Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2020/2021
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.
§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu:

názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej
pošty
Údaje o škole
Názov školy
Materská škola
Adresa školy
Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto
Telefón
+421 903 444 833
E-mail
mspa@mspa.sk
webové sídlo
www.mspa.sk
adresa elektronickej pošty E0006563810

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľka školy
Harvanová Dana
Zástupca riaditeľky
Mgr. Šuleková Mária
Vedúce ekonomicko-hospodárskej činnosti Vinclerová Marcela
Vedúca školskej jedálne
Sopková Janette

Rada školy
Počet členov Rady školy: 11
Rada školy pracovala v roku 2020 v tomto zložení:
Titl., priezvisko, meno
Delegovaní poslanci MČ KE - Staré Mesto Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Ing. Eva Hulmečíková
Mgr. Peter Gacík
Mgr. PhD. Martin Konečný
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Zástupca rodičov

MUDr. Antónia Nemcová
Mgr. Lenka Gurtler
RNDr. Lenka Findoráková, PhD.
Ing. Tatiana Guľová

Zastupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Edita Trávníková - predseda RŠ
Eva Guľová

Zástupca nepedagogických zamestnancov Monika Kunzová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo,

telefónne číslo, adresa elektronickej pošty
Údaje o zriaďovateľovi
Názov
Mestská časť Košice - Staré Mesto
Sídlo
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
Telefón
055/6827145
E-mail
starosta@kosice-city.sk
Adresa elektronickej pošty E0005587957

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského

zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú
zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia
Činnosť rady školy a poradných orgánov školy
Výročná správa Rady školy
pri MŠ Park Angelinum 7 Košice - Staré Mesto za rok 2020
Zasadnutia v roku 2020

Prvé ustanovujúce zasadnutie sa nekonalo z dôvodu pandemickej situácie a
vyhlásenia núdzového stavu vládou SR.
Voľby do Rady školy
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. § 25 a § 26 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou
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MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z. sa uskutočnili voľby do Rady školy dňa
14.10.2020, avšak z dôvodu pandemickej situácie a vyhlásenia núdzového
stavu vládou SR sa neuskutočnilo ustanovujúce zasadnutie členov RŠ.
Na základe ukončenia funkčného volebného obdobia Rady školy pri Parku
Angelinum 7 Košice - Staré Mesto v mesiaci marec 2020 sa uskutočnili nové
voľby do rady školy vo všetkých kategóriách, ktoré prebehli v materskej
škole Park Angelinum dňa 14. 10. 2020 tajným hlasovaním pod dohľadom
zvolenej volebnej komisie za prísnych bezpečnostných opatrení. Časový
posun nastal z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s
pandémiou.
Výsledky z volieb do Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: Eva Guľová, Ingrid
Vargová
Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: Monika Kunzová
Zvolení zástupcovia za rodičov žiakov - detí sú: MUDr. Antónia Nemcová,
Mgr. Lenka Gurtler, RNDr. Lenka Findoráková, PhD., Ing. Tatiana Guľová.
Pedagogická rada:
Počet stretnutí: 2
Dátum zasadnutia: 21.06.2020; 26.08.2021

Opatrenia: - 21.06.2020
- Dodržiavať plán prevádzky MŠ v letnom období
- Zabezpečiť realizáciu projektu "Knižná búdka"
- Naštudovať používanie aSc agendy a EduPage
- Pripraviť projekt "Skutočne zdravá škola"

