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Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1.

Organizačné pokyny mesta Prešov – Odboru školstva, kultúry a športu –
oddelenia Školského úradu sú vypracované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

2.

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3.

Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2017/2018,

4.

Vyhlášky Ministerstva školstva SR, smernice MŠ SR a pokyny KŠÚ Prešov,

5.

Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2016 – 2021,

6.

Plán aktivít a výchovno – vzdelávacích činností školy 2017/2018,

7.

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Prešov,

8.

Smernice primátora masta Prešov,

9.

Závery z kontrolnej činnosti a SWOT analýzy školy,

10. Evaluácia edukačných projektov školy,
11. Vyhodnotenia plnenia plánu práce Metodického združenia,
12. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Bajkalská 31, Prešov,
13. Vyhodnotenia jednotlivých podujatí a aktivít školy.

I. Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:

MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :

Bajkalská 31, 080 01 Prešov

3. Telefón a fax školy :

tel. - 051/7719609

Internetová adresa školy:

www.msbajkalska .sk

4. Elektronická adresa školy: ms.bajkalska@condornet.sk
msbajkalska@gmail.com
msbajkalska@centrum.sk
5. Zriaďovateľ školy:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

6. Vedúci zamestnanci školy : PaedDr. Renáta Gumanová , riaditeľka školy (RŠ)
PaedDr. Silvia Maľuková – zástupkyňa riaditeľky školy
Justína Rusňáková, vedúca školskej jedálne
7. a) Údaje o rade školy:

Rada školy je 11 členná.
Počet zasadnutí rady školy v danom školskom roku – 4
Radu školy tvoria členovia:
Predseda: Lenka Stanková
Členovia:
Danka Herkeľová (zapisovateľka)

Beáta Budaiová
Mgr. Antónia Nedbalová
Ing. arch. Tomáš Slovák
Patrícia Cisková
Ing. Ladislav Balara, PhD.
PaedDr. Jitka Semivanová
Štefan Hermanovský
Mária Tejiščáková
PhDr. Mikuláš Komanický

7. b) Poradné orgány RŠ:

Rodičovská rada (RR) – má 9 členov
Predseda: JUDr. Diana Fabianova
Počas roka sa uskutočnili 3 zasadnutia RR.
Pedagogická rada (PR) – má 20 členov (všetci
pedagogickí zamestnanci). Predsedníčkou je riaditeľka
školy.
Počas školského roka boli štyri rokovania PR (zápisnice
sú u RŠ)
Vedenie školy – má troch členov, pravidelné stretnutia 1x
v mesiaci.
Metodické združenie

– tvorí pedagogický kolektív.

Vedúcou MZ je PaedDr. Silvia Maľuková. Za daný
školský rok sa konali štyri stretnutia, ktoré sa realizujú
podľa vypracovaného plánu činnosti MZ. Evaluácia MZ
za školský rok 2017/2018 tvorí prílohu tejto správy.

II. Údaje o počte detí materskej školy
Trieda
Skutočný počet detí
k 30.09.2017
k 30.06.2018
1.
19

20
2.
20
20
3.
20
20
4.
19
19
5.
23
22
6.
23
23
7.
19
18
8.
21
21
9.
20
20
Spolu
184
183

III. Zoznam uplatňovaných učebných programov a variantov
a)

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
ako prvá úroveň modulu vzdelávania (Bratislava 2016),

b)

Druhá úroveň modulu predprimárneho vzdelávania Školský vzdelávací program –
Bajkalská rybička,

c)

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.03.2005 pod číslom CD - 2005 –
5750/9051 – 1:091

I.

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov k 30.06.2018

Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní
kvalifikovaní
doplňujúci si
doplňujúci
nekvalifikovaní
vzdelanie
si vzdelanie
20

0

0

13

0

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania

Priebeh vzdelávania k

Počet vzdelávaných

30.8.2018
Začalo
Kontinuálne
vzdelávanie:
Aktualizačné
vzdelávanie Digitalizácia
učebných
materiálov
Účasť na
konferenciách/
vzdelávaniach:

Pokračuje

/
1

Ukončilo/kde

/

30.11.2017

08.06.2018

Forma vzdelávania

Priebeh vzdelávania k

Počet vzdelávaných

30.8.2018
Začalo
Kontinuálne
vzdelávanie:
Aktualizačné
vzdelávanie Digitalizácia
učebných
materiálov

Pokračuje

/
1

Ukončilo/kde

/

Účasť na
konferenciách/
vzdelávaniach:

30.11.2017

Konferencia
Rabbe

1

07.06.2018

/

08.06.2018
Senec

Regionálny
seminár Zelená
škola
Konferencia
Eurorozprávky
v spojení s Vv
– Svet okolo
nás

2

21.02.2018

/

Zvolen

5

17.05.2018

/

Prešov

1

15.08.2018

/

Michalovce

1

03.10.2017

/

Prešov

1

11.12.2017

/

Prešov

20

30.08.2017
12.10.2017
12.02.2018
10.04.2018

/

Hodnotenie
MZ

20

30.08.2017
29.01.2018
20.03.2018
26.06.2018

/

ŠTVP – práca s
pracovnými
zošitmi v praxi
Uplatňovanie
nových
nariadení o
ochrane
fyzických osôb
pri spracúvaní
osobných
údajov č.
2016/679
MPC –
Akadémia
Mateja Tótha
Materská
škola
Bajkalská 31:
Stretnutia MZ

Stretnutia Pg
rady

(pozri prílohu
správy)

MŠ Bajkalská
(podľa plánu)

MPC –
Akadémia
Mateja Tótha

/

Prešov

20

30.08.2017
12.10.2017
12.02.2018
10.04.2018

/

Hodnotenie
MZ

Stretnutia Pg
rady

20

30.08.2017
29.01.2018
20.03.2018
26.06.2018

/

MŠ Bajkalská
(podľa plánu)

