohybových hrách na školskom dvore sa u nich 

vypestoval zmysel pre rešpektovanie pravidiel bezpečnej hry. 

Hygiena a sebaobslužné činnosti: Hygiena tela a prostredia má opodstatnené miesto pri 

starostlivosti o zdravie. Deti si upevňovali poznatky o osobnej hygiene. Osvojili si návyky 

správneho a dôkladného umývania rúk, naučili sa obsluhovať vodovodnú batériu ako aj WC. 

Vypestovali si pravidelný návyk otužovania sa studenou vodou (tvár, ruky). Viedli sme ich k 

starostlivosti o seba, vedeli sa obliecť, v prípade zašpinenia sa samostatne preobliecť. Radi sa 

podieľali pri upratovaní triedy (umývanie a čistenie stolov, umývadiel, zametanie a pod.). 

Pohyb a telesná zdatnosť: Pohyb patrí medzi základné fyziologické potreby každého 

dieťaťa, preto bol kladený dôraz, na plnenie výkonových štandardov v každej organizačnej 

forme činnosti detí. Deti zvládli chodenie po schodoch, vedia vykonávať základné polohy a 

postoje, čiastočne používajú aj terminológiu cvikov, sú obratné pri akrobatických cvičeniach. 

Nedostatky: 

- Slabšiu zručnosť sme postrehli pri cvičeniach s loptou pri chytaní a hádzaní dolným 

oblúkom. 

Východiská: 

- Zaraďovanie hier, v ktorých je využívaná lopta (aj rozličná veľkosť). 

- Na zvýšenie prirodzeného záujmu o pohybové aktivity využívať tradičné a netradičné 

telovýchovné náradie a náčinie. 

b) posúdenie úrovne školskej pripravenosti - forma overovania školskej pripravenosti: 

Na skvalitnenie pripravenosti detí na vstup do ZŠ sme využívali metódy praktickej činnosti,  

didaktické hry a pracovné listy. S deťmi, ktoré mali OPŠD sme pracovali podľa 

„Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách“, ktorý schválilo MŠ SR 23.3.2005 pod č. CD – 2005 – 

5750/9051-1:091 s dôrazom na základy kľúčových kompetencií: komunikačné, matematické, 

v oblasti vedy a techniky, digitálne, učiť sa riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť. 

 

Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov – trieda  „Motýliky“ 

  V školskom roku 2017/2018 bolo do triedy Motýlikov zaradených 19 detí, z toho 14 

chlapcov a 5 dievčat. V mesiaci január sa celkový počet detí zvýšil na 20, z toho 15 chlapcov 

a 5 dievčat. Takýto počet detí zotrval do konca školského roka.  

  V školskom roku 2017/2018 bolo plánovanie realizované podľa ŠkVP „Cestou za 

poznaním“, ktorý vychádza zo ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Učebné osnovy boli rozdelené do 10 tém a 40 podtém. Plánovanie a plnenie výkonových 

štandardov v priebehu roka bolo realizované v súlade so zámerom a koncepciou školy. 

Hlavným cieľom programu školy, výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie 

v základnej škole a pre život v spoločnosti. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal 

systematicky podľa rozvrhu denných činností s prihliadnutím na vekové osobitosti detí. Dôraz 

sa kládol na zážitkové učenie a spoluprácu s rodinou. U troch detí boli zistené nedostatky 

v oblasti logopédie, navštevovali logopedickú poradňu.  Po vykonaní depistáže detskou 



psychologičkou z CPPPaP, boli všetci ôsmy predškoláci odporúčaní na vstup do základnej 

školy.  

Hodnotenie z hľadiska vzdelávacích oblastí 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

- deti majú primeranú slovnú zásobu, dobre dokážu nadväzovať komunikačné kontakty, 

spontánne reagujú na otázky a vyjadrujú sa spisovne, na základe ilustrácie dokážu 

doplniť aj dokončiť príbeh a predvídať dej, obľubujú aj obrázkové čítanie; 

- predškoláci rozlišujú písmená abecedy, dokážu ich aj napísať, skladajú z písmen 

vlastné mená, rozčleňujú slová na slabiky, rozlišujú začiatočnú hlásku v slove; 

- literárno-dramatická tvorivosť sa prejavila v interpretácií hraných rozprávkových 

príbehov, ktorými sa predstavili na školských slávnostiach ; 

- grafomotorická zručnosť – u väčšiny detí je zaužívaný správny úchop grafického 

materiálu, správny tlak na podložku a správne držanie tela pri kresbe 

Rezerva: udržiavanie pravidiel vedenia dialógu – príliš hlasná komunikácia. 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

- deti poznajú číselný rad a zvládajú matematické operácie súvisiace s odoberaním, 

pridávaním, triedením, určovaním počtu, niektoré deti dokážu priradiť k číslu aj 

číslicu; 

- podľa vzoru vytvoria jednoduchú postupnosť a vedia v nej pokračovať – algoritmus; 

