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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2020 /2021

Predkladá

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.
riaditeľka materskej školy

Prerokovaná s pedagogickou radou
dňa:
Prerokovaná s radou školy dňa:

30. 08. 2021
04. 10. 2021
Rada školy odporúča zriaďovateľovi školy
Mesto Prešov
schváliť / neschváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2020/2021

Bc. Alena Frenáková
predsedníčka rady školy
pri Materskej škole Čergovská 14, Prešov

Mesto Prešov, zriaďovateľ Materskej školy Čergovská 14, Prešov
schvaľuje / neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2020/ 2021 v Materskej školy Čergovská 14, Prešov.

PaedDr. Jitka Semivanová
gestor referátu školstva, mládeže a športu
(za zriaďovateľa)
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Materská škola Čergovská 14, PREŠOV
adresa:

Čergovská 14
080 01 Prešov

telefónne číslo:

051/77 04 894
+421 911 971 811

webové sídlo:

www.mscergovska.vadium.sk

e-mail:

ms.cergovskapo@gmail.com

Vedúci zamestnanci materskej školy
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.

- riaditeľka školy

Mgr. Miriam Čížová

- zástupkyňa riaditeľka školy

Monika Bednárová

- vedúca školskej jedálne

Zvolení a delegovaní členovia rady školy 2020 – 2024
Bc. Frenáková Alena
Mgr. Gulotta Andrea

predsedníčka

- zástupca pedagogických zamestnancov

podpredsedníčka - zástupca pedagogických zamestnancov

Olejárová Ľubica

členka

- zástupca nepedagogických
zamestnancov

PhDr. Kozel Matúš, PhD.

člen

- zástupca rodičov

Mgr. Marčáková Jana

členka

- zástupca rodičov

Olejárová Ľubomíra

členka

- zástupca rodičov

PaedDr. Semivanová Jitka

členka

- delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. Eštočák Martin

člen

- delegovaný poslanec mestského
zastupiteľstva

Ing. Lukáč Matrin

člen

- delegovaný poslanec mestského
zastupiteľstva

Zriaďovateľ školy Mesto Prešov
adresa:
telefónne číslo:
e-mail:

Hlavná 73
080 68 Prešov
051/3100101
primatorka@presov.sk
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ČINNOSŤ RADY ŠKOLY
Rada školy zasadala v školskom roku 2020/2021 jedenkrát na diaľku (z dôvodu
protiepidemických opatrení). Na svojom zasadnutí prerokovala riaditeľkou predložené
dokumenty:
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2019 /2020
 Koncepcia rozvoja školy na obdobie rokov 2020 – 2022
 Organizácia školského roka 2020/2021
ČINNOSŤ PEDAGOGICKEJ RADY ŠKOLY
dátum zasadnutia
30. 08. 2020

-

prijaté uznesenia
rokovať na pedagogických radách podľa prerokovaného
rokovacieho poriadku pedagogickej rady

-

organizovať aktivity materskej školy podľa prerokovaného
plánu aktivít v školskom roku 2020/2021

30. 09. 2020

-

zobrala na vedomie organizácia školského roka 2020/2021

-

plniť prerokovanú koncepciu rozvoja materskej školy
na roky 2020 – 2022

30. 06. 2021

-

odstrániť
výsledkov

nedostatky

vyplývajúce

výchovno-vzdelávacej

z ročného
činnosti

hodnotenia
v jednotlivých

triedach
30. 08. 2021

-

prerokovala a zobrala na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020 /2021

-

prerokovala organizáciu školského roka 2021/2022

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Počet vydaných rozhodnutí na školský rok 2020/2021 spolu:
- z toho počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ:
- z toho počet vydaných rozhodnutí neprijatí do MŠ:
Celkovom počte detí v triedach v školskom roku 2020/2021 k 15. 09. 2020:
- z toho počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky:

44
35
9
109
40
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- z toho počet detí s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky:
- z toho počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Počet detí, ktoré ukončili predprimárne vzdelávanie k 31. 08. 2021
Počet detí, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho

2
1
32

vzdelávania:

8

Celkový počte tried v školskom roku 2020/2021 :