Školská
spôsobilosť
(prednáška,
beseda)

7

07.02.2018

/

MŠ Bajkalská

Pracovné
porady

33

30.08.2017
05.02.2018
27.06.2018

/

MŠ Bajkalská
(pozri
zápisnice)

1

12.06.2018

/

Prešov

Materská
škola
Bajkalská 31:

1

11.12.2017

Stretnutia MZ

Ochrana
osobných
údajov

(pozri prílohu
správy)

VI. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
A) Aktivity pravidelne sa opakujúce
Názov aktivity
Frekvencia opakovania
Predplavecká príprava detí
z MŠ v zriaďovateľskej
denne
pôsobnosti mesta Prešov
a okolia - (zmluva)
Pedagogická prax
november – december
študentov PU-PdF v
2017
Prešove - (zmluva)
Pedagogická prax
polročne
študentov PU - FZO
v Prešove (zmluva)
Atletický areál
Kráľovstvo Bajkal
Múdra hlavička
Zdravý úsmev,
Fyzioterapia

mesačne
ročne
ročne

Lesná škôlka

denne, týždenne

Adaptačné kúpanie pre deti
a rodičov

mesačne

mesačne

Miesto realizácie
bazén MŠ Bajkalská,
Prešov

PU v Prešove – PdF v
spolupráci s MŠ Bajkalská
PU v Prešove – FZO v
spolupráci s MŠ Bajkalská
ZŠ Šmeralová, Prešov
ZŠ Bajkalská, Prešov
ZŠ Bajkalská, Prešov
PU v Prešove – FZO v
spolupráci s MŠ Bajkalská
Školský dvor a okolie MŠ
Bajkalská, Prešov, pohorie
Bikoš, cyklistický areál
bazén MŠ Bajkalská,
Prešov

Atletický areál
Kráľovstvo Bajkal
Múdra hlavička
Zdravý úsmev,
Fyzioterapia

mesačne
ročne
ročne

Lesná škôlka

denne, týždenne

mesačne

Adaptačné kúpanie pre deti
mesačne
a rodičov
Hry vo vode a infračervená
denne
kabínka
13. ročník Olympiády v
plávaní
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov za ročne
finančnej podpory Mesta
Prešov a RZ pri MŠ
Bajkalská
Metodické dni v ZUŠ
Tvorivé dielne/Kreatívny
výtvarný ateliér
Hudobný ateliér
Orchester doprovod k
piesni Pomaľujme svet –
40.výročie MŠ
NHEP: Relaxáčik,
Environment, Malí
športovci, Slovensko, Malí
umelci, Srdce, Informáčik,
Hravá angličtina;
Eurorozprávka
Medzinárodný projekt
Move Week 2018
(Európsky týždeň športu a
fyzických aktivít, európska
kampaň v spolupráci s
organizáciou ISCA), 5.
ročník
Zelená škola (ochrana a
zlepšovanie životného
prostredia), 7. ročník
Strom života (zober ma
von)
Zippyho kamaráti
(spolupráca s Ligou za
duševné zdravie)
Absolventi PU –
prezentácia dobrej praxe –
(odovzdávanie knižnej
publikácie Eurorozprávky)

ZŠ Šmeralová, Prešov
ZŠ Bajkalská, Prešov
ZŠ Bajkalská, Prešov
PU v Prešove – FZO v
spolupráci s MŠ Bajkalská
Školský dvor a okolie MŠ
Bajkalská, Prešov, pohorie
Bikoš, cyklistický areál
bazén MŠ Bajkalská,
Prešov
bazén MŠ Bajkalská,
Prešov
bazén MŠ Bajkalská,
Prešov
OZ pri MŠ Bajkalská 31,
Prešov – dotácia mesta
Prešov na vecné ceny

polročne

ZUŠ – VO Októbrová 32,
Prešov,
Metodické dni v ZUŠ
Animovaný film MŠ
Bajkalská

ročne

ZUŠ – Pöschla, Prešov

mesačne

MŠ Bajkalská, Prešov

ročne

MŠ Bajkalská, Prešov

týždenne

MŠ Bajkalská, Prešov

polročne

PU v Prešove a MŠ
Bajkalská, Prešov

týždenne

MŠ Bajkalská, Prešov

ročne

PU – PdF, 17.novembra,
Prešov

Strom života (zober ma
von)
Zippyho kamaráti
(spolupráca s Ligou za
duševné zdravie)
Absolventi PU –
prezentácia dobrej praxe –
(odovzdávanie knižnej
publikácie Eurorozprávky)

polročne

PU v Prešove a MŠ
Bajkalská, Prešov

týždenne

MŠ Bajkalská, Prešov

ročne

PU – PdF, 17.novembra,
Prešov

B) Aktivity realizované podľa mesiacov

Dátum
realizácie
September

Názov aktivity/
Miesto konania
činnosti
Slávnostné
otvorenie školského vestibul MŠ
roka
Informačné triedne
aktívy

20.09.

Návšteva Ekoparku
(Kolmanová
záhrada)
Návšteva
pamätníka pri
príležitosti výročia
SNP

jednotlivé triedy

Ekopark, Prešov

mesto Prešov

Výstava výtvarných
prostredie MŠ
diel v interiéri MŠ

29.09.

02.10.
04.11.
12.10.
17.10.

15.10.-22.10.