- chápu pojmy viac, menej, rovnako a uskutočňujú operácie s meraním, vedia porovnať 

predmety podľa dĺžky, výšky a šírky; 

- rozlišujú základné rovinné a priestorové geometrické tvary, tvoria dvojice objektov na 

základe danej súvislosti; 

- manipulujú a technicky ovládajú prácu s digitálnymi technológiami (Bee-bot, PC). 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA 

- na dobrej úrovni je rozvinuté environmentálne cítenie, deti majú zaužívané šetrné 

správanie k prírode, rozumejú ako a čím našej Zemi ubližujeme, čo môžeme robiť pre 

jej záchranu, ako je dôležité zachovávať prírodnú rovnováhu a recyklovať odpad; 

- poznajú a rozlišujú prvky živej a neživej prírody, poznajú význam vody pre život, 

majú osvojené poznatky o zdravom životnom štýle, identifikujú počasie, rozlišujú 

znaky ročných období, majú primerané poznatky o vesmíre; 

- primerané poznatky majú o ľudskom tele, jeho jednotlivých častiach, vnútorných 

orgánoch a ich funkcii; 

- niektoré vedia popísať jednotlivé časti rastlín – pestovanie zeleniny v školskej 

záhradke. 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

- deti primerane veku rozoznávajú časové vzťahy, uvedomujú si postupnosť činnosti 

počas dňa, niektoré poznajú aj mesiace roka, dobre sa orientujú v najbližšom okolí; 



- ovládajú základné pravidlá cestnej premávky, poznajú rôzne druhy dopravných 

prostriedkov a ich účel, majú poznatky o niektorých dopravných značkách; 

- v dostatočnej miere deti disponujú základnými poznatkami o svojej rodine, 

rovesníkoch a ľuďoch v MŠ, na primeranej úrovni majú rozvinuté vedomosti o našej 

vlasti, štátnej vlajke, poznajú mesto, v ktorom žijú aj hlavné mesto krajiny; 

- uspokojivo majú osvojené základy etikety, prosociálne a kultúrno-spoločenské 

správanie – poďakovanie, prosba, pozdrav; 

- pri riešení problémových situácií boli využívané stanovené pravidlá triedy. 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

- jemná motorika je uplatňovaná pri konštruovaní z rôznych stavebníc aj z lega, deti 

vedia samostatne konštruovať aj zložitejšie stavby podľa náčrtov, návodov a predlôh 

a dokážu opísať postup zhotovenia produktu; 

- primerane zručne pracujú s prístupnými nástrojmi a náradím – nožnice, lopatky, 

dokážu viazať šnúrky; 

- rozoznávajú niektoré prírodné a umelé materiály – kameň, vlna, drevo, plast, poznajú 

vlastnosti predmetov a vedia popísať ich funkciu; 

- väčšina deti celkom dobre pozná pracovnú náplň niektorých vybraných profesií – 

knihovníčka – na základe exkurzie a dokážu aplikovať svoje poznatky o profesiách 

v námetových hrách; 

- identifikujú bežné suroviny a zdraviu prospešné potraviny – ovocie a zelenina. 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA – HUDOBNÁ VÝCHOVA 

- deti na dobrej úrovni rytmizujú riekanky a spievajú piesne rôzneho žánru so 

sprievodom hudobného nástroja – klavír a reprodukovanej hudby si dokážu pieseň 

ľahko a rýchlo osvojiť, zvládajú aj jednoduché inštrumentálne sprievody a ovládanie 

Orffovho inštrumentára; 

- na elementárnej úrovni identifikujú rytmus a tempo, zážitky z hudby dokážu vyjadriť 

pohybom, imitujú pohyb a tvoria aj vlastné pohybové variácie v hudobno-pohybových 

hrách, dokážu si dobre osvojiť pravidlá hier; 

Rezerva: nesprávne dýchanie pri speve, neprimerane tichý alebo naopak veľmi hlasný 

vokálny prejav. 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

- výtvarnými aktivitami s uplatňovaním rôznych techník si deti rozvíjajú kreativitu, ich 

výtvory boli súčasťou triednych výstav; 

- deti zostavujú priestorové kompozície, podľa inštrukcií skladajú papier do nových 

podôb; 

- obľubujú spoločné práce tvorené na veľkej ploche – maľba a kresba, kreslia na tému 

týždňa, zobrazujú ľudskú postavu primerane veku a svoj výtvor dokážu objektívne 

zhodnotiť; modelujú s plastelínou a tvarujú kinetický piesok; 

- sú vedené k samostatnému výtvarnému prejavu a vytrvalosti. 



Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

- na primeranej úrovni majú osvojené hygienické návyky a sebaobslužné činnosti 

spojené s obliekaním, prezúvaním, stolovaním a udržiavaním poriadku po hrách; 

- pohybové kompetencie, technika chôdze a behu, základné polohy a postoje majú deti 

rozvinuté na primeranej úrovni, primerane ovládajú techniku skoku, lezenia, plazenia, 

hádzania, chytania; 

- uvedomujú si význam správneho držania tela, ktoré je precvičované s každodennou 

pravidelnosťou prostredníctvom zdravotného cvičenia, vychádzok, pobytu vonku; 

- dobre reagujú na terminológiu, vizuálne a sluchové pokyny. 