5

Celkový počet pedagogických zamestnancov :

12

-

z toho počet pedagogických zamestnancov prijatých na 100% úväzok:

11

-

z toho počet pedagogických zamestnancov prijatých na 60% úväzok:

1

Celkový počet nepedagogických zamestnancov :

7

-

z toho počet prevádzkových zamestnancov v MŠ (školníčka, upratovačky):

3

-

z toho počet zamestnancov v školskej jedálni (vrátane vedúcej ŚJ):
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PREHĽAD O POČTOCH DETÍ V TRIEDACH

Trieda č. 1
Trieda č. 2
Trieda č. 3
Trieda č. 4
Trieda č. 5
SPOLU:

Počet detí
k 15. 09. 2020
23
24
24
23
15
109

Počet detí
k 31. 08. 2021
23
24
24
23
15
109

Veková skladba detí
v triedach
3- až 6-ročné deti
3- až 6- ročné deti
3- až 6- ročné deti
2- až 3- ročné deti
5- až 6- ročné deti

PREHĽAD PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PRIEZVISKO, Titl.

MENO

Bělová
Čížová, Mgr.
Dziaková, Mgr.
Frenáková, Bc.
Gmitrová PaedDr., PhD.
Gulotta, Mgr.
Hudecová
Kurtyová, Mgr.
Lukáčová
Obročníková, Mgr.
Štellmachová
Vašková, Mgr.

Ľubica
Miriam
Bibiana
Alena
Vlasta
Andrea
Gabriela
Iveta
Bohuslava
Danka
Ľubica
Marta

100% kvalifikovanosť
KARIÉROVÝ STUPEŇ PEDAGOGICKÉHO
ZAMESTNANCA
s prvou atestáciou
s druhou atestáciou
s prvou atestáciou
s prvou atestáciou
s druhou atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
s druhou atestáciou
s prvou atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
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AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Mimoškolské aktivity a prezentácie na verejnosti boli realizované v obmedzenom
režime a s dodržaním protiepidemických opatrení súvisiacich s ochranou pred COVID-19.
Prehľad uskutočnených doplnkových aktivít a detských slávnosti
mesiac
X.
2020

XII.
2020
I.
2021
II.
2021
III.
2021

názov a obsah aktivity a detskej slávnosti
Mesiac úcty k starším
kresbička pre babku
a dedka
Oslava jesennej úrody triedne výstavy jesenných
plodov a detských
tvorivých výtvorov
z prírodnín
Mikuláš v škôlke
vítanie Mikuláša v každej
triede osobitne
Vianočné prekvapenie rozbaľovanie darčekov
v triedach
Zimná športová
športové hry na snehu
slávnosť
a stavanie snehuliakov
podľa tried
Fašiangy u nás
karneval v triedach

organizátor
MŠ v spolupráci s rodičmi

Týždeň mojej
obľúbenej rozprávky

výstava obľúbených
rozprávkových kníh v
triedach
starostlivosť o motýľov

MŠ

MŠ v spolupráci s rodičmi

MŠ v spolupráci s rodičmi
MŠ v spolupráci s rodičmi
Triedne učiteľky

MŠ v spolupráci s rodičmi

IV.
2021

Malí pozorovatelia
spoznávajú život
v prírode – Motýlia
záhrada

V.

Logická olympiáda

riešenie logických úloh

Učiteľky s deťmi
v triedach č.2, č. 3, č. 5

Deň matiek

zhotovovanie
a individuálne
odovzdávanie darčeka
mame
starostlivosť o motýľov
vypúšťanie motýľov

Učiteľky s deťmi

2021

Malí pozorovatelia
spoznávajú život v
prírode – Motýlia
záhrada
Medzinárodný deň hier hranie pohybových hier
vonku
a spoločenských hier v

MŠ

Učiteľky s deťmi

Učiteľky s deťmi
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triedach v triedach
VI.
2021

Deň detí
Návšteva hasičov v MŠ
Deň otcov

Rozlúčka s kamarátmi
budúcimi prvákmi

detská slávnosť v
jednotlivých triedach
ukážky činností hasičov na
školskom dvore
zhotovovanie a
individuálne odovzdávanie
darčeka oteckovi v čase
preberania dieťaťa z MŠ
Rozlúčkové slávnosti v
triedach