Čítaj deťom každý
deň Eurorozprávky

triedy MŠ

Olympiáda
Kráľovstva Bajkal

ZŠ Bajkalská

Október
Hopsaj babka,
hopsaj dedko
Deň MŠ (úcta k
starším)
Turistická
vychádzka - Borkut
Divadelné
predstavenie Hoki
Poki - Chlebík
Certifikácia –
Zelená škola
Medzinárodný
projekt – Strom
života

Forma/obsahová
náplň
uvítanie deti do
nového školského
roka
triedne aktívy k
začiatku školského
roka
pozorovanie
prírody, zvierat, hry
v prírode
kladenie vencov
padlým hrdinom
estetizácia
prostredia, malá
galéria detských
prác
čítanie rozprávok z
projektu
Eurorozprávky
Spolupráca so ZŠ,
športové
dopoludnie

školský dvor

sústredené
počúvanie
spojená akcia,
projekt Slovensko

Borkút Haniska pri
Prešove

Lesná škôlka

vestibul MŠ

dramatizácia, spev,
interakcia s deťmi

Zvolen

získanie certifikátu

Škótsko

Výstavka jesenných
PKO Prešov
plodov

Erazmus,
spolupráca s PU a
krajinou Anglicka,
Estónska, Dánska a
Slovenska
plody jesene,
výstavka

17.10.

15.10.-22.10.

20.10.

20.11.

21.11.
24.11.

06.12.

14.12.

Divadelné
predstavenie Hoki
Poki - Chlebík
Certifikácia –
Zelená škola
Medzinárodný
projekt – Strom
života
Výstavka jesenných
plodov
Svetový deň výživy
Exkurzia vojenskej
leteckej základne
Výstavka –
Vitamínový týždeň
November
Bubnovačka z
príležitostí dňa MŠ
(4.11.)
Divadlo spod
Spišského hradu –
Cirkus Pinka
Hudobná rozprávka
– Čo sa stalo v lese

vestibul MŠ

dramatizácia, spev,
interakcia s deťmi

Zvolen

získanie certifikátu

Škótsko

PKO Prešov
PKO Prešov
Nižná Šebastová
ZŠ Bajkalská

školský dvor

bubnovanie na
školskom dvore

vestibul MŠ

rozlíšiť kladné a
záporné postavy

ZŠ

spolupráca so ZŠ

Príprava
metodického
materiálu – projekt
Eurorozprávky

MŠ

Zdravý úsmev

triedy naj. sk.

Návšteva delegácie
zo zahraničia
December
Mikuláš – O zlatej
rybke
bábkové divadlo
Gašparko
Čaro Perníkových
Vianoc na Šariši

Erazmus,
spolupráca s PU a
krajinou Anglicka,
Estónska, Dánska a
Slovenska
plody jesene,
výstavka
zdravé jedlá v MŠ
prehliadka bojovej
techniky
zelenina a ovocie v
jedálničku

MŠ

spracovanie
rozprávok k
vydaniu knihy pre
pedagogickú prax v
MŠ
zdravá a nezdravá
výživa pre zúbky
spolupráca s PU v
Prešove PdF

MŠ

sviatky a tradície

bazén

vystúpenie k
Vianociam pred
rodičmi a priateľmi
školy

Január
18.01.

19.01.

Soľná jaskyňa
Maľujeme so ZUŠ
– výtvarný odbor
Pietny akt kladenia
vencov k
pamätníku pri
príležitosti
oslobodenia mesta
Prešov
Február

Prešov
ZUŠ Prešov

Mesto Prešov

chránim si svoje
zdravie
spolupráca,
výtvarný ateliér

kladenie vencov

Január
18.01.

19.01.

07.02.

07.02.

Soľná jaskyňa
Maľujeme so ZUŠ
– výtvarný odbor
Pietny akt kladenia
vencov k
pamätníku pri
príležitosti
oslobodenia mesta
Prešov
Február
Technické múzeum
Košice – výstava
hračiek - Igráček
Beseda - Môžem
ísť do školy?
(hostia: učiteľky
ZŠ, logopéd,
riaditelia ZŠ,
špeciálny pedagóg)

Prešov
ZUŠ Prešov

Mesto Prešov

kladenie vencov

Košice

exkurzia, Lego
hračky

vestibul MŠ

stretnutie s rodičmi
o príprave detí na
školu,
možnosti zápisu
detí do ZŠ

09.02.

Múdra hlavička

Základná škola
Bajkalská 29

12.02.

Karneval –
fašiangové oslavy

MŠ, všetky triedy

20.02.

06.03
08.03.
14.03.

21.03.

27.03.

marec

Divadelné
predstavenie Hoki Poki
„Cesta za dúhou“
Marec
Účasť na otvorenej
hodine Matematiky
Depistážne testy
Školskej zrelosti
Akadémia Nella –
Magický svet tanca
Tvorivé dielne ZUŠ
odbor výtvarný
Divadelné
predstavenie spod
Spišského hradu O
Kukulíkovi
Marec mesiac
knihy
Návšteva knižníc:
P.O. Hviezdoslava,
Slniečko
Soľná jaskyňa

chránim si svoje
zdravie
spolupráca,
výtvarný ateliér

8. trieda (všetky
deti)

spolupráca so ZŠ,
zábavné a súťaživé
hry
tradície, tanec
a zábava
v karnevalových
maskách, súťaže,
karnevalová párty
sústredené
počúvanie,
vnímanie posturiky
tela pri dramatizácií

6.trieda

spolupráca so ZŠ

najstaršie skupiny

psychologička

najstaršie skupiny
Kino Skala

tanec, balet,
hudobná dramatika
realizácia
výtvarných techník
s deťmi (maľba,
kreslenie … a iné)

ZUŠ Októbrová

vestibul MŠ

dramatizácia
rozprávky

triedy

prehliadka, čítanie
rozprávky

naj.vek.sk.

návšteva soľnej
jaskyne, zdravý

kreslenie … a iné)
27.03.

marec

Divadelné
predstavenie spod
Spišského hradu O
Kukulíkovi
Marec mesiac
knihy
Návšteva knižníc:
P.O. Hviezdoslava,
Slniečko
Soľná jaskyňa

10.04.
12.04.
23.04.
26.04.

