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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 2018/2019,    

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 2018/2019, 

7. Všeobecné záväzné nariadenia mesta Prešov, 

8. Smernice primátora mesta 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 

                                                  Igor Kivader 

                                                  Ing. Anton Dlugoš 

                                                  Bc. Patrícia Cisková 

                                                  Ing. Emil Devečka 

                                                  PaedDr. Jitka Semivanová 

                                                  Ing. Barbora Malinovská 

                                                  Mária Tejiščáková 

http://www.msbajkalska/
mailto:ms.bajkalska@condornet.sk
mailto:msbajkalska@centrum.sk


                                                  PhDr. Mikuláš Komanický   

                                                               

                                                                                                     

7. b) Poradné orgány RŠ: Rodičovská rada (RR) – má 8 členov 

 Predseda: JUDr. Diana Fabiánova 

 Počas roka sa uskutočnili tri zasadnutia RR. 

 Pedagogická rada (PR) – má 18 členov (všetci pedagogickí 

zamestnanci). Predsedníčkou je riaditeľka školy. 

 Počas školského roka boli tri 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 2018/2019 tvorí prílohu tejto 

správy. 



II. Údaje o počte detí materskej školy  

 

III.  Zoznam uplatňovaných učebných programov a variantov 

Trieda
Skutočný počet detí

k 30.09.2018 k 30.06.2019

1. 21 20

2. 21 20

3. 21 21

4. 21 21

5. 24 24

6. 24 26

7. 25 25

8. 25 25

Spolu 182 180



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 

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických    
zamestnancov 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Počet zamestnancov k 30.06.2019

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 
vzdelanie

kvalifikovaní doplňujúci  
si vzdelanie

18 0 0 13 0

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávanýc

h

Priebeh vzdelávania k 30.8.2019

Začalo Pokračuje Ukončilo/kde

Účasť na konferenciách/ 
vzdelávaniach: 
RIS – aktualizácia 
údajov 

Športujem rád a 
bezpečne

1 

1

11.09.2018 

25.09.2018 /

Prešov 

Prešov

Školské projekty a 
medzinárodné 
partnerstvá cez internet 
e - Twinning

4 II. polrok 
4 stretnutia

/
Poprad 
Prešov 
5/2019

Platná legislatíva  2 30.05.2019 / Kežmarské Žľaby 
31.05.2019

Uplatňovanie 
všeobecne záväzných 
právnych predpisov v 
MŠ

1 11.10.2018 / Bratislava 
MŠVVaŠ



25.výročie vzniku SV 
OMEP 
Odborná konferencia s 
medzinárodnou 
účasťou 
Materská škola je pre 
všetky deti

1 15.11.2018 /
16.11.2018 
Bratislava

Medzinárodný seminár 
e - Twinning pre 
učiteľov zo 
slovenských krajín – 
MŠ na európskej ceste

1 29.11.2018 /
Slovinsko 
29.11.2018 

Medzinárodná 
konferencia 
(70.výročie 
Pedagogickej fakulty) 
(aktívna účasť – 
príspevok) 
Edukačná platforma MŠ 
Bajkalská v Prešove a jej 
koncepcie moderného 
predškolského vzdelávania 

2 6.02.2019 /
07.02.2019 

PgF PU Prešov

Európsky učiteľ 
21.storočia 
(medzinárodná 
konferencia)

1 02.07.2019 / 04.07.2019 
Bratislava

Manažovanie 
materskej školy v 
novom školskom roku 
2019/2020

1 20.08.2019 / 22.08.2019 
Piešťany

Materská škola 
Bajkalská 31: 

Stretnutia MZ 
18 

27.08.2018 
29.10.2018 
29.05.2019 
30.05.2019

/ Hodnotenie MZ  
(pozri prílohu správy)

Stretnutia Pg rady 18

27.08.2018 
28.01.2018 
19.06.2019 /

MŠ Bajkalská 
(podľa plánu)

Pracovné porady 31
27.08.2018 
27.11.2018 
21.06.2019

/
MŠ Bajkalská 

(pozri zápisnice)