Opatrenia: - 26.08.2021
- Aktívne pracovať v aSc agende a EduPage
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- Na triednych aktívoch prečítať školský poriadok, rodičia svojim podpisom
potvrdia oboznámenie sa s jeho obsahom
- Oboznámiť aj rodičov, ktorí neboli na rodičovskom združení s obsahom
školského poriadku, rodič podpisom potvredí oboznámenie sa
- Dodržiavať pravidlá BOZP a PO v každodenných činnostiach
- Vytvoriť smernicu "Hodnotenie pedagogických zamestnancov"
Metodické združenie:
Počet stretnutí: 1 - Ďalšie plánované zasadnutia MZ sa neuskutočnili

z dôvodu zátvoru materskej školy - Covidové obmedzenia
Dátum zasadnutia: 27.08.2020
Opatrenia:
- Vypracovať smernicu "Prevencia šikanovania".
- Vypracovať obsah aktualizačného vzdelávania v súlade s témou
vzdelávania.
§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 101
Počet tried: 5
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
počet prijatých detí od školského roka 2020/2021: 34
§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných

zamestnancov a ďalších zamestnancov
Zamestnanci
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Počet
pedag.
prac.

Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok

Počet
nepedag.
prac.

Počet úväzkov
pedag. prac.

Počet úväzkov
nepedag. prac.

10
0

10
0

10
0

8
0

0

2

0

0,55

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu

pedagogických zamestnancov
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0
10
10

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo

školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Názov súťaže Počet detí celomestská súťaž
Výtvarná súťaž 1
1. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti
Z dôvodu pandémie COVID_19 sa všetky plánované aktivity zrušili.
akcie
kedy?
V spolupráci s:
Vystúpenie sokoliarov 5.10.2020
Mikuláš
8.12.2020 MČ KE - Staré Mesto
Astro show
12.5.2021

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo

školské zariadenie zapojené
Projekty
1. Adamko hravo - zdravo
2. Program "Budúci školák"
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3. Filipové dobrodružstvá
4. Bezpečná škôlka
5. Stomatohygiéna "Zdravý úsmev"
6. Projekt "Školské ovocie"
7. Školský mliečný program
8. Digi škola
Z dôvodu pandémie COVID_19 boli projekty realizované v skupinách po
jednotlivých triedach.
§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej

Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2014

V školskom roku 2020/2021 v materskej škole, Park Angelinum 7, Košice Staré Mesto nebola prevedená ŠŠI.
§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-

technických podmienkach školy alebo školského zariadenia
Materiálno-technické podmienky

Základná kapacita MŠ je v zmysle školského zákona pri súčasnom zaradení
detí do vekovo heterogénnych tried 89 detí.
V budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária, jedáleň - slúži na stolovanie
detí na tri zmeny, kuchyňa, hala na prezliekanie detí, päť tried - pri každej
sa nachádza sociálne zariadenie. Triedy slúžia ako herňa, aj ako spálňa. MŠ
má pekný dvor so záhradou a pieskoviskami, umelým kopcom, domčekom
so šmýkalkou, šmýkalkami, záhradnými hojdačkami, lavičkami, preliezkami
a altánkami.
Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi
učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a
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náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa
podľa ponuky, potreby a finančných možností.
Voľne, pre deti viditeľne uložené pomôcky i didaktický materiál (policový
systém) sú súčasťou materiálneho vybavenia a dávajú voľný priechod
iniciatíve detí a ich vnútornej motivácii pre činnosť. Výber, kvalita a veku
primeranosť didaktického materiálu podlieha prísnym, hygienickým,
estetickým, funkčným kritériám, na ktoré učiteľky spolu s riaditeľkou
prihliadajú. Vo všetkých triedach sa nachádza digitálna technológia interaktívna tabuľa, počítač s pripojením na internet, tlačiareň, bee - boot.
Každoročne, pred začiatkom školského roka vybavujeme triedy kvalitným
spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické i pracovné činnosti.
Rozmiestnenie nábytku v triedach rešpektuje potrebu detí mať dostatok
priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia i odpočinok. Výška nábytku
je prispôsobená antropometrickým požiadavkám detí (jeho výška, veľkosť
zodpovedá deťom). Zariadenie je vyhotovené z prírodných materiálov
morené ekologickými prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí a je bezpečné,
rozvíja estetické cítenie detí.