MŠ v spolupráci s rodičmi
MŠ
MŠ a rodičia

MŠ a rodičia

Projekty materskej školy
názov projektu
Malý hasič

typ projektu
školský projekt

-

Motýlia záhrada
Dopravná výchova

školský projekt
školský projekt

-

Hliníkový Skarabeus
Zdravý úsmev

externý projekt
externý projekt

-

Logická olympiáda pre
najmenších

externý projekt

-

Školský Mliečny
program
Školské ovocie

externý projekt

-

externý projekt

organizátor
MŠ Čergovská 14, Prešov
v spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom mesta Prešov.
MŠ Čergovská 14, Prešov
MŠ Čergovská 14, Prešov
v spolupráci s Mestskou
a dopravnou políciou.
Technické služby mesta Prešov
Fakulta zdravotníctva Prešovskej
univerzity v Prešove.
Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Sabinove
a Súkromná základná škola DSA v
Prešove.
vedúca ŠJ – vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.
PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
V oblasti skvalitňovanie priestorových podmienok výchovy a vzdelávania boli splnené
alebo sú v plnení viaceré koncepčné úlohy, ovplyvňujúce kvalitu a podnetnosť prostredia v
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interiéri a exteriéri školy. Kvalita edukačného prostredia vo všetkých triedach sa zvýšila
hygienickou maľbou stien a natretím radiátorov. Ďalšími úpravami v detských šatniach,
umyvárňach (odstránenie opotrebovaných a neestetických krytov) a v triedach (odstránenie
koženkových deliacich stien) bol zväčšený a presvetlený priestor. Rodičia, deti a učiteľky tak
majú viac miesta pri prezliekaní detí a v triedach sa zväčšil priestor na hranie. Výmenou
svietidiel v triedach a v detských šatniach sa zvýšila svietivosť s predpokladanou úsporou na
energiách. Úspora na energiách sa predpokladá aj po namontovaní ventilov na stúpačkách
a radiátoroch, realizovaných v lete 2021. Vymaľovaná bola spoločná jedáleň detí.
Jej vybavenie novými detskými stolmi a farebnými stoličkami vo dvoch výškach malo
pozitívny dopad na správne a pohodlné sedenie detí pri stoloch. Rekonštrukciou výtvarnej
miestnosti boli vytvorené podmienky na tvorivé vyjadrovanie sa detí prostredníctvom kresby
a maľby. Do tried boli zakúpené nápojové pulty a tým sa zlepšila dostupnosť detí k nápojom
v rámci pitného režimu. Triedy boli doplnené detským nábytkom pre námetové hry
a detskými relaxačnými kútikmi.
V danom školskom prebehol proces vymedzenia priestoru pre budúci školský dvor
a jeho oplotenie. Stavba bola ukončené začiatkom septembra 2021.
V oblasti materiálno-technických podmienok boli doplnené triedy novými hračkami,
detskými knihami, modernými učebnými pomôckami a pracovným materiálom. Pre učiteľky
bola zakúpená odborná literatúra určená na samoštúdium.
Prehľad nutných oprav a rekonštrukcií v interiéri a exteriéri
priestor
schodištia

počet
4

práčovňa
interiér budovy

1

letné sklady
detského náradia
a náčinia na dvor

2

aktuálny technický stav
opotrebované PVC
(potrhané, vzhľadovo
neestetické) ohrozená
bezpečnosť
pôvodný stav
Iskrenie zásuviek,
vypadávanie poistiek,
zvýšený príkon – množstvo
spotrebičov v školskej
kuchyni, práčovni, v triedach
a kanceláriách
nevyhovujúci stav pre účel,
ktorému majú slúžiť

nutná výmena

nutná rekonštrukcia
nutná rekonštrukcia
a kompletná výmena
elektrických rozvodov

nutná rekonštrukcia
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vstupné priestory
pre rodičov do
pavilónov vrátene
schodísk
školská kuchyňa