27.04.

9.4.-13.4.

02.05.
03.05.

10.05.

15.05.
17.05.
21.05.
25.05.
25.05.

Apríl
Projekt – Zelená
škola (bylinková
špirála, sadenie
kvetov)
Zdravá výživa
Hudobná rozprávka
– Pampúšik
Detská športová
Olympiáda
Turistická
vychádzka
Kalvária, Ekopark –
(NHEP- Slovensko,
Environment)
Deň otvorených
dverí
Máj
Ranč Pavlovce,
Lesný náučný
chodník Tajch –
(NHEP Slovensko, Zdravé
dieťa)
Tvorivé dielne s
mamičkami, triedne
aktívy
Fotenie
predškolákov v
talároch
Seminár
Eurorozprávky
Predplavecká
príprava
Turistická
vychádzka
Kriedová rozprávka

Košice Čermeľ –

vestibul MŠ

dramatizácia
rozprávky

triedy

prehliadka, čítanie
rozprávky

naj.vek.sk.

návšteva soľnej
jaskyne, zdravý
životný štýl

MŠ školský dvor

realizácia projektu

ZŠ Októbrová

spolupráca so ZŠ
sústredené
počúvanie

vestibul MŠ
Hádzanárska hala
Prešov

súťaže, hry, šport

Prešov

realizácia NHEP
projektov

najst. vek.sk.
ZŠ Bajkalská

spolupráca so ZŠ

Ranč Pavlovce

poznávanie prírody,
náučný chodník,
jazda na koni

triedy, školský dvor

tvorivé dielne, spev
tanec

MŠ, naj.vek.sk.

spomienka na MŠ
(darček)

učiteľky
najst.vek.sk.
Bikoš
MŠ Čsl. Armády

prezentácia
projektu
elementárne
základy plávania
projekt
Environment
kreslenie na
chodník
turistická
vychádzka,

17.05.
21.05.
25.05.
25.05.

29.05.

01.06.

Eurorozprávky
Predplavecká
príprava
Turistická
vychádzka
Kriedová rozprávka

Košice Čermeľ –
(NHEP Move Week,
Zdravé dieťa)
Jún
Divadielko
Gašparko – Vlk a
kozliatka,
športové podujatie
pri príležitosti
MDD spojené s
Move Week

učiteľky
najst.vek.sk.
Bikoš
MŠ Čsl. Armády

Košice

vestibul
školský dvor

01.06.
05.06.
12.06.

Stará Ľubovňa Stúpte s nami do
rozprávky

06.06.

Dopraváčik

MŠ Solivarská

08.06.

Olympiáda v
plávaní

13. ročník, bazén

19.06.

Deň otcov športové
a silové aktivity

školský dvor

20.06.

Bublinková šow –
Tomík

školský dvor,
átrium

21.06.

Rozlúčka s
predškolákmi

átrium, školský
dvor

VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila

projektu
elementárne
základy plávania
projekt
Environment
kreslenie na
chodník
turistická
vychádzka,
edukačný projekt –
(život Indiánov),
hry, súťaže …

spestrenie osláv
MDD,
hry a športové
aktivity na
školskom dvore
Školský výlet,
skanzem
záverečný výlet
predškolákov,
NHEP Slovensko
Dopravná výchova
V rámci Prešova,
základy
elementárneho
plávania
spoločné
rozcvičenie,
športové silové
aktivity
rozlúčka s deťmi
najstarších
vekových skupín,
vystúpenie s
bublinkami, foto na
pamiatku – v
bubline
vystúpenie pred
rodičmi (spev,
tanec, recitácia),
triedne aktívy

P.č.

1.

2.

3.

4.

Názov projektu
ZELENÁ ŠKOLA –
projekt zameraný na
environmentálnu výchovu,
triedenie a recykláciu
odpadu. Aktuálna téma:
Voda
MOVE WEEK –
Európsky týždeň športu a
fyzických aktivít Move
Week. The European Week
of sport and psysical
activity.
- rozvoj športu a fyzických
aktivít, pestovať zdravý
životný štýl.
- 7. ročník kampane
EUROROZPRÁVKY –
spolupráca s Európskou
školou v Bruseli pri
príležitosti predsedníctva
SR v Rade EU, (júl december 2016). Výtvarná
tvorba detí predprimárneho
vzdelávania, príprava
detských prác k prezentácii
na konferencii s
medzinárodnou účasťou
(prezentácia rozprávok z
28 štátov EU).
- Vydanie knižnej
publikácie – Metodický
zborník Eurorozprávky
(november 2018) – výber
28 rozprávkových
projektov MŠ
ZIPPYHO KAMARÁTI
– projekt pre deti vo veku 5
– 6 rokov. Napomáhať
rozvíjať sociálne zručností
a podporovať emocionálne
zdravie malých detí.
Nabádať ich k riešeniu, aby

realizácia/získaná
hodnota/garand

realizácia podľa akčného
plánu Zelenej školy na
roky (2017-2019)

realizácia v materskej
škole,
školský dvor

1.
MŠVVaŠ SR

Bratislava
Brusel
Prešov

krst metodického zborníka
k 40. výročiu MŠ
Bajkalská

Organizácia Liga
za duševné zdravie

publikácie – Metodický
zborník Eurorozprávky
(november 2018) – výber
28 rozprávkových
projektov MŠ
ZIPPYHO KAMARÁTI
– projekt pre deti vo veku 5
– 6 rokov. Napomáhať
rozvíjať sociálne zručností
a podporovať emocionálne
zdravie malých detí.
Nabádať ich k riešeniu, aby
prišli s vlastným riešením
problémov, učiť sa vyberať
riešenia, ktoré pomôžu
nielen im, ale rešpektujú aj
ostatných.