Charakteristika materskej školy
Materská škola bolaotvorená v roku 1955. Materská škola Park Angelinum
je organizácia s právnou subjektivitou od roku 2002. Je súčasťou a pekným
architektonickým prvkom parku, podľa ktorého má svoj názov. V blízkosti
materskej školy dominuje ďalšia významná budova - základná škola. Náš
objekt je v centre mesta a jeho zriaďovateľom je mestská časť Košice Staré Mesto. Z aspektu architektonického riešenia má naša MŠ prízemie a
poschodie. V týchto priestoroch sa nachádza päť tried, spoločná jedáleň,
šatňa, kuchyňa, riaditeľňa, kancelária. Dvor pôsobí ako rodinná záhrada s
pieskoviskom, hojdačkami, altánkami a rôznymi lavičkami. Školský dvor je
obľúbeným miestom detí a rodičov, ktorí hlavne v letných mesiacoch
využívajú jeho priestory na oddych a relaxáciu.
Pri formulovaní školského vzdelávacieho programu zo štátneho
vzdelávacieho programu nebola pre nás veľkým problémom zameranosť
školy. Tá je v našej škole evidentná už dvadsať päť rokov. Je to obdobie,
kedy sme popri Programe výchovy a vzdelávania aplikovali do praxe aj
prvky pedagogiky M. Montessori. V priebehu tohto obdobia sa zmenilo
materiálne vybavenie tried a filozofia školy. Triedy sme postupne vybavili
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didaktickým materiálom a vo výchove sme sa začali riadiť krédom: „Pomôž
mi, aby som to urobil sám.“
Materská škola má päť heterogénnych tried, v ktorých sú deti od 3 do 6
rokov. Rôznorodosť veku v triede sa nám osvedčila. Deti si navzájom
pomáhajú, sú ohľaduplnejšie, učia sa pozorovaním a osobným príkladom.
Príchod do materskej školy nie je limitovaný časovo. Deti prichádzajú do
tried v priebehu dopoludnia.
Vzťah dieťa - učiteľ je založený na dôvere, láske, vzájomnej úcte.
§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské

zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má
škola alebo školské zariadenie nedostatky
Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky sú zaznamenané v bode "Pozitíva“ a
"Doporučenia", pri hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu v
každej vzdelávacej oblasti konkrétne.
Analýza stanoveného cieľa - analýza výchovno-vzdelávacieho
procesu:
Od roku 2009 pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Pomož
mi, aby som to urobil sám", ktorý bol následkom inovácie štátneho
vzdelávacieho programu inovovaný a aplikovaný do praxe 01.09.2016.
Učebné osnovy obsahujú 10 obsahových celkov.
Ciele, ktoré sme dosahovali každodenne, priebežne, počas celej dochádzky
dieťaťa do materskej školy. Vzdelávacie oblasti boli vzájomne prepojené a
ciele jednej z nich sme dosahovali pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích
oblastí. Máme ich sedem. Prevažovali efektívne učenie hrou s aktívnou
účasťou detí, pričom prevažovalo zážitkové učenie s následným využívaním
získaných poznatkov a predstáv. úlohy a ciele boli diferencované vzhľadom
k schopnostiam a rozvojovým možnostiam detí v priatich heterogénnych
triedach.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
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Rozvíjali sme komunikačné kompetencie detí. Deti nadobúdali skúsenosti s
informáciami a písanou rečou. V dostupnom grafickom editore nakreslili
čiaru, jednoduchý obrázok, ktorý vyfarbili. Pri postupnom porovnávaní
predmetov určovali najdlhší a identifikovali niektoré písmená z abecedy.
Prípravkári, ale aj niektoré stredné deti si vedia napísať svoje meno, vety.
Viacero detí vie aj čítať. Všímali si nesprávnu výslovnosť hlások u druhých
detí, ale aj u seba. Pomocou rytmického sprievodu a pomocou učiteľky
vyčleňovali v slovách slabiky. Keď vzali do ruky kninu, otočili ju do správnej
polohy, a podľa ilustrácií vedeli, o čom asi bude kniha. Učili sa chápať
význam jednoduchých prirovnaní, obrazných pomenovaní a prívlastkov.
Rozhodovali sa, či ide o báseň alebo prózu. Reagujú s porozumením na
spisovnú podobu reči v bežných komunikačných situáciách. Prispôsobujú
hlasitosť a intonáciu reči téme a zámerom komunikácie. Pri komunikácii
sledujú neverbálne signály komunikačného partnera (gestá, mimiku). Vedia
primerane vysvetliť rozdiel medzi skutočnými a fiktívnymi príbehmi zo
života. Zážitky z čítania vyjadrujú v jednoduchých pohybových etudách.
Obsahy a zážitky z čítania stvárňujú v kresbe a iných výtvarných, hudobnopohybových a dramatických činnostiach.
Pozitíva: Deti prostredníctvnom reči vedia vyjadriť svoje predstavy,
nálady, skúsenosti, prosby, želania a poznatky. Majú primeranú slovnú
zásobu, predškoláci sa vyjadrujú spisovne a gramaticky správne a majú
primerané čitateľské návyhy. Staršie deti vedia napísať svoje meno,
poznajú písmena abecedy. Grafomotorické predpoklady písania sú
primerané.
Doporučenia: Noseneie rúšok a respirátorov čiasitočne blokovalo
rozvíjanie jazykového prejavu detí. Nenavštevovali sme s deťmi knižnicu,
logopedická starostlivosť sa uskutočňovala podľa situácie v súvislosti s
pandémiou.