2

pôvodný stav nevyhovujúci
z hľadiská bezpečnostného
a estetického

1

pôvodný stav nevyhovujúci nutná výmena dlažby,
z hľadiská bezpečnostného
obkladov, elektrických
rozvodov, oprava vody
poškodená (praskliny, trhliny, nutná oprava fasády
poškodený vandalmi)
a zateplenie budovy

fasáda budovy

nutná hygienická maľba,
výmena dlažby
a odstránenie prekážok

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI , V KTORÝCH MÁ ŠKOLA
NEDOSTATKY
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Výchova a vzdelávanie bola realizované podľa školského vzdelávacieho programu
Letíme s včielkou a spoznávame svet v podnetnom prostredí jednotlivých tried a v blízkom
okolí materskej školy. Učiteľky mali sťažené podmienky pri organizovaní pohybových aktivít
vonku z dôvodu absencie školského dvora, preto venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti
detí. Pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky uplatňovali zväčša vhodné stratégie.
Zvýšené hygienické opatrenia boli dodržiavané vo všetkých triedach. Adaptáciu na prostredie
materskej školy zvládli všetky novoprijaté deti. Výchovno-vzdelávacie činnosti prebiehali
v pokojnej a radostnej atmosfére.
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Väčšina učiteliek vhodne motivovala deti k aktívnej komunikácií. Spolu s deťmi
stanovili pravidlá komunikácie v triede a dbali na ich dodržiavanie. Dosiahnutá úroveň
aktívnej komunikácie u detí, spisovného vyjadrovania, správnej výslovnosti a slovnej zásoby
bola primeraná veku u väčšiny detí. Ich grafomotorické zručnosti boli rozvíjané v podnetných
podmienkach. Deti mali vytvorené kútiky vybavené stolmi, tabuľami na kreslenie a s dobrou
dostupnosťou ku kresliacemu materiálu.
najvýraznejšie nedostatky
 nesprávna výslovnosť niektorých hlások u šesťročných detí,
 prehliadanie nesprávneho sedenia deti pri stole.
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
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Učiteľky