VI. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

A) Aktivity pravidelne sa opakujúce 

Názov aktivity Frekvencia 
opakovania

Miesto realizácie

Predplavecká príprava  detí z MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 
a okolia - (zmluva)

denne bazén MŠ Bajkalská, 
Prešov

Pedagogická prax študentov PU- PdF v Prešove 
- (zmluva)

november – 
december 2018

PU v Prešove – PdF v 
spolupráci s MŠ Bajkalská 

Pedagogická prax študentov PU -  FZO 
v Prešove (zmluva)

polročne PU v Prešove – FZO v 
spolupráci s MŠ Bajkalská

Pedagogická prax študentov SOŠPg v Prešove 09/2018 - 
06/2019

MŠ Bajkalská 31, Prešov

Atletický areál mesačne ZŠ Šmeralová, Prešov

Kráľovstvo Bajkal ročne ZŠ Bajkalská, Prešov

Múdra hlavička ročne ZŠ Bajkalská, Prešov

Ahoj ZŠ, Deň Zeme, Deň vody 3x ročne ZŠ Šmeralová, Prešov 

Lesná škôlka denne, týždenne Školský dvor a okolie MŠ 
Bajkalská, Prešov, pohorie 
Bikoš, cyklistický areál

Spolupráca so ZŠ – realizácia aktivít a akcií so 
základnou školou podľa dohodnutého a vopred 
zvoleného plánu (účasť na otvorenej hodine, 
spoločné čítanie rozprávky, výstavka jesenných 
prác, zhotovenie darčeka pre kamaráta … a 
iné). 

Podľa plánu v 
jednotlivých 
triedach 
ZŠ Bajkalská 
ZŠ Šmeralová

Triedy najstarších 
vekových skupín

Adaptačné kúpanie  
pre deti a rodičov

mesačne bazén MŠ Bajkalská, 
Prešov

Hry vo vode  
a infračervená kabínka

denne bazén MŠ Bajkalská, 
Prešov

14. ročník Olympiády v plávaní 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov za 
finančnej podpory Mesta Prešov a RZ pri MŠ 
Bajkalská

ročne  
07.06.2019

bazén MŠ Bajkalská, 
Prešov 
OZ pri MŠ Bajkalská 31, 
Prešov – dotácia mesta 
Prešov na vecné ceny



B) Aktivity realizované podľa mesiacov  

Metodické dni v ZUŠ 
Tvorivé dielne/Kreatívny výtvarný ateliér  

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

Hudobný ateliér 
Orchester doprovod k piesňam k 40.výročiu MŠ

ročne DAMA Prešov

NHEP: Relaxáčik, Environment, Malí 
športovci, Slovensko, Malí umelci, Srdce, 
Informáčik, Eurorozprávka 

mesačne MŠ Bajkalská, Prešov 

Medzinárodný projekt Move Week 2019 
(Európsky týždeň športu a fyzických aktivít, 
európska kampaň v spolupráci s organizáciou 
ISCA), 7. ročník 

ročne MŠ Bajkalská, Prešov

Zelená škola (ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia), 8. ročník

týždenne MŠ Bajkalská, Prešov

Strom života (zober ma von) polročne PU v Prešove a MŠ 
Bajkalská, Prešov

Zippyho kamaráti (spolupráca s Ligou za 
duševné zdravie), realizácia projektu

týždenne MŠ Bajkalská, Prešov

40. výročie MŠ Bajkalská 31, Prešov (1978 – 
2018) -  prezentácia dobrej praxe pred 
pedagogickou a rodičovskou verejnosťou 

I. polrok 
27.11.2018 

Kino Scala, PKO - Prešov

e Twinning - medzinárodný projekt 
podporujúci spoluprácu, komunikáciu medzi 
učiteľmi a deťmi v rámci prezentácie svojej 
dobrej praxe, tvorivých nápadov a ponúk 
rôznych akcií/aktivít pre inšpiráciu a využitie v 
pedagogickej praxi.