4.

Medzinárodný projekt
Strom života - „Zober ma
von“

5.

Organizácia Liga
za duševné zdravie

Projekt zameraný na
environmentálnu výchovu
a implementáciu aktivít
zameraných na vedomostí
o spoločnosti a životnom
prostredí.

VIII. Výsledky z kontrolnej a hospitačnej činnosti v školskom roku 2017 – 2018
Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí.
Edukačný proces realizovať formou hier.
Aplikovať Nadštandardné hrovo - edukačné projekty (ďalej len NHEP) do
edukačného procesu, a tak zabezpečiť prirodzenú integráciu jednotlivých
vzdelávacích oblastí.
Systematicky sa pripravovať na edukačný proces, rešpektovať vyváženosť
vzdelávacích oblastí v procese.
Pri plánovaní VVČ využívať evaluačné otázky, posúvať možnosti vzdelávania
detí mierne nad ich limity.
Pri stanovení cieľov VVČ vychádzať z výkonových štandardov obsiahnutých v
učebných osnovách.
Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného
rešpektovania sa.
Efektívne využívať rozprávku v edukačnom procese pri rozvíjaní osobnosti
dieťaťa.

Vedieť hľadať esteticko-umeleckú hodnotu vo výtvarnom prejave dieťaťa.
Rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku cez hudbu, pohyb a hru.
Využívať nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný
nástroj.
Vnášať inovatívne postupy v hudobnej pedagogike do pedagogickej praxe.
Podporovať u detí komunikatívnosť a viesť ich k nadväzovaniu a udržiavaniu
kamarátskych vzťahov.
Podporovať fantáziu, predstavivosť a tvorivosť detí využívaním dramatickej a
rolovej hry.
Získavať odborné poznatky vlastným záujmom o skvalitnenie svojich
teoretických i praktických poznatkov a skúseností.
Rezervy
Je potrebné neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie v týchto rovinách:
Podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu.
Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho
vlastnému pokroku.
Rozvíjať kritické a tvorivé myslenie, rešpektovať vývinové špecifiká detí
predškolského veku.
Rozvíjať grafomotorické zručnosti od útleho veku, postupne aj v spolupráci s
rodinou.
Klásť dôraz na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu a správne sedenie
počas činnosti.
Efektívne uplatňovať nielen individuálne hodnotenie dieťaťa, ale viesť deti aj
k sebahodnoteniu vlastnej činnosti a k sebaprezentácií
Pobyt vonku realizovať za každého počasia (v prípade nepriaznivého počasia
prehodnotiť dĺžku pobytu vonku), aplikovať edukačný proces v prirodzene
podporujúcich podmienkach (príroda, záhrada, ovocný sad ..., turistické
vychádzky, exkurzie ... a iné).
•

Zvyšovať úroveň pripravenosti detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej

dochádzky na primárne vzdelávanie (individuálny prístup,

metodický materiál Rozvijajúci

program výchovy a vzdelávania detí s

odloženou povinnou školskou dochádzkou MŠ).

IX. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
a)

Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.06.2018
Názov

Počet

Kapacita

Technický stav

triedy

9

190

veľmi dobrý

telocvičňa

0

/

nenachádza sa

bazén
ihriská - (školský

1

/

veľmi dobrý

dvor)

1

/

dobrý

Akupresúrny
chodník

1

/

veľmi dobrý

a)
Materiálne podmienky školy
Materiálne podmienky školy neustále skvalitňujeme podľa moderných trendov
a dostupných finančných prostriedkov. Vylepšujeme prostredie tried, šatní, školského
dvora, vestibulu, dopĺňame edukačný materiál, zariadenie pre kuchyňu a práčovňu. V
tejto oblasti hodnotíme stav na veľmi dobrej úrovni. Z finančných prostriedkov sa
zakúpilo:
•

učebné pomôcky a hračky

•

detské kostýmy

•

detské knihy

•

dopravné na športové podujatia

•
návšteva soľnej jaskyne
Z finančných darov rodičov a dodávateľov sa zakúpilo vybavenie MŠ a ŠJ:
o

výtvarný material

o

zakúpenie hračiek podľa výberu triednych učiteliek a rodičov k MDD

o

mikulášske balíčky

o

knihy pre predškolákokov na záver predprimárneho vzdelávania

o

drobný spotrebný materiál pre triedy

X. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na obdobie 2016- 2021,
Výchovno – vzdelávacia činnosť v období školského roka 20172018 bola realizovaná
podľa
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
(2016) a Školského vzdelávacieho program – Bajkalská rybička. Správu o výsledkoch a
podmienkach edukačnej činnosti hodnotíme podľa Plánu aktivít a výchovno –
vzdelávacích činnosti školy na daný školský rok 2017/2018, ktorý je súčasťou
pedagogickej dokumentácie. Východiskom sa stali okrem interných Nadštandardných
hrovo – edukačných

projektov (NHEP), aktivít/akcie materskej školy, aktuálnych

koncepcií, ktoré sú spomínané v úvode hodnotiacej správy aj:
pokyny a úlohy z POP na školský rok 2017 – 2018, ktoré sme transformovali na
naše podmienky,
analýza výchovno – vzdelávacej činnosti a hodnotenia činnosti školy za uplynulé
obdobie (2016 – 2017) ,
koncepčný zámer na obdobie 2016 – 2021.
Vízie a smerovanie koncepcie poukazuje na podporu každého dieťaťa tak, aby nadobudlo
a malo:
vedomosti, zručnosti, schopnosti a kvalifikácie na reálny výber budúceho
vzdelania alebo povolania,
hodnoty a postoje, ktoré umožňujú konať tak, aby dochádzala k zlepšeniu seba
samého, k zlepšovaniu svojho okolia,
aby nadobúdalo skúseností a príležitosti,
aby objavovalo svoje silné stránky, talenty, záľuby,
a aby malo možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti.
Za stanovené prioritné oblasti v novom koncepčnom zámere považujeme:
A.

