
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/2017 

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

§ 2. ods. 1 a 

 

1a, Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY 

Adresa školy Pánska 2420, 08501 Bardejov - Dlhá Lúka 

Telefón 054/472 6311, 0911 243 105 

E-mail czssf@centrum.sk 

WWW stránka czssfdl.edupage.org 

Zriaďovateľ 

Košická arcidiecéza 

Hlavná 28 

Košice 

IČO: 179 094 

1a, Vedúci zamestnanci školy v šk. roku 2015/2016 
 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

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

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

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

1a, Rada školy 
 

Funkcia  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda rady školy Marianna Blažejčíková  0907 956 343 

Pedagogickí zástupcovia Mgr. Michal Gura  0902 057 348 

 Magdaléna Šoltisová  0908 836 256 

Nepedagogický zástupca Ľudmila Ciglariková  0910 931 156 

Zástupcovia rodičov Mgr. Marianna Lenková  0918 469 416 

 Peter Kotuľak  0907 243 488 

 Daniela Feckaninová   0905 330 414 

mailto:czssf@centrum.sk
http://www.czssfdl.edupage.org/
mailto:czssf@centrum.sk
mailto:czssf@centrum.sk
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 Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Miroslav Jacko  0905 795 280 

 Mgr. Martin Šmilňák  0903 749 577 

  JCDr. Peter Bučko, PhD 054/47 98 224 

 Ing. Tomáš Magdziak 0907 919 859 

1a, Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Vedúca MZ 
Mgr. Ivana 

Vagaská 
Predmety I. stupňa 

Vedúca PK 

humanitných 

predmetov 

PaedDr. Juliána 

Delejová 

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

výchova, Obč. výchova, Dejepis, Geografia (Zemepis), 

Katolícke náboženstvo, Hud. výchova, Výtvarná 

výchova 

Vedúci PK 

prírodovedných 

predmetov 

Mgr. Michal 

Gura 

Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia 

(Prírodopis), Technika, Svet práce, 

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

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

 Pedagogická rada je poradným orgánom a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci 

školy 

§ 2. ods. 1 b 

1b, Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy (ZŠ + MŠ): 191 

Počet tried (ZŠ + MŠ): 11 

Podrobnejšie informácie: 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:   

 
K 15. 09.2016 K 31. 08.2017 

 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 

1.roč. 1 18 0 1 18 1 

2.roč. 1 13 1 1 13 2 

3.roč. 1 19 1 1 19 2 

4.roč. 1 19 2 1 19 2 

5.roč. 1 14 4 1 14 2 

6.roč. 1 17 1 1 17 4 

7.roč. 1 17 5 1 17 2 

8.roč. 1 16 4 1 16 2 

9.roč. 1 12 0 1 12 2 

spolu 9 145 18 9 145 18 



 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

- K 15.09.2016    2 oddelenia s celkovým počtom 46 detí 

- K 31.08.2017    2 oddelenia s celkovým počtom 46 detí 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 

- k 15.09.2016   1 oddelenie s celkovým počtom  26 žiakov    

- k 31.08.2016   1 oddelenie s celkovým počtom  32 žiakov 

§ 2. ods. 1 c 

1c, Zapísaní žiaci ZŠ 

 

Na školský rok 2016/2017  bolo do 1. ročníka zapísaných 19 detí, do 1. ročníka ZŠ skutočne 

nastúpilo 18 žiakov. 
 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

 

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

Počet žiakov 0 0 0 0 2 12 14 

 

§ 2. ods. 1 d 

1d, Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 14 žiakov (z toho 12 z 9. ročníka a 2 z 8. ročníka). Prijatých bolo 

14 žiakov.  

 

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

prihlásení 2 5 7 0 0 0 14 

prijatí 2 5 7 0 0 0 14 

% úspešnosti 100 100 100 0 100 0 100 

 



§ 2. ods. 1 e 

1e, Klasifikácia tried 
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1.A 1,71         1,24       1,24 1,71         1,47 1,71     1     1 1,56 

2.A 1,5         1       1,23 1,69         1,62 1,77     1     1 1,58 

3.A 1,28         1   1,11   1 1,53       1,32   1,58     1 1,32   1 1,35 

4.A 1,72         1   1,47   1 1,74     1 1,32   1,89     1 1,58   1 1,55 

5.A 1,8 1,85 2,23   2 1     1,54 1,77 2,15           2,23   1 1,08     1,15 1,87 

6.A 2,12 1,88 1,94 1,71 2,06 1     1,59 1,71 2,06   1,59       2,24   1,47 1     1,06 1,85 

7.A 2 2,12 2,41 2,18 1,76 1 2,06   1,71 1,76 2,71 2,07 2,18       2,41 1,53   1,12     1 2,09 

8.A 1,64 1,88 1,75 2,25 1,94   1,69   1,53 1,73 2,81 2,14 1,6       2,19   1 1       1,9 

9.A 2,08 2 1,17 1,75 1,58   1,83   1,33 1 2,42 2 1       2,42     1,17   1,25   1,72 

Spolu 1,76 1,95 1,9 1,97 1,87 1,03 1,86 1,29 1,54 1,38 2,09 2,07 1,59 1 1,32 1,55 2,05 1,53 1,16 1,04 1,45 1,25 1,03 1,72 

 

 

 



1e, Prospech žiakov 
 

  Z celkového počtu 145  žiakov základnej škole na konci školského roka prospelo 143 

žiakov, 2 žiaci boli neklasifikovaní z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo 