ročne 
01.01.2019

MŠ Bajkalská, Prešov – 
Slovensko a Česko, Poľsko, 
Slovinsko

Dátum  
realizácie

Názov aktivity/činnosti Miesto 
konania

Forma/obsahová náplň

September Slávnostné otvorenie školského roka vestibul MŠ uvítanie deti do nového 
školského roka

Informačné triedne aktívy jednotlivé 
triedy

triedne aktívy k začiatku 
školského roka

20.09. Návšteva Ekoparku (Kolmanová 
záhrada)

Ekopark, 
Prešov 

pozorovanie prírody, 
zvierat, hry v prírode



Návšteva pamätníka pri príležitosti 
výročia SNP

mesto Prešov kladenie vencov padlým 
hrdinom

29.09. Čítaj deťom každý deň - 
Eurorozprávky

triedy MŠ čítanie rozprávok z 
projektu Eurorozprávky

Olympiáda Kráľovstva Bajkal ZŠ Bajkalská Spolupráca so ZŠ, 
športové dopoludnie

13.09. Turistická vychádzka Šťavica 
-poznávanie prírody v okolí Prešova

Šťavica Projekt Zelená škola, 
Environment

21.09. Deň ozbrojených síl VÚ - Prešov prehliadka vojenskej 
techniky

28.09. Kráľovstvo Bajkal ZŠ Bajkalská 
Prešov

spolupráca, športové 
súťaže, zábavné 
predpoludnie 

Výstavka – Vitamínový týždeň ZŠ Bajkalská zelenina a ovocie v 
jedálničku

Tvorba animovaného filmu k 40. 
výročiu založenia MŠ

ĽŠU Vv Prešov spolupráca

Október

04.10. Leonárdium – hry s didaktickými 
hračkami

múzeum Prešov 
najstaršie 
vekové skupiny

výstava historických 
hračiek zamerané na 
logické uvažovanie 

05.10. 
26.10.

Zdravý úsmev -  
ústna hygiena

triedy 
najstarších 
vekových 
skupín

edukácia umývania a 
čistenia ústnej dutiny

12.10. Československá show – vystúpenie 
Tomíka

ZŠ Bajkalská,  
spolupráca ZŠ s 
MŠ

predstavenie Tomíka, 
informácie z čias 
Československa, 
Slovenska

12.10. Beseda s príslušníkmi polície MŠ Bajkalská bezpečnosť na cestách

23.10. Nácvik programu k 40. výročiu  ZŠ Šmeralová tanec, spev, organizácia

November

26.11. Generálka vystúpenia Kino Scala 40. výročie



27.11. Verejná generálka 10°° hod., 
PREMIÉRA 16°°hod.,   
krst Metodického zborníka 
Eurorozprávky (ŠPÚ Bratislava) 
Téma: Rozprávková plavba loďou 
Bajkal

Kino Scala 40. výročie MŠ

28.11. HOKI – POKI, divadelné 
predstavenie Vitamíny bacily

vestibul MŠ sústredené počúvanie, 
vnímanie posturiky tela 
pri dramatizácií (hranie 
rolí) 

29.11. Narodeninová párty – ujo Ľubo, 
diskotéková show

vestibul MŠ diskotéka pre deti z 
príležitosti 40. výročia

30.11. Zdravý úsmev triedy najst. 
Vek. skupín

zdravá a nezdravá 
výživa

Deň materských škôl na Slovensku PdF PU Prešov Spoločné stretnutie MŠ 
s PdF Prešov na pôde 
fakulty

December

06.12. Mikuláš/bábkové divadlo Gašparko – 
Traja tučniaci

MŠ sviatky a tradície 

Maľujeme svet MŠ výtvarné kreácie

Krídla Perníkových Vianoc 2018 MŠ kolektív MŠ, vianočné 
posolstvo

18.12. 
19.12.