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Deti sa orientujú v priestore a rovine, pracujú s geometrickými útvarmi
(priestorovými a rovinnými), rozlišujú a kreslia rovné a krivé čiary, merajú
dĺžky (dĺžka predmetov, vzdialenosť objektov). Porovnávajú dĺžky (výšky,
šírky) dvojice predmetov. Orientujú sa v usporiadanom rade. Vedia určovať
polohu objektov vzhľadom na vlastnú osobu pomocou predložiek a
prísloviek miesta, určujú vzájomnú polohu dvoch objektov nezávisle od
svojej osoby a realizujú zmenu týchto polôh. Chápu významu vyslovených
predložiek a prísloviek miesta. Pri orientáciíi v priesote využívajú tri osi (xIČO: 35540508
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ovú, y-ovú a z-ovú) - smer dopredu-dozadu, hore-dolu, aj napravo-naľavo.
Orientujú sa v čase - ovládajú časovo priestorové vzťahy spojené vždy s
konkrétnou činnosťou. V spojení so zážitkami a činnosťami ovládajú
termíny "včera", "dnes" a "zajtra", ako aj "ráno", "na obed" a "večer".
Všetky matematické operácie sa ralizovali činnosťami, manipuláciou s
predmetmi v kontexte s reálnym životom detí. V súvislosti s operáciou
delenie intuitívne pracovali aj s racionálnym číslom - zlomkom. Používali
pojem poovica. Pri riešení úloh sa deti stretávali s rôznymi problémovými
situáciami, kde využívali sovje skúsenosti a zisťovali, že niektoré úlohy majú
aj viac správnych riešení a niektoré nemajú žiadne riešenie.
Pri práce s geometrickými útvarmi rozlišujú priestorové a rovinné útvary.
Deti získavali zručnosti v manipulácii s kockami a rôznymi stavebnicami.
Rozlišujú priestorvé geometrické útvary (telesá) zrakom aj hmatom,
rozlišujú predmety podľa tvarov, vyhľadávajú ich vo svojom okolí, opisujú a
pomenúvajú ich. Vytvárajú jednoduchšie aj zložitejšie obrazce podľa
predlohy, aj podľa vlastnej fantácie. Vkladajú predmety do otvorov, ktoré
sú s nimi tvarovo zhodné. Vytvárajú skupiny predmetov na základe tvarov.
Triedia predmety podľa tvaru, v skupine geometrických tvarov jednotlivé
tvary rozlišujú.
Pomocou digitálnej pomôcky Bee-bot používaním tlačidiel vedia prejsť
určenú trasu aj s prekážkami. Farebne vypĺňajú uzavreté plochy. Pomocou
určovania počtu riešia kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. Odhadom, prikladaním k sebe a na seba
porovnávajú dva objekty podľa dĺžky a výšky. Poskladajú z primeraného
množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
Rozhodnú, či daný objekt má alebo nemá súčasne dve dané vlastnosi.
Pokračujú vo vytvorenej postuponosti predmetov alebo nakreslenej
postupnosti obrázkov.
Pozitíva: Deti obľubujú hry a aktivity s číslami a číselné operácie. Chápu
číslo ako celok, vedia priradiť príslušnú číslicu k danému počtu.
Doporučenia: Naďalej je potrebné upevňovať u detí pravú a ľavú stranu.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Porovnávali a triedili prírodniny, argumentovali pri rozhovoroch a
vyjadrovali vlastné skúsenosti. Deti radi skúmajú predmety, prirodné javy a
situácie prostredníctvom pokusov a omylov - pohyb vzduchu - prievan,
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fákanie vzduchu slamkou do vody, nafukovanie lopty, vytláčanie vzduchu zo
špongie pod vodou, rozpúšťanie látok vo vode - čaj, magnetizmus, voľný
pád predmetov. Radi používajú lupu. Pozorovali zmeny v prírode počas
celého roka v priebehu jednotlivých ročných období. Oboznamovali sa s
rastlinami, ktoré si človek pestuje na úžitok a na liečenie.
Pozitíva: Podporovali sme deti v bádateľskej snahe - klíčenie semien,
starostlivosť o kvety, bylinky, zeleninu - paradajky, užitočný hmyz - lienky,
dážďovky, pozorovanie slimákov, motýlia záhrada.. V pedagogickom
prístupe sme sa nesnažili získať dominantné postavenie, ale utvárali sme
príležitosti pre vlastnú aktivitu a tvorivosť. Pri riešení úloh a problémov,
sme deti viedli k sebakontrole a overovaniu správnosti riešenia. Využívali
sme environmentálnu hru "Mama príroda" - s dôrazom na ochranu prírody.
Doporučenia: Určovanie potreavinového a technického úžitku niektorých
rastlín.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Deti poznávali časové, priestorové, sociálne a medziľudské vzťahy. Zamerali
sme sa na prosociálnu výchuvu - uplatľovanie vďačnosti, pomoci,
obdarovania a delenie sa.
Pozitíva: Deti riešia konflikty vhodným spôsobom a neagresívne.
Presadzujú sa prijateľným spôsobom. Primerane sa orientujú v čase,
mladšie deti sa prispôsobili režimu dňa. Postupne sa staršie deti naučili
rozlišovať aj časové vzťahy týždňa, mesiaca, roka. V aktivitách sme
využívali didaktické hry, pozorovanie, napéodobňovanie, zážitkové učenie a
riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Deti získali sociálne
zručnosti dôležité pre sociálnu komunikáciu v kontexte multikultúry.
Vštepujeme im naše kultúrne tradície, zvyky a lásku k svojej vlasti.
Doporučenia: U niektorých detí agresívne správanie pri riešení konfliktov,
fyzické ubližovanie. Niektoré deti nerešpektujú dohodnuté pravidlá
spoločensky prijateľného správania.