územia SR.. 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1 18 17 0 1 

2 13 13 0 0 

3 19 19 0 0 

4 19 19 0 0 

5 14 13 0 1 

6 17 17 0 0 

7 17 17 2 0 

8 16 16 0 0 

9 12 12 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1e, Dochádzka žiakov 
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1.A 18 10 18 8 10 632 957 1589 35 53 88 618 935 1553 34 52 86 14 22 36 0,8 1,2 2 

2.A 13 7 13 6 7 708 502 1210 54 39 93 680 449 1129 52 35 87 28 53 81 2,2 4,1 6,2 

3.A 19 5 19 14 5 580 625 1205 31 33 63 565 567 1132 30 30 60 15 58 73 0,8 3,1 3,8 

4.A 19 12 19 7 12 728 1000 1728 38 53 91 683 968 1651 36 51 87 45 32 77 2,4 1,7 4,1 

5.A 14 8 14 6 8 495 577 1072 35 41 77 495 577 1072 35 41 77 0 0 0 0 0 0 

6.A 17 10 17 7 10 787 840 1627 46 49 96 763 789 1552 45 46 91 24 51 75 1,4 3 4,4 

7.A 16 8 17 8 9 703 933 1636 44 55 96 658 861 1519 41 51 89 45 72 117 2,8 4,2 6,9 

8.A 16 10 16 6 10 797 1092 1889 50 68 118 794 1037 1831 50 65 114 3 55 58 0,2 3,4 3,6 

9.A 12 4 12 8 4 648 811 1459 54 68 122 636 788 1424 53 66 119 12 23 35 1 1,9 2,9 

spolu 144 74 145 70 75 6078 7337 13415 43 51 94 5892 6971 12863 42 48 90 186 366 552 1,3 2,5 3,8 



1e, Výsledky externých meraní 
 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Monitor SJL  5 11 68,0 

Monitor MAT  5 11 57,0 

Monitor SJL   9 12 68,0 

Monitor MAT  9 12 64,6 

 

§ 2. ods. 1 f 

1f, Odbory a učebné plány 

 

Žiaci 3. – 4. a 7.-9. ročníka postupovali podľa školského vzdelávacieho programu  

( v súlade so štátnym vzdelávacím programom). 

Žiaci 1.-2. roč. a 5.-6. roč. postupovali podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

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

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



Školský učebný plán ISCED 1 
 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

1. ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet 

hodín 

školou 

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

Prvý cudzí jazyk 0 1 0 1 3 0 3 0 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 0 0 0 0 1 0 1 1 

Prvouka  1 0 2 0 0 0 0 0 

Vlastiveda 0 0 0 0 1 0 1 0 

Dopravná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 0 4 1 3 1 3 1 

Informatická výchova 0 0 0 0 1 0 1 0 

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

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 

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

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

 
Spolu 20 2 20 3 20 5 21 5 

Spolu za ročník 22 23 25 26 



Školský učebný plán ISCED 2 
 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

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

Štátny 

vzdelávací 
program 

Doplnený 

počet hodín 
školou 

Štátny 

vzdelávací 
program 

Doplnený 

počet hodín 
školou 

Štátny 

vzdelávací 
program 

Doplnený 

počet hodín 
školou 

Štátny 

vzdelávací 
program 

Doplnený 

počet hodín 
školou 

Štátny 

vzdelávací 
program 

Doplnený 

počet hodín 
školou 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 0 5 0 4 0 5 0 5 0 

Prvý cudzí jazyk 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 

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

Človek a príroda 

Fyzika 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Chémia 0 0 0 0 0,5 1,5 1 0 2 0 

Biológia 2 0 1 0 1,5 0,5 1 0 1 0 

Človek 

a spoločnosť 

Dejepis 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Geografia 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

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

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

Matematika a 

informatika 

Matematika 4 1 4 1 3,5 0,5 4 0 4 1 

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

Človek a svet 

práce 

Svet práce 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 

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

Umenie a kultúra 

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

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

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

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

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

Spolu za ročník 27 29 30 30 30 



1f, Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 18 0 

Bežných tried 8 127 18 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 145 18 

 

§ 2. ods. 1 g 

1g, Zamestnanci 
 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. prac. 

MŠ 

Počet nepedag. prac. 

MŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 

MŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

MŠ 

TPP 4 2 4 2 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
0 0 0 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. prac. 

ZŠ 

Počet nepedag. prac. 

ZŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 

ZŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

ZŠ 

TPP 14 3 11 3 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
2 0 1,48 0 

ZPS 1 0 0,26 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 



Pracovný 

pomer 

Počet nepedag. prac. 

ŠJ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 

ŠJ 

TPP 4 4 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 0 0 

ZPS 1 1 

Na dohodu 0 0 

 

 celkový prepočítaný počet zamestnancov školy: 25,74 

 prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov : 9,0 
 

1g, Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ( ZŠ+MŠ) 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 13+4 17 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 18 18 

 

 prepočítaný počet pedagogických pracovníkov: 18 - všetci s požadovanou 

kvalifikáciou  

 väčšina predmetov bola vyučovaná odborne, neodborne boli vyučované fyzika, 

technika, chémia a občianska náuka 

 

§ 2. ods. 1 h 

1h, Vzdelávanie zamestnancov 

 

 Všetci pedagógovia spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady  

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

pedagógovia titul PhD a tri učiteľky II. atestáciu 

 Každý pedagóg má možnosť sa naďalej vzdelávať prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania. V školskom roku 2016/2017 sa realizoval takýto plán kontinuálneho 

vzdelávania: 



P.č. 
Meno a 

priezvisko 
Kariérny stupeň/ Kariérna pozícia 

Druh kontinuálneho 

vzdelávania 
Názov vzdelávacieho programu 

Predpokladaný termín 

ukončenia/ počet 

kreditov/vzdel. inštitúcia 

1 
JCDr. Peter 

Bučko, PhD 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou 
---------- ----------------------- ----------------- 