Vianočný program detí ZŠ Šmeralová 
Vianočný program detí ZŠ Bajkalská

ZŠ 
ZŠ

vystúpenie žiakov k 
Vianociam  

Január

18.01. Pietny akt kladenia vencov k 
pamätníku pri príležitosti 
oslobodenia mesta Prešov

Mesto Prešov kladenie vencov

25.01. Múdra hlavička ZŠ Bajkalská športové dopoludnie

25.01. Návšteva knižnice - Centrum Knižnica 
Centrum

Úvodné stretnutie ako 
vzniká kniha

29.01. Cena AŠPV SR za osobný prínos a 
podporu športu pre všetkých za 
rok 2017,2018

Banská Bystrica 
Európske mesto 
športu

prevzatie ceny, 
slávnostný akt

Február



12.02. Karneval – fašiangové oslavy všetky triedy 
MŠ

súťaženie, hry, 
diskotéka, párty, 
tradície, tanec a zábava 
v karnevalových 
maskách

Dobrotky u Alžbetky Vestibul MŠ Prezentácia zdravých 
sladkostí (rodič)

Tangramiáda MŠ 
Jurkovičová

riešenie tangramov

Marec

07.03. Danka a Janka – divadelné 
predstavenie

vestibul MŠ rozprávka, sústredené 
počúvanie

08.03. Koncert o repe materská škola maľujeme s hudbou

14.03. Kohút a farby – rozprávkový príbeh Knižnica 
Centrum 

interaktívny 
rozprávkový príbeh o 
farbách

14.03. Oblastná konferencia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov

Prešov OÚ tanec Pomaľujme svet

18.03. - 
22.03.

Týždeň otvorených dverí MŠ prezentácia dobrej 
praxe, 
edukácia v triedach

18.03. Depistáž školskej spôsobilosti – 
psychologické vyšetrenie 
predškolákov

deti MŠ spolupráca s CPPP

26.03. Fotenie MŠ spomienkový album

27.03. Matematika pre prvákov ZŠ Šmeralová spolupráca so ZŠ

Olympijské hviezdičky - športové hry 
v telocvični

Prešov štafeta, športové úlohy

28.03. Zahraničná delegácia – prezentácia 
našej školy

MŠ študenti PU

Apríl

05.04. FZO - exkurzia Prešov FZO Spolupráca, Zdravý 
úsmev

08.04. Knižnica – Slniečko 
P.O.Hviezdoslava

knižnica spolupráca, 

30.04. Turistická vychádzka Bikoš, (NHEP- 
Slovensko, Environment)

Prešov realizácia NHEP 
projektov



15.04.- 
10.05.

Zápis detí do MŠ Bajkalská na nový 
školský rok 2019/2020

MŠ zápis do materskej školy

Máj 

07.05. Zväz protifašistických bojovníkov, 
Pietny akt

MsÚ Prešov Pietny akt, kladenie 
kytičky

16.05. Ako šli zvieratká do kráľovstva hudby 
– rozprávkovo-hudobný príbeh

trieda Včely divadelné vystúpenie 
študentov strednej školy  

20.05. Tvorivé dielne s mamičkami, triedne 
aktívy

triedy, školský 
dvor

tvorivé dielne, spev, 
tanec

24.05. Archeopark – Hanušovce – 
záverečný výlet, návšteva múzea, 
archeoparku … spoznávali život v 
dávnej minulosti, vyskúšali si streľbu 
z lukom, hrnčiarstvo, výroba šperkov 
… a iné.  

Hanušovce celodenný výlet pre 
predškolákov

29.05. Deň otcov/Move Week ZŠ Bajkalská veselá cvičenie s 
rodičmi

31.05. MDD oslava školský dvor cvičenie, tanec zábava

Kriedová rozprávka  MŠ 
Čsl.Armády

kreslenie rozprávky na 
chodník

Jún 

03.06.  MDD školský dvor spestrenie osláv MDD, 
hry a športové aktivity 
na školskom dvore

04.06. Špinuška Viola divadelné predstavenie

05.06. Hradobranie Spišský hrad celodenný výlet pre 
predškolákov 

07.06. Olympiáda v plávaní 14. ročník, 
bazén

v rámci Prešova, 
základy elementárneho 
plávania 

14.06. Beseda so spisovateľom Ondrejom 
Nagajom

átrium MŠ Rozprávanie na tému 
Ako vzniká kniha

18.06. Rozlúčka s kandidátkami školský dvor športový deň

26.06. 
27.06. 
28.06.