Oblasť edukácie

B.

Oblasť personálna a odborno – vzdelávacia

C.

Riadiaca práca

D.

Materiálno – technické zabezpečenie

E.

Verejno – spoločenská a korporátna identita MŠ

F.

Oblasť medzinárodnej spolupráce s inými výchovnými inštitúciami

Vízie a stanovené prioritné oblasti na obdobie 2016 – 2021 sú pretransformované
v Školskom vzdelávacom programe – Bajkalská rybička. Tvoria obsahovú náplň
výchovno – vzdelávacích činností, aktivít, projektov a akcií školy. Podrobnejšie sú
hodnotené v nasledujúcom bode (XI.).

XI. Evaluácia Školského vzdelávacieho programu – Bajkalská rybička

Školský vzdelávací program s názvom Bajkalská rybička, je otvoreným dokumentom
prezentujúcim základné a rámcové edukačné smerovanie. Je možné ho dopĺňať,
spresňovať, priebežne upravovať pri zachovaní základných cieľov v spolupráci
s Pedagogickou radou, Radou školy, Rodičovskou radou, záujmami detí a zriaďovateľa.
V súlade s aktuálnymi trendami v pedagogike a didaktike, ktorých cieľom je
autonómia v myslení a konaní dieťaťa a učiteľa, rozvíjanie demokratických a
humanistických princípov školy, predkladáme taký projektový materiál, ktorý akceptuje a
zohľadňuje predovšetkým edukačné záujmy a potreby detí ako aj personálu MŠ
Bajkalská 31, Prešov. Školský vzdelávací program je orientovaný na osobnosť dieťaťa,
rešpektuje jeho osobnostné a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu profesionálnu
a premyslenú prácu učiteľa, ktorý pri práci využíva hru a hrovo – edukačné
projektovanie, aktivizujúce a tvorivé metódy pedagogiky s cieľom „učiť deti pre život“.
Kvalitný edukačný proces prezentuje aj využívanie alternatívnych prístupov,
progresívních foriem a tvorivých metód práce.
Edukačná platforma materskej školy znie:
Poskytovať rodičom kvalitné služby, deťom podnetné, zdravé a príjemné prostredie
s rovesníkmi plné hier a hrových aktivít s dôrazom na ich individuálny rozvoj.
Za hlavné cieľové zameranie školy naďalej považujeme (pozri ŠkVP – Bajkalská
rybička):
- Pestovať pozitívny vzťah k pohybu a k zdravému životnému štýlu cez športové aktivity,
posilňovať imunitný systém a znižovať riziko napadnutia civilizačnými chorobami

(projekt - 1 Relaxáčik).
- Rozvíjať prírodovednú gramotnosť, spoznávať prírodu okolo seba ako nástroj existencie
všetkého živého.
- Pestovať základné návyky ekologického konania a ochrany prírody (projekt - 2
Environment).
- Podporovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, utvárať pozitívne mravné
a charakterovo-vôľové vlastnosti, udržiavať fyzickú a duševnú rovnováhu (projekt - 3
Malí športovci).
- Utvárať národné povedomie o rodnej krajine a podporovať kladný citový vzťah k nej.
- Spoznávať Slovensko, štátne symboly, geografickú polohu krajiny, kultúrne pamiatky,
prírodné krásy, živočíchy a rastliny, ľudové tradície a remeslá.
- Spoznávať rodné mesto Prešov a jeho okolie (projekt - 4 Slovensko).
- Rozvíjať výtvarnú úroveň cez esteticko – výtvarné vyjadrovanie prostredníctvom
tradičných a netradičných výtvarných techník a umenia.
- Schopnosť rozvíjať umeleckú stránku osobnosti, cit pre umenie, umeleckú tvorivosť.
- Rozvíjať hudobnú gramotnosť (projekt - 5 Malí umelci).
- Tvoriť skupinový tím, kde vládne príjemná atmosféra, v ktorej je každý jedinec platný
a rešpektovaný, kde diskriminácia a zaujatosť nemajú miesto.
- Rozvíjať schopnosť vyjadrovať sa artikulačne správne a podporovať komunikáciu
v prirodzenom vyjadrovaní svojich myšlienok a názorov (projekt - 6 Srdce).
- Zoznamovať sa a ovládať na elementárnej úrovni činnosti, ktoré poskytujú špeciálne
poznatky o ovládaní digitálnych pomôcok a hier.
- Stimulovať poznanie o existencii médií v súvislosti s možnosťou vyhľadávania
informácií a poznatkov (projekt - 7 Informáčik).
- Spoznávať iný jazyk ako prostriedok verbálneho dorozumievania sa.
- Pomenovať objekty v inom jazyku pri každodennej komunikácií s učiteľkou v triede
v prirodzených situáciách.
- Spoznávať kultúru, niektoré zvyky a tradície inej krajiny (projekt - 8 Hravá
angličtina).