2 
Mgr. Antónia 

Bujňáková 

Samostatný pedagogický  zamestnanec / 

triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

3 
Mgr. Martin 

Demský 

Samostatný pedagogický  zamestnanec / 

triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

Samostatný pedagogický  zamestnanec / 

triedny učiteľ 
------------ ----------------------- ----------------- 

4 
Mgr. Mária 

Exnerová 

Pedagogický  zamestnanec s druhou 

atestáciou / vedúci zamestnanec 
------------ ----------------------- ----------------- 

5 Mgr. Michal Gura 
Samostatný pedagogický  zamestnanec  / 

triedny učiteľ 

Prípravne atestačné 

Atestačné  
Prípravne atestačné štúdium Jún 2017, 0, MPC PO 

6 
Mgr. Marián 

Jurčišin-Kukľa 

Samostatný  pedagogický  zamestnanec  

/ triedny učiteľ 

Prípravne atestačné 

Atestačné 
Prípravne atestačné štúdium Jún 2017, 0, MPC PO 

7 
Mgr. Valeria 

Kobulnická 

Pedagogický  zamestnanec s druhou 

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

8 
Ing. Stanislav 

Rondzik 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / vedúci zamestnanec 
Funkčné štúdium 

Profesionalizácia práce vedúceho pedag. 

zamestnanca 

Jan/2017, 0,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / vedúci zamestnanec 
Atestačné štúdium 2. atestačná práca 

2017, 0, MPC PO 

 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / vedúci zamestnanec 
Aktualizačné 

Učme sa učiť využívaním tabletov a 

interaktívnej techniky 

Apríl/2017, 8,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Pedagogický  zamestnanec s prvou Aktualizačné Učiteľ a internet Jún/2017, 15,Regionálne 



atestáciou / vedúci zamestnanec pracovisko MPC Prešov 

9 

Ing. Veronika 

Poklembová, 

PhD. 

Samostatný pedagogický  zamestnanec ------------ ----------------------- ----------------- 

10 
Mgr. Marek 

Šimco 

Samostatný pedagogický  zamestnanec Aktualizačné 
Učme sa učiť využívaním tabletov a 

interaktívnej techniky 

Apríl/2017, 8,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Samostatný pedagogický  zamestnanec Aktualizačné Učiteľ a internet 
Jún/2017, 15,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

11 
PaedDr. Juliána 

Delejová 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / triedny učiteľ 
Aktualizačné 

Učme sa učiť využívaním tabletov a 

interaktívnej techniky 

Apríl/2017, 8,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / triedny učiteľ 
Aktualizačné Učiteľ a internet 

Jún/2017, 15,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

12 
Mgr. Ivana 

Vagaská 

Pedagogický zamestnanec   s druhou 

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

13 
Mgr. Rastislav 

Zámborský 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 

atestáciou / triedny učiteľ 
Atestačné štúdium 2. atestačná práca Január  2017, 0, PFPU Prešov 

14 Jana Klesiková 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 
Funkčné - inovačné Inovačné funkčné 

Február 2017, 0,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 
Aktualizačné Prípravné atestačné pred prvou atestáciou  

15 
Zuzana 

Ondrusová 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 

Aktualizačné 
Prípravné atestačné pred prvou atestáciou  

  
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 
Aktualizačné Aktivizujúce metódy vo výchove  

16 Emília Šimcová 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 
---------- ----------------------- ----------------- 

17 Magda Šoltísová 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

(učiteľ materskej školy) 
---------- ----------------------- ----------------- 



1i, Prehľad súťaží a olympiád školy 

 

Názov súťaže Organizátor Predmet Oblasť Zodpovedný Umiestnenie 

Cezpoľný beh MŠVVŠSR TŠV okres Šimco 
2. miesto Sven Jurčišin 9.roč. 

1. Dagmar Bosáková 9.roč. 

Rómska paleta 
 

VYV SR Vagaská Viktória Siváková 7. Roč. 

VŠETKOVEDKO Talentída Všeobecné SR Kobulnická 
Titul "Všetkovedko" sa podarilo získať žiačke Laure Jurčišionovej-Kukľovej 

zo 4. ročníka 

Literárna cena Janka 

Frátrika 
Mesto Žilina SJL SR Vagaská 

1. miesto Sára Jurčišinová 4.roč. 

2. miesto Sabína Kotuľáková 4.roč. 

3. miesto. Dorotea Exnerová 4.roč. 

Ochranárik očami deti OÚ Bardejov VYV 
okres 

SR 
Vagaská 1. miesto Alžbeta Jurčišinová 5.roč 

Anglická univerziáda Gym LS ANJ okres Demský 4. miesto Anna Jurčišinová 8.roč. 

Jesenná selfie 

Knižnica 

Vranov nad 

Topľou 

všeobecné SR 
 

1. miesto Kristína Homzová 9.roč. 

Olympiáda MAT Mesto Bardejov MAT okres Gura 
1.miesto Tamara Choborová 5.roč 

2. miesto Alžbeta Jurčišinová 5.roč. 

Stolnotenisovej ligy 

druzstiev ZŠ 

ZŠ s MŠ Pod 

Papierňou 1 
TŠV okres Šimco 1. miesto Stanislav Graca 9.roč., Patrik Biško 9.roč, Richard Exner 6.roč. 

Strelecká liga žiakov 

zo vzduchovky 

ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom 
TŠV okres Šimco 3. miesto Rafael Knapík 8.roč. 