Rozlúčka s predškolákmi 
Rozprávka Tri oriešky pre Popolušku 
Rozprávka Ako šlo vajce na 
vandrovku

átrium MŠ 
klub 
Stromoradie 
klub 
Stromoradie

vystúpenie pred rodičmi 
(hranie rozprávky) 



VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila 

VIII. Výsledky z kontrolnej a hospitačnej činnosti v školskom roku 2018 – 2019 

• Integrovať vzdelávacie oblastí v pedagogickej praxi. 

• Využívať v edukačnom procese hry a rozprávky. 

P.č. Názov projektu realizácia/získaná hodnota/garand

1. ZELENÁ ŠKOLA – projekt zameraný na 
environmentálnu výchovu, triedenie a 
recykláciu odpadu. 

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

2. 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 

realizácia v materskej škole, 
školský dvor 

Cena AŠPV SR pre Evu Liškovú za 
osobný prínos a podporu športu pre 

všetkých za rok 2017, 
slávnostný akt v Banskej Bystrici

3. Vydanie publikácie – Metodický zborník 
Eurorozprávky (november 2018) – výber 28 
rozprávkových projektov MŠ (elektronická 
podoba), EUROROZPRÁVKY – výtvarná 
tvorba detí predprimárneho vzdelávania, 
(prezentácia rozprávok z 28 štátov EU).  

MŠVVaŠ SR 

krst metodického zborníka  
na 40. výročií MŠ Bajkalská

4. 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.

Organizácia Liga  
za duševné zdravie

5. Medzinárodný projekt Strom života - „Zober 
ma von“

Projekt zameraný na environmentálnu 
výchovu a implementáciu aktivít 

zameraných na vedomostí o spoločnosti a 
životnom prostredí.

6. e – Twinning - medzinárodný projekt 
podporujúci spoluprácu, komunikáciu medzi 
učiteľmi a deťmi v rámci prezentácie svojej 
dobrej praxe, tvorivých nápadov a ponúk 
rôznych akcií/aktivít pre inšpiráciu a využitie v 
pedagogickej praxi.

Názov projektu: 
Rozprávková cesta Európou



• Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzať z Učebných osnov a NHEP školy. 

• Vyváženosť vzdelávacích oblastí zabezpečiť systematickou prípravou na edukačný proces. 

• Efektívne využívať rozprávku v edukačnom procese pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa vhodnú 

pre dieťa v predprimárnom vzdelávaní. 

• Systematicky rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí od útleho veku. 

• V oblasti grafomotoriky dbať na správny úchop kresliaceho materiálu. 

• Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného 

rešpektovania sa.  

• Podporovať u detí komunikatívnosť a viesť ich k nadväzovaniu a udržiavaniu kamarátskych 

vzťahov. 

• Podporovať fantáziu, predstavivosť a tvorivosť detí využívaním dramatickej a rolovej hry 

pri práci s rozprávkou. 

• Pracovať na svojom profesionálnom osobnom rozvoji samoštúdiom a vyhľadávaním 

vzdelávania v duchu skvalitnenie svojich teoretických i praktických poznatkov. 

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 

b)  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 

• výtvarný materiál 

• športové potreby 

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 medaile so symbolom tried pre predškolákov 

o drobný spotrebný materiál pre triedy 

X. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na obdobie 2016- 2021,  

    

Počet používaných miestností a ich stav k 30.06.2019

Názov Počet Kapacita Technický stav

triedy 8 200 veľmi dobrý 

telocvičňa 0 / nenachádza sa 

bazén 1 / veľmi dobrý 

ihriská - (školský 
dvor) 1 / dobrý

A k u p r e s ú r n y 
chodník

1 / veľmi dobrý



     Výchovno – vzdelávacia  činnosť v období školského roka 2018/2019 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 2018/2019, 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 2018 – 2019, ktoré sme transformovali na naše 

podmienky,  

• analýza výchovno – vzdelávacej činnosti a hodnotenia činnosti školy za uplynulé obdobie 

(2017 – 2018) ,  

• 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).  