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Osvojili si základy elementárneho technického premýšľania. Spoznávali
vlastnosti materiálov a nadobudli vedomosti o materiáloch. Pozorovali,
skúmali vlastností rôznych predmetov, triedili ich podľa materiálov, z
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ktorých sú vyrobené, zamýšľali sa nad možnosťou ich použitia. Vytvárali
produkty z prírodného materiálu - kameňa, dreva, slamy, šúpolia, peria,
vlny. Vymenovali vlastnosti, ktorými sa materiály líšia od iných materiálov.
Zisťovali pôvod týchto materiálov, diskutovali o tom, akým spôsobom
vybrané prírodné materiály získava človek z prírody. Pozorovali vlastnosti
predmetov, pokusom a omylom skúšali rôzne riešenia, tvorivo pristupovali k
využívaniu dostupných materiálov a nástrojov. Deti pri tvorbe vymýšľali
vlastné postupy, alebo modifikovali zadávané postupy. Poznajú niektoré
tradičné remeslá. Dokážu podľa návrhu zhotoviť daný predmet. Pracujú
podľa jednoduchého kresleného postupu. Identifikujú suroviny potrebné na
prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. Vytvárali
jednoduché výrobky a pomenovali ich účel. Vedia opísať postup zhotovenia
vybraných výrobkov. Používali náradie a nástroje pri príprave, úprave
predmetov alebo materiálu. Manipulovali s drobnými predmetmi a rôznymi
materiálmi. Používali predmety dennej potreby, aj elementárne pracovné
nástroje na školskom dvore. Nadobudli manuálne a konštrukčné zručnosti
pre bežný život, navrhovali vlastné riešenia. Konštrukčné úlohy riešili
pokusom a omylom.
Pozitíva: Primerane zvládajú sebaobslužné činnosti aj deti mladšie Utvárali
sme u detí pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Rozvíjali sme u
detí jednoduché užívateľské zručnosti. Deti poznajú základnú pracovnú
náplň vybraných profesií - lekár, učiteľ, policajt, poštár.....