Pytagoriáda Mesto Bardejov MAT okres Gura,  
1.miesto Tamara Choborová 5.roč 

2. miesto Alžbeta Jurčišinová 5.roč 

Biologická olympiáda Mesto Bardejov BIO okres Bujňáková 1. miesto Anna Jurčišinová 8.roč. 

Poľovníci a príroda v 

tvorbe detí 

Slovenský 

poľovnický 

zväz 

SJL okres Delejová,  2. miesto Ema Krupová 6.roč. 

Poľovníci a príroda v 

tvorbe detí 

Slovenský 

poľovnický 

zväz 

VYV okres Vagaská 

1.miesto Alžbeta Pavluvčíková 4.roč. 

2. miesto Alžbeta Jurčišinová 5.roč. 

1. miesto Viktória Nogová 6.roč. 

Čarovné jablko SZUŠ BJ VYV okres Vagaská,  1.miesto Sabína Kotuľáková 4.roč. 

Snívalo sa mi 
Galéria Jána 

Kulicha 
VYV SR Poklembová 2.miesto Lukáš Blaňár 2. roč. 

Najzaujímavejší 

komiks 

Knižnica 

Bardejov 
SJL 

okres Vagaská 1. miesto Laura Lenková 4.roč. 

Malý futbal starších 

žiakov 
Mesto Bardejov TŠV okres Šimco 

2.miesto  Lucian Ciglarik 8.roč., Stanislav Graca 9. roč, Kristián 

Hanuščák 6.roč., Sven Jurčišin, 9. roč. Sebastián Jurčišin 9.roč., 

Benjamín Marko 7. roč., Adam Kukľa 9.roč., Samuel Pecha 

7.roč., David Šutor 9.roč. 

Pieseň pre Svätého 

otca 

ČZŠ sv. Petra a 

Pavla Stropkov 
HUV arcidiecéza Demský 

Strieborné pásmo, Kristína Homzová 9.roč. , Lea Čechová 

8.roč., Alžbeta Jurčišinová 5.roč. 



1i, Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 

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

školy - http://czssfdl.edupage.org/ 

 Súčasťou internetovej stránky je aj elektronická žiacka knižka  

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

krížová cesta v celej farnosti, svojimi programami spríjemňovali popoludnia našim 

rodičom a  seniorom. 

 Škola každoročne organizuje stolnotenisový a šachový vianočný turnaj pre 

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

a priateľov školy pri príležitosti osláv Dňa detí. 

 Školská jedáleň zabezpečuje obedy okrem žiakov a zamestnancov školy aj pre 

seniorov z našej obce. 

§ 2. ods. 1 j 

1h, Projekty 
 

A) Dlhodobé 

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

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

projektu: od 09/2009 do 09/2011, Celkový rozpočet projektu: 72 300,- EUR, Vlastné 

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

program a vybavili sme školu modernými didaktickými pomôckami. 

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

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

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

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

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

 

 Projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. Cieľom 

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

zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na 

aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám 

vedomostnej spoločnosti. 

 

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

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

technikou 4 ks pc. 

 

 

http://czssfdl.edupage.org/


 B) Krátkodobé 

 NP – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie 

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

učebne 

 NP – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – škola získala – 

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

 Čitáreň u sv. Faustíny – škola získala od Komunitnej nadácie v Bardejove sumu 1090 € 

na nákup kníh, sedacích vakov, zariadenia a nábytku pre novovzniknutú čitáreň. 

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

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

podporili dobrodinci zo Švajčiarska. 

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

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

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

kancelársky papier, IKT pomôcky a pod. 

§ 2. ods. 1 k 

1k, Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/2017 nebola v ZŠ ani v MŠ vykonaná inšpekcia.  

§ 2. ods. 1 l 

1l, Materiálno-technické podmienky 

 

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

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

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

by ohrozovali bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov. 

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

telocvične pripravujeme. 

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

počítačovú učebňu. 

 Pomocou projektov a pomoci rodičov má škola dostatočné množstvo rôznych 

učebných a didaktických pomôcok. 

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

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

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

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



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

združujú mimorozpočtové prostriedky. 
 

§ 2. ods. 1 m 

1m, Finančné a hmotné zabezpečenie 
 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 

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

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

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

členení podľa financovaných aktivít, 

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

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

aktivít, 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 

S p r á v a  o  hospodárení za rok 2016 

V roku 2016 našu ZŠ navštevovalo 145  žiakov. 

 

ZDROJ FINANCOVANIA: 

Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2016 v eurách 

Normatívne 265 033 eur 

Nenormatívne 13 314 eur 

Dary 7 378 eur 

 

ČERPANIE: 

Mzdové nákl. a poistné  normatívne: 243 782 eur 

Mzdové nákl. a poistné nenormatívne: 3 941 eur 

 



Prevádzka 

Spotrebný materiál :  

učebné pomôcky 823 eur 

kancelársky tovar 1 103 eur 

náhradné diely 267 eur 

čistiace prostriedky 481 eur 

Rôzne 5 972 eur 

 

 

Spotreba energie:     

Plynu 5 471 eur 

el .energie 2 786 eur 

Vody 178 eur 

 

Opravy a udržiavanie: 1 519 eur 

Cestovné: 460 eur 

 

Ostatné služby:   

poštovné 254  eur 

telefónne poplatky 597  eur 

nájomné 0 eur 

ostatné služby rôzne 2 551 eur 

poplatky za semináre 966 eur 

 



Drobný hmotný majetok pre ZŠ sa nakúpil v sume  4 870 eur. 

Normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky fin. prostriedkov sme v roku 2016 

vyčerpali bez zostatku. Prenos fin. prostriedkov získaných z darov FO do roku 2017 je  

6 222eur. 

§ 2. ods. 1 n 

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

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

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

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

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

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

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

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

odvíjajú čiastkové ciele a priority na nasledujúce dvojročné obdobie: 

A. vytvorenie zaujímavého a kvalitného školského vzdelávacieho programu 

B. zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

C. dostatočný počet detí a žiakov 

D. zabezpečenie kvalifikovaných pedagógov v nadväznosti na školský vzdelávací 

program 

E. zefektívnenie výchovy a vzdelávania detí z málo podnetného prostredia 

 

k bodu A: 

 v MŠ sme zaviedli výučbu anglického jazyka hravou formou v rámci krúžkovej 

činnosti, pokračovali sme v aktivitách s environmentálnou tematikou a postupne 

zavádzali do edukačného procesu prvky Montessori pedagogiky, 

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

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

prostriedky( IKT, interaktívne tabule, moderné didaktické pomôcky, 

 pomocou mimoškolských popoludňajších aktivít mali žiaci veľa možností športového 

vyžitia, taktiež boli žiakom ponúknuté a realizované doučovania z predmetov 

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

k bodu B: 

 zapájaním sa do projektov (učitelia, vedenie školy), 

 využitím ušetrených prostriedkov na kúpu materiálno – technického vybavenia školy 

efektívnym hospodárením počas školského roka, 

 pripravovaním a realizáciou výstavby telocvične. 

 

k bodu C: 

 



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

 pomocou sponzorov a dobrodincov zabezpečiť dopravu žiakov z blízkeho okolia 

priamu ku škole. 

 

k bodu D: 

 

 zabezpečujeme  možnosti ďalšieho vzdelávania pre pedagógov v nadväznosti na ŠVP 

a jeho pripravované zmeny 

 

k bodu E: 

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

napomáha rozvoju kľúčových kompetencií, 

 zabezpečením špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa. 

 

§ 2. ods. 1 o 

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení: 

 

Silné stránky: 

 dobrá spolupráca ZŠ s MŠ 

 rodinné prostredie školy 

 prijatie žiakov na stredné školy 

 kvalitná integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami 

 gramotnosť v oblasti IKT 

 kresťanská formácia žiakov na dobrej úrovni 

 činnosť ŠKD 

 pružný kolektív zamestnancov 

 ďalšie vzdelávania učiteľov 

 široká ponuka mimoškolských aktivít 

 seriózna spolupráca s rodičmi a blízkou verejnosťou 

 ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať pri aktivitách školy 

 dobrá pracovná atmosféra 

 

 

Slabé stránky: 

 chýbajúca telocvičňa 

 nedostatočne vybavené triedy pre prírodovedné predmety 



Príležitosti: 

 získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školy a školské zariadenia  

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

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

 rozpracovanie školských vzdelávacích a výchovných programov s atraktívnou 

edukačnou ponukou  

 prezentovanie činnosti školy na verejnosti  

Ohrozenia: 

 nedostatok finančných prostriedkov.  

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

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

financovanie  

 

 

§ 2. ods. 1 p 

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

žiakov na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 
 

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

v školskom roku 2016/2017: 

 

§ 2. ods. 2a 

Stredná škola Počet žiakov: 

Gymnázium Leonarda  Stöckela, Bardejov 3 

CSŠ Bilingválne gymnázium, Bardejov 2 

Súkromné gymnázium, Bardejov 1 

Spojená škola – Gymnázium, Bardejov 1 

SPŠ, Bardejov 3 

Spojená škola polytechnická, Bardejov 3 

Zdravotnícka škola, Prešov 1 

Spolu: 14 



2a, Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Plán duchovných aktivít (2016-2017) 

 

Plán duchovných aktivít Zodpovednosť Termín 

Spoločná modlitba učiteľov pred vyučovaním 

v kaplnke. 
Mgr. Mária Exnerová stály 

Modlitba pri stolovaní v školskej jedálni. 
pedagogický dozor pri 

obede 
stály 

Používanie katolíckeho pozdravu. všetci učitelia stály 

Pravidelné mesačná duchovná obnova. 

 
duchovný správca školy 

posledná streda v mesiaci 

o 13:30 

Školské sv. omše. 
duchovný správca školy 

 

každý štvrtok o 7:20 

v kaplnke školy 

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

Sviatosť zmierenia. duchovný správca školy 

Počas prvých piatkov, 

duchovných obnov a po 

dohode s kňazmi farnosti 

Večeradlo modlitby ruženca v kostole. Mgr. Jurčišin-Kukľa september 2016 

Modlitba sv. ruženca v kostole. 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a triedni učitelia žiakov 

na druhom stupni 

máj 2017 

Spoločná modlitba sv. ruženca v škole. triedni učitelia 

október 2016 - denne 

desiatok v triede pred 

vyučovaním 

Slávnosť patrónky školy - sv. Faustíny. 
duchovný správca 

a riaditeľka školy 
október 2016 

Modlitba za misie a zbierka použitých 

poštových známok do pripravenej krabičky 

vo vestibule. 

triedni učitelia s rodičmi 

a žiakmi 
celý školský rok 2016/2017 

Oktáva za zosnulých. Mgr. Jurčišin-Kukľa 

1.-8. november (návšteva 

cintorína po jedn. 

ročníkoch) 

Adventná duchovná obnova žiaci - II. stupeň. 