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 2018/2019 chceme vyzdvihnúť  výnimočnosť týchto projektov a aktivít:   

- Od roku 2016 realizujeme projekt Eurorozprávky, ktorý sa môže pochváliť vydaním 

Metodického zborníka. Spracovali ho kolegyne z našej materskej školy, je vydaný v elektronickej 

podobe dostupný na stránke Štátneho Pedagogického ústavu Bratislava. Presný názov publikácie – 

Metodický zborník Eurorozprávky, ponúka európsky kontext a hodnoty vyplývajúce z rozprávok 

krajín Európskej únie spracované vo forme metodických listov. 

 Zaujímavosťou zborníka je, že každú krajinu únie reprezentuje práve jedna rozprávka 

pochádzajúca z danej európskej krajiny, buď ľudová, alebo autorská. Každý metodický list 

poskytuje podporu aj k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti s prepojením na aktuálne 

výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (2016). Ucelenú predstavu o projekte Eurorozprávky dopĺňa samostatná príloha, v ktorej sa 

nachádza fotodokumentácia. Zborník ponúkame ako ukážku dobrej praxe a želáme si, aby sa stal 

pre učiteľky a učiteľov motiváciou, povzbudením a inšpiráciou k ich ďalšej tvorbe (statpedu.sk). 

Sme radi, že naša materská škola svojou profesionálnou prácou, je prínosom pre iné kolegyne 

pôsobiace v predprimárnom vzdelávaní. Súčasťou je aj CD nahrávka s ľudovou hudbou 

prislúchajúca ku danej krajine, ktoré boli spracované v spolupráci PU PgF v Prešove. 

 Slávnostný krst Metodického zborníka Eurorozprávky bol 27.11.2018 na 40. výročí 

Materskej školy Bajkalskej 31, Prešov.   



- Výročie školy sa konalo v kine Scala v spolupráci s PKO v Prešove, so ZUŠ – výtvarný odbor, 

Októbrova 32 v Prešove, hudobnou skupinou Akustika, ZUŠ Dama, študentkami z SOŠPg v  

Prešove, s rodičmi, sponzormi a kvalitnej príprave a organizácií kolektívu materskej školy. Učiteľky 

predstúpili pred rodičmi, širokou verejnosťou so svojimi deťmi na vysokej profesionálnej úrovni. 

Program pozostával z hudobných čísel – tancov, spevu a hovoreného slova dvoch detí. Názov tohto 

velkolepého projektu bol „Rozprávková plavba  loďou Bajkal“. Projekt sprevádzali jednotlivé 

vstupy  - animovaný film zhotovený učiteľkami a deťmi našej školy, videonahrávky, ktoré 

odzrkadľovali efektívnu a profesionálnu dlhoročnú prácu pedagogického kolektívu aj 

nepedagogických zamestnancov. Nezabudli sme ani na poďakovanie našim sponzorom, 

zriaďovateľovi za dlhoročnú pomoc materskej škole počas našej plavby. Zo strany rodičov a širokej 

verejnosti bol projekt hodnotený vysokopozitívne. Slávnostná prezentácia bola doobeda pripravená 

pre učiteľov a detí z materských škôl mesta Prešov – slúžila ako metodický deň pre učiteľov MŠ, 

kde mali možnosť porovnať si svoju výchovno - vzdelávaciu prácu a navzájom sa inšpirovať v 

ďalšej edukácii. Popoludnie so slávnostným programom bolo venované  rodičom, starým rodičom, 

rodinným príslušníkom a pozvaným hosťom. Pozvanie prijali primátorka mesta Prešov A. 

Turčanová, europoslanec M. Mikolášik, dekanka PdF J. Burgerová, prof. M. Podhájecká, riaditeľka 

SOŠPg v Prešove O. Vavreková, Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa w Nowom Saczu, Instytut 

Pedagogiczny – Nowy Sacz, Poľsko M. Socha,  zástupcovia MŠVVaŠ SR, poslanci MsÚ. Sme radi, 

že sa nám podarilo ukázať verejnosti to, s akou chuťou a láskou pracujeme a vychovávame budúcu 

generáciu nášho mesta, že sa nám podarilo ukázať edukačnú činnosť za posledné desaťročie, 

pretože práca je naozaj náročná, ale pri správnom vedení a prístupe poukazuje na kvalitný výsledok. 