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Hudobná výchova: Vedia vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným

kultivovaným pohybom, v piesni uplatňujú tanečné prvky, svoje schopnosti
uplatňujú tanečné prvky, svoje schopnosti uplatňiujú v pohybovej
improvizácii podľa hudby, ovládajú rytmizáciu pri hre na telo v rôznych
postojoch. Radi počúvajú detské piesne a používajú orffove nástroje. Deti
radi spievajú ľudové, ale aj umelé piesne a riekanky, ale pre covidové
obmedzenia sme optimálne dostatočne nerealizovali hudobný rozvoj detí.

Výtvarná výchova: Deti veľmi radi experimentujú s farbami. Staršie deti

ovládajú techniku miešania farieb, farbami vyjadrujú svoje pocity, poznajú
názvy základných a zmiešaných farieb a ich odtieňov, rozlišujú svetlé a
tmavé farby. Deti spoznávali Goetheho farebný kruh. Maľovali temperovou,
vodovou, prstovou, akrylovou farbou. Nechali sme deťom priestor na
vlastnú sebarealizáciu, objavovanie a vyjadrenie fantázie. Staršie deti
kreslia primerane postavu človeka aj zvieťaťa, vystihujú hlavné znaky a
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výraz postavy. Staršie deti majú utvorený návyk správneho držania
kresliaceho nástroja. Zlepšila sa technika strihania aj u mladších detí.
Pokúšali sa interpretovať umelecké výtvarné dielo - obraz, rôznymi
výrazovými prostriedkami - výtvarne aj dramaticky. Pravidelne sa zapájame
do výtvarných súťaží. V celomestskej výtvarnej súťaži miestneho úradu
mestskej časti Košice- Staré Mesto sa 1 dieťa v kategórii predškolský vek
umiestnila na krásnom prvom mieste. Poslali sme štyri práce na výtvarnú
súťaž v múzeu V. Lofflera.
Pozitíva: výtvarný prejav niektorých detí je veľmi dobrý, obsažný a
rozvinutý, detské výtvory boli inštalované na triednych a mimoškolských
výstavách. Pri výtvarných aktivitách pomerne dobre rozlišujú okrem
základných farieb aj ich odtiene. Zvládli ponúkané techniky a prevažne
správne ovládajú aj manipuláciu s výtvarnými nástrojmi.
Doporučenia: Vzájomne posudzovanie výtvarných prác; nedostatočná
dôvera vo vlastné schopnosti pri modelovaní postáv. Je potrebné
umožňovať deťom poznávať a aktívne vnímať výtvarné umelecké diela a
prostredníctvom nich inšpirovať deti k výtvarným námetom. .Používať
nožnice - upevňovať správny úchop a techniku strihania.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Upevňovali svoje zručnosti v oblasti základných lokomočných pohybov.
Vedia vysvetliť, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. Majú osvojené
základné hygienické návyky. Používali príbor a udržiavali čistotu pri
stolovaní. V rámci sebaobslužných činností sa deti samostatne obliekali a
vyzliekali, obúvali a zaväzovali šnúrky. Upevňujeme u detí hygienické
návyky a rozprávame sa s deťmi o význame prevencie chorôb (napríklad
umývanie rúk ako prevencia pred infekčnými chorobami, otužovanie,
pravidelný pohyb, obmedzenie konzumácie sladkostí ako prevencia pred
zubným kazom a pod.) Základné hygienické návyky nemajú upevnené
mladšie deti. Vedia aj charakterizovať zdravé a nezdravé stravovanie.
Vysvetlili sme deťom pitný režim. Sebaobslužné činnosti ako obliekanie,
vyzliekanie, prezúvanie, zaväzovanie šnúrok, držanie príboru, použitie
servítky, držanie hrnčeka je primerané rozvojovej úrovni detí.
Doporučenia: Covidové obmedzenia nedovolili dostatočný rozvoj
psychomotorických schopností detí a ich hrubej motoriky. Utvárali sme
schopnosť akceptovať a rešpektovať pravidlá hry. Posilňovali u detí vôľové
vlastnosti, vytrvalosť, trpezlivosť - "Ja to dokážem".
IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