Adventná súťaž. 

duchovný správca školy 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

december 2016 

december 2016 – po 

školských sv. omšiach 



 

 

 

 

 

 

Beseda o roku Božieho milosrdenstva duchovný správca školy október 2016 

Pôstna duchovná obnova žiaci II. stupeň. duchovný správca školy marec 2017 

Večeradlo modlitieb s Pannou Máriou 

v kostole. 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a zamestnanci školy 

V druhom polroku 

školského roka 

Návšteva chrámu. (Počas exkurzií vyhradiť 

priestor na návštevu chrámov a sakrálnych 

pamätihodností.) 

jednotliví triedny 

a učitelia náboženstva a 

dejepisu 

podľa plánu exkurzií 

Spoločná krížová cesta – v kaplnke 

a v kostole. 
triedni učitelia piatky v pôstnom období 

Loretánske litánie - podľa tried. triedni učitelia celý mesiac máj 2017 

Deň učiteľov katolíckych škôl. 
riaditeľ školy a všetci 

učitelia 

druhý polrok šk. roka 

2016/2017 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a 

Krvi – oltáriky. 

všetci učitelia za pomoci 

cirkevného spoločenstva 

v obci 

19.6.2017 

Poďakovanie za prácu učiteľom. Mgr. Jurčišin-Kukľa jún 2017 

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

všetci učitelia 
jún.2017 

Duchovné cvičenia pre pedagógov. 
riaditeľ školy, duchovný 

správca školy 

v čase jarných prázdnin 

(3x24 hodín) 

Biblická olympiáda. 

Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a vybraní žiaci druhého 

stupňa 

podľa rozpisu v príslušnom 

školskom roku 

11. výročie vzniku školy - slávnosť 

všetci učitelia 

v spolupráci 

s duchovným vedením 

školy 

september 2016 

Slávnosť na začiatku školského roka – Veni 

Sancte 

duchovný správca školy, 

všetci učitelia 
september 2016 

Turistický výlet do prírody spojený so sv. 

omšou 

duchovný správca školy, 

riaditeľka školy 
jún 2016 



 

V školskom roku 2016/2017 poskytovala škola tieto voľnočasové aktivity  cez 

vzdelávacie poukazy: 

 

Zoznam krúžkov 

Názov Vedúci krúžku Termín 

1. Angličtina hrou Ing. Veronika Poklembová, PhD Streda 13:00- 15:00 

2. Doučovanie zo 

SJL 

PaedDr. Juliána Delejová Pondelok 13:45- 15:45 

3. Gitarový 

krúžok 

Mgr. Martin Demský Pondelok 14:00- 16:00 

4. Krúžok IKT pre 

začiatočníkov 

Ing. Stanislav Rondzik Pondelok 13:25- 15:25 

5. Krúžok varenia Mgr. Ivana Vagaská Utorok 13:30- 15:30 

6. Matematika pre 

deviatakov 

Mgr. Michal Gura Utorok 13:30- 15:30 

7. Pohybové hry Mgr. Rastislav Zámborský Pondelok 13:00-15:00 

8. Prírodovedný 

krúžok 

Mgr. Michal Gura Streda 13:30- 15:30 

9. Prvácke 

popoludnie 

Mgr. Valeria Kobulnická Streda 11:30-12:30 

Piatok 11:30- 12:30 

10. Spevácky zbor Mgr. Rastislav Zámborský Streda 13:00- 15:00 

11. Šikovné ruky Mgr. Ivana Vagaská Pondelok 12:45-14:45 

12. ŠKD 

 

Mária Šimcová 11:00- 16:30 

13.  Športový 

krúžok 

Mgr. Marek Šimco Utorok 13.30-14:30 

Streda 13:30-14:30 

14. Turistický 

krúžok 

Mgr. Marián Jurčišin - Kukľa Piatok 14:00 – 16:00 

15. Tvorivá dielňa Mgr. Antónia Bujňáková Utorok 13:30- 15:30 

16. Zábavné 

popoludnie 

Mgr. Valeria Kobulnická Utorok 12:45- 14:45 

 

 

 

 



ČINNOSŤ CZUŠ SV. JÁNA BOSCA 

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

Výtvarný odbor: 

- Utorok         14:00 – 17:00 

- Piatok 14:30 – 16:30 

 

Tanečný odbor: 

- Pondelok 13:00 – 16:30 

- Utorok         14:15 – 16.30 

- Streda 13:00 – 16:30 

- Štvrtok         13:30 – 16:30 

- Piatok          13:30 – 17:15 

 

 
§ 2. ods. 2  

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

rodičom 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Rodičom sme sprostredkovali internetovú žiacku knižku i mnoho ďalších informácií v 

elektronickej podobe. Sprístupnili sme internet pre širokú verejnosť.  

 

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

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

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

vypracúva v spolupráci so školou Plán duchovných aktivít. 

 

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

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

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

poslancami sme získali ďalšie finančné prostriedky).  

 

§ 2. ods. 2 d 



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

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

a vzdelávaní v školách podieľajú  
 

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

primerané pracovné prostredie, to je postupne vytvárané, potrebujú primerané 

finančné ohodnotenie a dobré pracovné vzťahy, 

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

materiálno-technické vybavenie učební prírodovedného charakteru, žiakom chýba aj 

telocvičňa, 

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

celoškolské rodičovské združenia, konzultácie, aktualizovaná web stránka školy, 

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

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

primeranej úrovni, 

 zriaďovateľ: vo vzťahu k zriaďovateľovi sa neobjavujú vážne nedostatky,  

 štátna správa a samospráva: požiadavky štátu a samosprávy upravuje platná 

legislatíva, zatiaľ neregistrujeme nespokojnosť či výhrady v tomto smere, 

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

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

a plníme si svoje záväzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

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

rok 

2016/2017 

 