 

Aktivity boli zamerané na celkový rozvoj detí s využitím inovatívnych metód a foriem práce, 

didaktických pomôcok a postupov.  

Údaje o prezentácií materskej školy na verejnosti 

Výlety, besedy, kultúrne a športové podujatia: 

Už som škôlkár – imatrikulácia nových deti 

Šarkaniáda – výroba, výstavka a púšťanie šarkanov 

Sviatok patrónky školy sv. Faustíny 

Poďme spolu do lesa – turistická vychádzka 

Naši starkí – vystúpenie deti pri príležitosti úcty k starším 

Zdravie v košíku – ochutnávka a výstavka ovocia a zeleniny 

Veselé hrabličky – úprava školského dvora 

Čarovná jeseň – deň jablka 

Advent – zhotovenie a posvätenie adventného venca 

Mikuláš medzi deťmi 

Štedrý deň v materskej škole – zdobenie stromčeka, vianočné pečenie 

Fašiangový karneval 

Deti čítajú deťom 

Poviem ti básničku – literárna prehliadka v prednese 

Návšteva školskej a okresnej  knižnice 

Deň vody 

Depistáž predškolákov 

Zápis deti do prvého ročníka základnej školy 

Zápis deti do materskej školy 

Deň matiek 

Školský výlet učiteľky s deťmi – zábavné centrum Hozelec 

MDD - športové a zábavné popoludnie 

Turistická vychádzka do Bardejovských kúpeľov 

Rozlúčka predškolákov 

Oslavy menín a narodenín  

 



V materskej škole sme rozvíjali talent, nadanie i záujem deti v dvoch krúžkoch: 

1. Tanečný krúžok 

2. Výtvarný krúžok  

 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti 

V školskom roku 2017/2018 absolvovalo predprimárne vzdelávanie 12 predškolákov. Do 

prvého ročníka základnej školy bolo prijatých 11 deti, 1 dieťa má OPŠD.   

Deti sú dobre pripravené na vstup do prvého ročníka ZŠ. U deti sme sa zamerali na zvládnutie 

kľúčových kompetencií, vzdelávacích oblastí i vzdelávacích štandardov. Úroveň školskej 

pripravenosti sme zisťovali u 5-6 ročných deti formou testov. Sledovala sa aktivita a pracovné 

tempo, pracovný štýl, úroveň pamäti, logické myslenie, jemná motorika, vizuálne schopnosti, 

výtvarný prejav, porozumenie použitých pojmov. Zadané úlohy deti zvládli veľmi dobre až 

dobre. 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

        Priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, priestory sú dostatočne veľké, 

priestranné, dobré osvetlené, esteticky a hygienicky vymaľované. Triedy, šatne a spálne sú 

vybavené novým nábytkom. 

  Materská škola je vybavená počítačovou technikou, v triedach sú farebné televízory, CD 

prehrávače, DVD prehrávače, multifunkčné tlačiarne, elektronická včielka Bee-Bot a Báger. 

Prvá trieda materskej školy je vybavená interaktívnou tabuľou z projektu: „Digi škola.“ 

Zakúpili sme veľké množstvo pracovného a výtvarného materiálu. 

Zakúpili sme nové učebné a didaktické pomôcky. 

Doplnili sme náradie a náčinie na telesnú výchovu. 

Zakúpili sme posteľné prádlo. 

Školský dvor je dobre vybavený a doplnený novým detským pieskoviskom. 

Detské knižnice sme doplnili novými knihami. 

Zakúpili sme detský nábytok do obidvoch tried. 

Zriadili sme detskú záhradku na pestovanie zeleniny. 

 

SWOT analýza materskej školy 

Silné stránky - pozitívna socio-emocionálna klíma v škole 

                         - vysoký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa do MŠ 

                         - 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

                         - záujem pedagogických zamestnancov na aktivitách školy 

                         - rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti 

                         - dostatok pomôcok a hračiek 

                         - dobrá spolupráca so ZŠ 

                         - vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ 

                         - využívanie alternatívnych prvkov vo VVP 

Slabé stránky - absencia telocvične 



 

Cieľ materskej školy v školskom roku 2018/2019 

   Cieľom našej materskej školy v budúcom školskom roku 2018/2019 bude zefektívniť 

školský dvor, svojpomocne obnoviť náradie na školskom dvore. 

Zabezpečiť nové stoly a stoličky do školskej jedálne pre deti MŠ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Exnerová 

Za materskú školu vypracovala: Jana Klesiková 

V Bardejove - Dlhej Lúke, 28. septembra 2018 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 27. augusta 2018 

Prerokované radou školy dňa: 23. októbra 2018  

Schválenie zriaďovateľom školy: 