Radosť detí a ich rodičov je našou odmenou. 

- Tak ako sme sa venovali v posledných rokoch v edukácií novému prístupu, ktorý zabezpečuje 

dokonalú integráciu vzdelávacích oblastí, a to je práca s rozprávkou, ukázali sme aj v našich 

záverečných vystúpeniach pri rozlúčke s predškolákmi. Rozprávku chápeme ako inovatívny prístup 

vo výchove a vzdelávaní, ale dôležité je to, aký je výber rozprávky a ako sa s rozprávkou pracuje. 

Pre rodičov sme pripravili dve rozprávky – O Popoluške, Ako išlo vajce na vandrovku. Rozprávky 

boli spracované pre deti predprimárneho vzdelávania s hovoreným slovom, hudbou a tancom. 

Prezentácie pred rodičmi boli v novovzniknutom klube – Stromoradie. Aj v týchto záverečných 

prezentáciách ukázal pedagogický kolektív svoju odbornú prácu na vysokej úrovni. Ďalšie 

inovatívne metódy implementované do pedagogickej praxe – dramatizácia, hranie rolí, empatia, 

zážitkové učenie, tvorivý prístup a stratégie zamerané na kreativitu a tvorivosť. Práve cez rozprávky 

sa snažíme vychovávať a vzdelávať múdreho, empatického a dobrého človeka.  



 V závere školského roka sme odovzdali deťom Osvedčenie o ukončení predprimárneho 

vzdelávania (na žiadosť rodičov), spomienkový list na materskú školu, a to opäť za prítomnosti 

rozprávkových postavičiek Sovy a Víly.  

 Nový projekt realizovaný v tomto školskom roku 2018/2019 do ktorého sme sa aktívne 

zapojili je e – Twinning. Ide o medzinárodný projekt podporujúci spoluprácu, komunikáciu medzi 

učiteľmi a deťmi v rámci prezentácie svojej dobrej praxe, tvorivých nápadov a ponúk rôznych akcií/

aktivít pre inšpiráciu a využitie v pedagogickej praxi. Do e – Twinningu sme navrhli vlastný projekt 

pod názvom Rozprávková cesta Európou, ktorý bol schválený európskou agentúrou a stal sa 

súčasťou medzinárodného projektu medzi slovanskými národmi Poľsko - Slovinsko - Slovensko. 

Taktiež kolegyne prešli aktuálnym vzdelávaním, ktoré sa realizovalo v Prešove a v Poprade. Opäť 

poukazujeme na nové možnosti prezentácie našej dobrej praxe na medzinárodnej účasti s vysokým 

záujmom a pozitívnym ohlasom.   

- 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. Počas týchto rokov 

realizácie tohto projektu sa nám podarilo vzbudiť záujem o šport u rodičov a širokou verejnosťou 

kvalitnou prípravou, realizáciou i samotnou organizáciou našich kolegýň. V tomto roku získala 

cenu AŠPV SR pani učiteľka Eva Lišková za osobný prínos a podporu športu pre všetkých za 

rok 2017. Ako jediná materská škola na Slovensku sme získali cenu pre celý kolektív aj za rok 

2018. Slávnostný akt odovzdávania cien sa konal v Banskej Bystrici.  

- Pokračujeme v projekte 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.   

- Príchod Vianoc bol umocnený predajom perníkov, ktoré pripravili kolegyne a kuchárky našej 

školy. Tento akt patrí už k tradíciam našej školy. 

Dňa 28.2.2019 DJZ – úsek osvetovej činnosti v Prešove organizovalo v priestoroch foyeru DJZ 27. 

ročník regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Táto celoslovenská 

postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, patrí k vrcholným 

podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby a najlepšie filmy postupujú na celosvetovú 

prehliadku v rámci festivalu UNICA. Celkovo sa na tejto prehliadke prezentovalo 53 filmov v troch 

vekových skupinách a žánrových kategóriách podľa propozícií podujatia. Naša materská škola 

získala Cenu poroty za detský kreslený animovaný film Rozprávková plavba loďou Bajkal. 