Časť materská škola 
 

Základné identifikačné údaje: 

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

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

Telefónne čísla: 054/4726311,   054/4723724 

 
Údaje o deťoch materskej školy za školský rok 2015/2016: 

 Stav k 15.9.2015 Stav k 30.6.2016 

 Počet deti Počet deti 

1.trieda 26 25 

2.trieda 20 20 

Spolu 46 45 

                                  

Údaje o fyzickom počte zamestnancov: 

Materská škola Počet 

Zamestnanci spolu 6 

Z toho pedagogických zamestnancov 4 

Z toho nepedagogických zamestnancov 2 

 

Jana Klesiková        zástupkyňa pre MŠ 

Zuzana Ondrusová                                                     učiteľka MŠ 

Magdaléna Šoltisová                                                   učiteľka MŠ 

Emília Šimcová                                                           učiteľka MŠ 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 

   Vedenie školy v súlade s koncepciou školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti. 



  V priebehu roka sa vzdelávacích podujatí zúčastnili 2 učiteľky,  vrátane zástupkyne MŠ. 

 

Prehľad o vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Počet učiteliek Druh a názov vzdelávania Organizátor 

2 učiteľky 1. atestácia Ružomberok, 

zástupkyňa MŠ 1. atestácia MPC Prešov 

         

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

učiteľky MŠ, vedúcou MZ je Zuzana Ondrusová. 

Analýza edukačného procesu 

V školskom roku 2016/2017 sme pracovali podľa  nového ŠkVP – „Cesta za poznaním“. 

Vypracovali sme metodický materiál k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Metodický 

materiál obsahuje rozpracovanie jednotlivých výkonových štandardov do výkonových úrovni, 

ktoré predstavujú možnosť ako postupovať pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti 

s ohľadom na rozvojové možnosti detí systematickým spôsobom od menej náročných 

požiadaviek k náročnejším. Po vzájomnej dohode učiteliek sme pristúpili k písaniu 

mesačných plánov v obidvoch triedach. Vypracovali sme „Plán práce školy“, ktorý sme 

obohatili o nové aktivity a počas školského roka bol doplňovaný. plán obsahoval  prílohy, 

plány, zápisnice a záznamy  z jednotlivých porád. V rámci pedagogického procesu sme deti 

motivovali, ponúkali im nové poznatky, skúsenosti, opakovali a precvičovali zapamätávanie 

si poznatkov, kontrolovali sme a hodnotili úroveň zvládnutia činnosti  hier a učiva.  Na 

dosiahnutia tohto cieľa  sme uplatnili aktivizujúce, inovatívne metódy, formy a prostriedky 

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

skúsenosti. Prostredníctvom nich sme rovnocenne rozvíjali všetky stránky osobnosti dieťaťa, 

pričom hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa a hlavnou výchovno-vzdelávacou 

metódou bola hra. 

V školskom roku 2016/2017 boli rozdelené a pomenované triedy: 

o trieda „Včielky“ 

o trieda „Motýliky“ 

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2016/2017 v obidvoch triedach 

zrealizujú triedne učiteľky – p. Ondrusová a p. Šoltisová. 

 

Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov – trieda  „Včielky“ 

 

  V školskom roku 2016/2017 triedu Včielky navštevovalo 20 detí, z toho 11 dievčat a 9 

chlapcov. 

Štátny  vzdelávací  program  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,  máme 

rozpracovaný  v Školskom vzdelávacom  programe  „Cestou za poznaním“, je  hlavný 

dokument   pri   realizácii   výchovno –vzdelávacej  činnosti.   



Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

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

základnej škole a pre život v spoločnosti. 

Hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku bola hra.  Štýl učenia v 

hre smeroval cielene k osobnostne orientovanej výchove a rozvíjaniu kľúčových kompetencií.  

Pri  plánovaní  výchovno - vzdelávacích činností sme zohľadňovali rozvojovú úroveň detí a 

vyvážene sme rozvíjali kľúčové kompetencie kde detí získali elementárne základy: 

1. komunikačných kompetencií, 

2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, 

3. digitálnych kompetencií, 

4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, 

5. sociálnych a personálnych kompetencií, 

6. občianskych kompetencií, 

7. pracovných kompetencií. 

 

  Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie do skupiny a 

kolektívu. 

V oblasti kognitívneho  rozvoja  bolo  pre  nás  prvoradé  rozvíjanie  komunikačných  

schopností dieťaťa,  zdokonaľovanie  jazykového  prejavu  a osvojenie  základov  spisovnej  

slovenčiny. Prostredníctvom pripravených edukačných aktivít sme stimulovali spontánny 

rečový prejav detí. Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná podnetnosťou prostredia v 

triedach, rekvizitami, učebnými pomôckami,  knihami,  encyklopédiami,  maľovaným  

čítaním,  čo  podporovalo  aj  predčitateľskú gramotnosť. Komunikačné schopnosti sú 

primerané veku dieťaťa.  Pretrvávajúcim negatívom bolo neakceptovanie  logopedickej  

starostlivosti  pre  dieťa  zo  strany  niektorých  rodičov,  čo  viedlo u niekoľkých detí k 

zlej  výslovnosti  hlások  a hláskových  skupín.   