Telefón: 055/6336738; 0903 444 833
web stránka: www.mspa.sk
e-mail: mspa@mspa.sk

Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto
§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami

ŠVVP na MŠ
Počet detí so ŠVVP: 0
§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa
osobitného predpisu
Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na 5-ročné deti
6377,00 € - financie na prípravné triedy - boli zakúpené didaktické pomôcky
pre predškolákov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu
vyživovaciu povinnosť
8957,53 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
2% z daní - 945,71 €

4. Dotácia zo ŠR na stravu pre deti v prípravných triedach
8098,00 € - financie boli použité na nákup potravín určených na výrobu
jedál
§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského

zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými
osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo
pestúnskej starostlivosti
Spolupráca školy s rodičmi
Na dobrej úrovni je spolupráca s jednotlivými rodičmi, s výborom RZ a
Radou školy.
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Spoločnou aktivitou rodičov a zamestnancov materskej školy sa obnovil a
skrášlil areál, aj interiér školy. Všetkým veľmi pekne ďakujem.
Aj naďalej budeme hľadať ďalšie možnosti získavania finančných
prostriedkov, ktoré budú potrebné na pokračovanie rekonštrukcie interiéru
a exteriéru materskej školy.
Budem aj naďalej poskytovať konzultačné a edukačné služby (určený
konzultačný deň), ktoré sa mi veľmi osvedčili, či už v kontexte škola - rodič;
škola - škola; škola - iné inštitúcie (Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity,...a iné).
Záver
Vypracoval: Dana Harvanová
V Košiciach, 7. októbra 2021
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08.2021
Vyjadrenie rady školy
Rada školy pri MŠ Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto
Materská škola
Park Angelinum 7
Košice - Staré Mesto
Vec: Vyjadrenie Rady školy
Dana Harvanová, riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice Staré Mesto, predložila predsedovi RŠ dňa 12.10.2021 podľa § 4 ods. 7
písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov na vyjadrenie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
podľa § 14 ods. 5 písm. d).
Správa sa podľa vyhlášky 435/2020 Z.z v termíne do 15. októbra
príslušného roka po prerokovaní v pedagogickej rade predkladá na
vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy.
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Po vyjadrení Rady školy sa správa predkladá na schválenie zriaďovateľovi
do 31. októbra príslušného roka § 3 ods. 2 vyhlášky 435/2020 Z.z.
Rada školy pri materskej škole Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto
prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2020/2021 a bez pripomienok ju vzdala na
vedomie a odporúča Správu postúpiť zriaďovateľovi.
Košice, 27.10.2021 Monika Kunzová
Predseda RŠ
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