Tieto hlavné cieľové zamerania sa napĺňajú (okrem obsiahnutých cieľov v Učebných
osnovách rozdelených do štyroch obsahových celkov – Jar, Leto, Jeseň, Zima), rôznymi
obsahovými aktivitami a akciami školy, ktoré sú uvedené v Pláne aktivít na daný školský
rok. Plán aktivít je konzultovaný ešte pred začatím školského roka s pedagogickým
kolektívom materskej školy.
V školskom roku 2017/2018 chceme vyzdvihnúť výnimočnosť týchto projektov
a aktivít:
- Projekt EUROROZPRÁVKY, ktorého obsahové zameranie a realizáciu sme hodnotili
v školskom roku 2016 - 2017, mal svoje pokračovanie. V školskom roku 2017 – 2018
kolektív materskej školy pracoval na spracovaní metodického materiálu k vydaniu
Metodického zborníka Eurorozprávky, ktorého krst bude na 40. výročí našej školy dňa
27.11.2018.
- Medzi obľúbené športové akcie školy patrí už 7. ročník kampane Move Week – Týždeň
v pohybe, do ktorej sa snažíme zapojiť čo najviac rodičov a širokú verejnosť.
- Projekt Zippyho kamaráti: do programu sú aktívne zapojení aj rodičia pri plnení
domácich aktivít. Cieľom je rozvíjať sociálne zručností u detí a podporovať emocionálne
zdravie detí v predškolskom veku.
- Projekt Zelená škola: edukačná činnosť sa realizvala podľa akčného plánu s témou
Voda.
- Hopsaj babka, hopsaj dedko je názov aktivity, ktorú sme realizovali v spolupráci s
rodičmi a starými rodičmi. Cieľom je upriamiť pozornosť na starých rodičov, prarodičov
a prejaviť im úctu a lásku pri starostlivosti svojich detí, vnúčat.
- Príchod Vianoc sme tentokrát oslávili aktivitou nazvanou - Perníkové Vianoce na
Šariši. Vystúpenie bolo plné spevu, kvalitnej hudby a citlivého hovoreného slova,
ktorého sa deti najstarších vekových skupín zhostili na vysokej úrovni. Prejavili
schopnosti, vedomosti, zaujali adekvátny postoj vyjadrený zážitkovým učením a hraním
roli. Aktivitou sme si oživili vianočné tradície nášho kraja. Slávnostý deň bol umocnený
predajom perníkov, ktoré pripravili kolegyne a kuchárky našej školy. Pri realizácií
aktivity sa zúčastnil celý kolektív našej školy.
- Už 13. ročník Olympiády v plávaní sa konal 08.06.2018. Olympiády sa zúčastnili deti

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ktorý dal šancu deťom a
žiakom z prihlásených materských a základných škôl, ktorí prejavili záujem o tento druh
športu.
- Pridali sme novú aktivitu Deň otcov, ktorej sa zúčastnili hlavne oteckovia so svojimi
deťmi. Deň plný športu, zábavy bol prínosom pre všetkých zúčastnených.
- Medzinárodný projekt Strom života - „Zober ma von“
V období od 16.10. - 20.10.2017 sa konalo v Škótskom meste Stirling podujatie, ktorého
cieľom bolo objasniť podstatu obsahového/outdoorového vzdelávania. Vzdelávania sa
zúčastnili pedagógovia zo Slovenska, Dánska, Veľkej Británie a Estónska. Naša materská
škola sa ako jedna z mála škôl zo Slovenska zúčastnila tohto vzdelávania. Pod vedením
vyškoleného pedagóga sme ho aplikovali do pedagogickej praxe.
- Pravidelne realizujeme predplaveckú prípravu pre deti z iných materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Elementárne základy plávania sú prínosom pre
deti v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.
- Hodnotenie VVČ anglického jazyka podáva pohľad na realizáciu jednotlivých aktivít,
ktoré sa stali obľúbené zo strany detí. Sú plné hier, spevu, pohybu a tanca. Obsah tvorili
témy – pravidlá o slušnom správaní, počasie, živočíchy, deň mamičiek … a iné.
- Slávnostné odovzdávanie Osvedčenia je bodkou za školskou dochádzkou detí v
školskom roku

2017/2018. Prezentácia pred rodičmi spevom, tancom …. a

rozprávkových postavičiek Víly a Sovy umocnila slávnostný zážitok. Po skončení
programu pokračovala detská párty.
Ďalšie aktivity a akcie školy sú zaznamenané v bode VI. Obsahové zameranie
aktivít a akcií je v súlade so Školským vzdelávacím programom – Bajkalská rybička,
ktorými napomáhame k rozvoju osobnosti každého dieťaťa. Stanovené ciele VVČ
považujeme za splnené a splniteľné pre každé zdravé dieťa.
XI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
1.

Silné stránky

o

100% odbornosť pedagogických zamestnancov

o

tvorivý pedagogický kolektív s dôrazom na individuálny prístup k dieťaťu

o

zdravotná TV pre deti telesne oslabené

o

vlastný bazén – predplavecká príprava, relaxačno – rehabilitačné hry vo vode,
adaptačné kúpanie, aquagymnastika

o

infrasaunovanie

o

akupresúrny chodník z prírodného materiálu v átriu MŠ

o

príjemné a estetické interiérové a exteriérové prostredie

o

poloha MŠ v blízkosti rieky Torysy a pohoria Bikoš, ihrisko pri ZŠ – Bajkalská,
ihrisko TS – EKO škola, cyklistický areál,

o

atletický areál ZŠ Šmeralova

o

spolupráca so PU

o

realizácia výchovno – vzdelávacej činnosti v NHEP

o

spolupráca na medzinárodnej úrovni v oblasti predprimárnej edukácie

o

záujem rodičov o materskú školu

1.

Slabé stránky
- nedostatočné finančné prostriedky :

o

na zateplenie budovy

o

na modernizáciu MŠ a areálu školy (telocvičňa, kryté pieskoviská)

o

na modernizáciu práčovne MŠ

o

na modernizáciu hygienických zón

1.