podporovali

rozvíjanie

matematické

kompetencie

hravou

formou

didaktických hrách a pri konštruovaní. Využívali pri tom dostupné digitálne hračky a učebné
pomôcky. Deti zvládali úlohy primerane veku a svojim schopnostiam.
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vo všetkých triedach prevažovali pozitíva pri rozvíjaní prírodovedných spôsobilosti
detí. Učiteľky s deťmi pozorovali prírodné javy, skúmali, experimentovali a diskutovali o živej
a neživej prírode. Využívali pri tom blízke prírodné prostredie ale aj átrium školy,
encyklopédie, knihy, učebné pomôcky (starali sa o kvety, sadili bylinky, fazuľky – pozorovali
koreňový systém, prezerali detských kníh o prírode a následné overovali informácie v prírode,
napr. žijúci hmyz pod kameňom, skúmali pod lupou, mikroskopom a robili „zápisy“
pozorovaného objektu, lisovali rastlín, kvety, vytvárali herbár, priamo na budove materskej
školy pozorovali vtáčie mláďatá v hniezde).
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Deti mali vytvárané rozličné príležitosti na poznávanie spoločenského prostredia,
blízkeho okolia, dominánt mesta Prešov, dopravných značiek a pravidiel pre chodcov.
Upriamovaním pozornosti na štátne symboly, sviatky, tradície bolo formované ich národné
povedomie. Učiteľky vhodne podporovali prosociálne správanie detí. Väčšina sa vedela
pozdraviť, poprosiť, privítať návštevu v triede, poďakovať aj sa ospravedlniť. Vo výchove
a vzdelávaní sa vyskytli aj nedostatky, ktoré znižovali učebný záujem detí.
najvýraznejšie nedostatky
 autoritatívny štýl niektorých učiteliek,
 preťažovanie detí množstvom informácií formou výkladu,
 niektoré šesťročné deti nedosiahli spôsobilosť dodržiavať základné pravidlá vedenia
dialógu (napr. počúvať druhého, neskákať do reči),
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Učiteľky vytvárali podnetné podmienky pre deti na rozvíjanie ich základných
zručnosti. Deti primerane veku konštruovali podľa predlohy a vlastných predstáv, strihali,
lepili, manipulovali s náčiním a náradím. Deti zvládali navliekanie, prevliekanie, skladanie
papiera, triedenie drobných predmetov, nalievanie a prelievanie tekutín, konštruovanie
s pieskom. V námetových hrách na lekára, predavačku, policajta, hasiča, opravára a podobne
uplatňovali vlastné poznatky a skúsenosti. Priamym pozorovaním činnosti hasičov poznávali
náradie, náčinie a jednotlivé úkony pri hasení ohňa, ich ochranný odev a hasičské auto.
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Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Hudobná výchova. Elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky boli rozvíjané u detí
prostredníctvom spievania detských a ľudových piesní. Deti primerane veku zvládali
hudobno-pohybové hry a rytmizovanie slov, riekaniek aj rytmický sprievod k detským
piesňam. Jednoduché tanečné choreografie a spev predviedli na detských slávnostiach.
najvýraznejšie nedostatky
 minimálne využívanie hudobného nástroja
Výtvarná výchova. Deti mali vytvorené podmienky na modelovanie s modelovacou hmotou,
spoznávali základné a zmiešané farby a techniku práce s nimi. Kreslili a maľovali podľa
vlastných predstáv a na dané témy. Tvorivé výtvory vystavovali v triedach a vzájomne si ich
prezerali. Spoznávali tak výtvarný prejav iných detí a prezentovali vlastný.
najvýraznejšie nedostatky
 priame zasahovanie učiteľky do výtvarnej tvorby dieťaťa
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Učiteľky dôsledne rozvíjali a upevňovaní základné hygienické návyky a sebaobslužné
činnosti. Deti ich zvládali primerane veku. Cvičenie zdravotných cvikov bolo pravidelnou
súčasťou dňa. Pohybové aktivity boli realizované predovšetkým vonku na čerstvom vzduchu
z dôvodu ochrany pred koronavírusom. Učiteľky poskytovali deťom základné informácie
o zdravotnom význame pohybovania sa a dodržiavania hygieny rúk ako prevencie pred
koronavírusom. Deti boli pravidelne ponúkané nápoje v priebehu dňa (pitný režim)
a pravidelnému popoludňajšiemu oddychovaniu na ležadle. Plánovaný predplavecký výcvik
sa neuskutočnil z dôvodu protiepidemických obmedzení.
najvýraznejšie nedostatky
 nezohľadňovanie individuálnej potreby odpočinku detí niektorými učiteľkami
Materská škola je cvičnou školou a preto po uvoľnení protiepidemických obmedzení
poskytla súvislú aj priebežnú pedagogickú prax študentom Pedagogickej fakulty, Prešovskej
univerzity v Prešove.
V oblasti ekonomického hospodárenia (príloha č. 1) boli plnené úlohy tak, aby
nakladanie s finančnými zdrojmi bolo efektívne a uplatňované na základe stanovených priorít
v rámci koncepčného zámeru. Spolupráca so zriaďovateľom bola veľmi dobrá. Zriaďovateľ
akceptoval väčšinu finančných požiadaviek školy.

11
Dobrá spolupráca s radou rodičov a s rodičmi, ich ochota pomáhať škole prispela
k zvýšeniu estetiky a kvality prostredia školy (farebné nátery vonkajšieho zábradlia na
terasách 4 tried, zábradlia na schodišti, montovanie nábytku, vŕtanie, pripevňovanie poličiek,
montovanie detského nábytku, zhotovenie učebnej pomôcky z dreva a pod.).
Mimorozpočtové finančné zdroje škola získala z fondu rodičovského združenia. Slúžili
na nákup hračiek, kníh, balíčkov na Mikuláša, darčekov na MDD a rozlúčkovú slávnosť
s deťmi odchádzajúcimi do základnej školy. Financie získané z 2 % daní budú využité
na vybavenie školského dvora.
Úlohy sa nám darilo plniť v pokojnej atmosfére, čo malo pozitívny vplyv na výkonnosť
všetkých zamestnancov školy. Prevádzka materskej školy v školskom roku bola
zabezpečovaná bez prerušenia.

V Prešove 31. 06. 2021
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.
riaditeľka materskej školy