- Už 14. ročník Olympiády v plávaní sa konal 07.06.2019. Olympiády sa zúčastnili deti 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.  

- Pravidelne realizujeme predplaveckú prípravu pre deti z iných materských škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predplavecká príprava pozostáva z 10 lekcií v rozsahu 10 

dní po jednej lekcii denne. Elementárne základy plávania sú prínosom pre deti v oblasti zdravia a 

zdravého životného štýlu. V tomto roku absolvovalo predplaveckú prípravu 804 detí. Priemerná 

dochádzka na deň bola 32 detí. 

- V závere školského roka sme zrealizovali rozlúčkové výlety pre deti odchádzajúce na primárne 

vzdelávanie a to: Hanušovce – archeopark, Spišský hrad – Hradobranie, turistické vychádzky do 

blízkeho okolia, kde sme implementovali aj náš projekt – Lesná škôlka, Environment, Relaxáčik. 

 Ďalšie akcie a aktivity sú pravidelne sa opakujúce, sú zaznamenané v bode VI. a VII. tejto 

hodnotiacej správy.  

 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.     

  

XII. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza) 

1. Silné stránky  

o 100% odbornosť pedagogických zamestnancov 

o implementovanie inovatívnych stratégií do edukačného procesu 

o záujem pedagogického kolektívu o neustále sa vzdelávanie  

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  

o havarijný stav budovy – sanácia muriva hospodarského pavilónu (narušená statika) 

o potrebná izolácia a zateplenie celej budovy MŠ 

o potrebná  modernizácia interiéru a exteriéru školy (vybudovať nové oddychové zóny - 

spálne v pavilóne B, vybudovať telocvičňu, kryté pieskoviská) 

o zrekonštruovať 40. ročné  omietky a stropy v MŠ, chodby (výmena zábradlia a dlažby), 

umyvárky a hygienické zóny v pavilóne A   

2. Príležitosti  

o výborná spolupráca so ZŠ Bajkalská 29, Prešov 

o 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. 

3. Riziká   

o nevyhovujúca statika budovy  

o nedostatok finančných prostriedkov 

o vytváranie neštátnych súkromných subjektov 

XIII. 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. 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. 

 Aj napriek snahe celého kolektívu materskej školy o príjemnú atmosféru a vhodnú klímu v 

triedach nám narúša prácu problém so statikou hospodárskej budovy, a to konkrétne praskliny a 

plesne v triedach, kabinetoch. Snažíme sa neustále riešiť túto situáciu so zriaďovateľom mesta 

Prešov a opätovne žiadame o pomoc pri riešení tohto problému. Veríme, že nájdeme vhodné 

riešenie, aby sme zabezpečili plynulý chod a hlavne zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v 

triedach, aby sme neohrozili bezpečnosť a zdravie deti,ako aj samotných zamestnancov.    

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.  

b) 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 externých študentov, 

o MPC Prešov 

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 - DAMA, Prešov  

o Klinická logopédka Mgr. D. Kobulská pri výchove deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou 

o Zriaďovateľ Mesto Prešov  



o Divadlá: Babadlo, Gašparko 

o Ľubo Hreha  

o Minerálne vody, a.s. Prešov 

o CPPPaP Prešov 

o Viola centrum pre umenie 

o Stromoradie  

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)   

  

XIV. Záver 

  

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Bajkalská 

31, Prešov prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 28.08.2019. 

  

V Prešove dňa 28.08.2019                               PaedDr. Renáta Gumanová 

                                                                                                                  Riaditeľka školy 

                        ...................................................... 



 Správa prerokovaná Radou školy pri MŠ Bajkalská 31, Prešov dňa 28.08.2019 

(Vyjadrenie Rady školy je prílohou tejto Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti Materskej školy – Bajkalská 31, Prešov) 

V Prešove dňa 28.08.2019                                                                                     Lenka Stanková 

                                                                                                                   predseda RŠ 

                       ..................................................... 
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