Príležitosti

o

výborná spolupráca so ZŠ Bajkalská 29, ZŠ Šmeralová Prešov v kultúrnej,
športovej a vedomostnej oblasti,

o

prezentácia na verejnosti v regionálnych médiách

o

medzinárodná spolupráca v oblasti predprimárneho vzdelávania

o

úzka spolupráca s PU PdF, FZO, FF – súvislá pedagogická prax pre denných
a externých študentov, PaSA Prešov, ZUŠ – VO , HO

o

zvyšovanie si kvalifikácie na PU PdF a na MPC v Prešove v rámci kontinuálneho
vzdelávania

o

3. Riziká

o

vytváranie neštátnych súkromných subjektov

o

nedostatok finančných prostriedkov

o

nevyhovujúca statika budovy

XII. Ďalšie vybrané informácie o škole
a)

Psycho – hygienické podmienky v škole

V triedach vládne príjemná atmosféra s dôrazom na individuálny prístup a rešpektovaním
osobnosti dieťaťa. Súčasťou vybavenia tried sú počítače, tlačiarne, interaktívne tabule (v
troch triedach), LCD televízor, hifi veže, kvalitné profesionálne hudobné nástroje
(digitálny klavír, keybord), protialergické vankúše a prikrývky – Scan. V niektorých
triedach sú umiestnené infražiariče na dezinfekciu priestorov a triedy pre vysoký výskyt
chorôb dýchacích ciest. Vlastný bazén slúži deťom všetkých vekových skupín aj
rodičom. Plánované aktivity sú zamerané na odbúravanie záťažových situácií a stresov,
na posilňovanie imunity organizmu detí (relaxačné a rehabilitačné cvičenia, hry vo vode,
otužovanie vodou, aqua aktivity, zdravotná TV, predplavecká príprava, aquagymnastika).
Interiér aj exteriér MŠ je dotvorený vhodnou farebnosťou, výtvarnými prácami

pre

vnímanie detského čitateľa/pozorovateľa.
Školská jedáleň pripravuje deťom a celému personálu MŠ pestré chutné a zdravé jedlá.
So svojimi

kuchárskymi skúsenosťami sa podelili aj s rodinou na výstave jedál

a zverejnením receptov vo vestibule školy. Vzťahy v kolektíve sú dobré, celý personál sa
usiluje o zabezpečenie optimálneho chodu školy. Zamestnanci MŠ svoje úsilie
zameriavajú na neustály kontakt s rodičmi, na vytváranie pozitívneho imidžu našej školy
a na dobré interpersonálne vzťahy.
a)

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičov aktívne zapájame do života
školy. Naďalej sa realizujú projekty na upevňovanie zdravia a zdravého životného štýlu.
Pomáhajú zabezpečovať odpadový materiál, opravujú hračky, podieľajú sa na zbere
a odvoze papiera, kovového odpadu, prispievajú finančne na zakúpenie hračiek,
skrášlenie interiéru a exteriéru školy. Pravidelne sa zúčastňujú triednych aktívov pri
tvorivých dielňach a podujatiach školy. Hodnotia akcie školy príspevkami/článkami,
ktoré uverejňujeme na webovej stránke školy.

a)

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú

Materská škola má vypracovaný plán spolupráce so ZŠ Bajkalskou a ZŠ Šmeralovou
v oblasti kultúrnej, športovej, vedomostnej (pozri aktivity a akcie školy). Zúčastňujeme
sa ponúkaných sezónnych akcií a aktivít aj mimo plánu. Vzájomná spolupráca je na
veľmi dobrej úrovni.
Naďalej spolupracujeme s výchovnými inštitúciami:
o

OZ RR pri MŠ Bajkalská 31, Prešov (finančná podpora nadštandardných aktivít
školy),

o

PU PdF , PaSA – súvislá pedagogická prax pre denných a extérnych študentov,

o

PU – PdF, Pan

o

OMEP – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,

o

SPPV - Spoločnosť pre predškolskú výchovu (členstvo, účasť na konferenciách),

o

PU FZO – projekt Zdravý úsmev, Fyzioterapia,

o

ZUŠ – výtvarný odbor, Októbrová 32, Prešov,

o

ZUŠ Pöschla, Prešov – hudobný odbor,

o

Spolupracujeme s klinickou logopédkou Mgr. D. Kobulskou pri výchove deti
s narušenou komunikačnou schopnosťou

o
o
o

Spolupracujeme so zriaďovateľom mesta Prešov
Divadlá: Babadlo, Gašparko

o

Tanečná škola Nela

o

Ľubo Hreha

o

Minerálne vody, a.s. Prešov

o

CPPPaP Prešov

o

OD TESCO Prešov
Medzinárodná spolupráca so školami a výchovnými inštitúciami:

o

Niepubliczne Przedszkole „Danapis“ – Nowy Sacz, Poľsko

o

Miejske Przedszkole nr1w Limanovwrj – Limanowa, Poľsko

o

Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa w Nowom Saczu, Instytut Pedagogiczny –
Nowy Sacz, Poľsko

o

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlach, Instytut Pedagogiczny –
Nowy Sacz, Poľsko

o

„Naša radosť“, Kindergarden“ Sanda Marjanovič“, Subotica Srbsko

o

3. Európska škola v Bruseli – pri príležitosti Predsedníctva SR v EÚ (júl –
december 2016)

XIII. Záver
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy
Bajkalská 31, Prešov prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 26.06.2018.
V Prešove dňa 26.06.2018

PaedDr. Renáta

Gumanová
Riaditeľka školy
......................................................

Správa prerokovaná Radou školy pri MŠ Bajkalská 31, Prešov dňa 27.06.2018
(Vyjadrenie Rady školy je prílohou tejto Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti Materskej školy – Bajkalská 31, Prešov)

V Prešove dňa 27.06.2018

Lenka

Stanková
predseda RŠ
.....................................................

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy
– Bajkalská 31, 080 01 Prešov bola schválená zriaďovateľom Mesta Prešov v októberi/
2018.

V Prešove
…………………….

dňa:
...........................................................