Pri  sprostredkovaní  poznatkov a v  praktických činnostiach  sme  postupovali od 

jednoduchého k zložitému. Zadané úlohy deti zvládali  zväčša  primerane  veku,  občas  si  

vyžadovalo  ich  plnenie  pomoc  a individuálny  prístup učiteľky.  Deti  formou  hier  hľadali  

a objavovali  súvislosti  pri  riešení problémov  a  objavovali funkčnosť vecí. V hrových 

činnostiach aplikovali získané poznatky a skúsenosti, čím boli zámerne rozvíjané   poznávacie   

a učebné  kompetencie.  Využitím  aktivizujúcich  metód  sme  sa  snažili aktivizovať  

pozornosť  (na  dlhší  čas),  pamäť  (s krátkodobej  na  dlhodobú)  a logické  myslenie. 

Manipuláciou  s predmetmi  v edukačných  aktivitách  a spoločenských  hrách  si  deti  

osvojovali matematické  myslenie  o veľkosti,  tvare  a množstve. Deti  dokážu počítať  do  

desať a niektoré  aj  cez  desiatku.  Logické  myslenie  si  deti  rozvíjali  formou  hlavolamov, 

problémovými  úlohami  v 

pracovných  zošitoch.     

V edukačnom  procese    sme  využívali  dostupné  digitálne technológie (počítač,  Bee-Boot 

–elektronická  hračka,  interaktívna  tabuľa, ,  mikroskopy),  čím  si  deti  rozvíjali    pri  

manipulácii  digitálnu  gramotnosť.  U detí  sme rozvíjali  zmyslové  poznanie  pri  

oboznamovaní  sa  so  živou  a neživou  prírodou.   

Vzdelávaciu a výchovnú činnosť sme zamerali s dôrazom na ochranársky postoj k 

životnému prostrediu, hlavne na  zdravé  potraviny,  čistú  vodu,  separovanie  odpadkov  a 



prevenciu  pred  znečisťovaním a poškodzovaním  životného  prostredia.  Všetky  činnosti  a 

aktivity  boli  ukončované  otvorenými otázkami tak,  aby deti získavali hodnotiace a 

sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom i k vlastnej činnosti dieťaťa.  

Osvojovali si základy bezpečnostnej premávky. Osobnou skúsenosťou a používaním 

ochranných  prvkov si uvedomovali pravidlo cestnej  premávky  vidieť a byť videný.  Rozsah  

uvedených  poznatkov  zvládli  deti  primerane  veku  a rozvojovej  úrovne  detí.   

V občianskej oblasti  rozvoja osobnosti dieťaťa v edukačných  aktivitách  sa  deti  učili 

spontánne  aj  zámerne,  prežívali  zážitky  úspechu  ale  aj neúspechu  pri  plnení  rôznych  

úloh.    Osobnostné  a sociálne  kompetencie  si  deti  rozvíjali  prácou  v skupinách, pričom 

boli vedené ku vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu ohľaduplnosti k svojmu okoliu   a 

prostrediu,   zotrvanie   v činnostiach  ako  aj  k ich  dokončeniu.  Integrovaním  prvkov 

prosociálnej  výchovy  a dodržiavaním práv v edukačných činnostiach a hrách  viedlo  k 

akceptácii multikultúrnych  rozdielov  a rozvíjaniu schopnosti uvedomovať si dôsledky 

vlastného správania. U najmladších detí dochádzalo k postupnému  osvojeniu  sebareflexie,  

po  vzniknutom  konflikte  sa  na výzvu  učiteľky vedeli  ospravedlniť, poďakovať  a požiadať  

o pomoc.  Základy  empatie  si  mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných formách 

dňa medzi sebou, ale aj na vychádzkach k osobám  starším na vozíčku a pod..  Využívali  sme  

metódy  ranného  kruhu,  diskusie,  tvorby  pravidiel a prvkov  tvorivo –humanistickej  

výchovy.  Deti  sa  v hrách dokázali zdravo prejaviť a presadiť, odhadnúť  svoje  možnosti  a 

spôsobilosti.  V činnostiach  s výtvarným  a pracovným  zameraním  sa ponechávala  voľnosť  

kreativite  detí,  nápaditosti,  boli  vedené  k vytrvalosti,   sústredenosti, zodpovednosti  a 

samostatnému  prejavu.  Tvorivo  využívali  rôzne  výtvarne  techniky  a vytvárali 

kompozičné  celky.   

Výtvarný  prejav  bol  u väčšiny  detí na  dobrej, veku  primeranej  úrovni a dokázali ho 

využiť v rôznych činnostiach. Výsledky ich tvorby boli zväčša originálne. Na svoje 

sebavyjadrenie mali deti možnosť aj po hudobnej stránke.  Pri speve piesní sme u detí  dbali  

na správne  dýchanie,  dodržiavanie  primeraného  tempa    a rytmu. Zapamätali  si  piesne  s 

rôznou tematikou, ktorú dokázali prezentovať pred skupinou detí ale a j dospelých(Vianočná 

besiedka, Mám básničku na jazýčku , Deň matiek) 

 Kladný vzťah  ku  knihe  sme  u deti  posilňovali,  pravidelným  čítaním  príbehov  pred 

odpoludňajším odpočinkom. Vo vytvorených čitateľských kútikoch  v triedach,  si  deti  

listovali v rôznych knihách, detských časopisoch a čítali si obrázkové príbehy známych 

rozprávok a básni. Nácvikom básní a dramatizácie rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia 

v rámci materskej školy. 

V pracovnej a pohybovej  oblasti rozvoja dieťaťa boli spontánne a riadené pohybové 

činnosti ktoré boli súčasťou rôznych organizačných foriem počas celého dňa.  Deti boli 

podporované rôznorodými pohybovými aktivitami  a praktickými činnosťami. Boli vedené k 

spolupráci  a dodržiavaniu vopred dohodnutých pravidiel.  Deti reagovali na telovýchovnú 

terminológiu,  s ktorou počas roka prichádzali do styku pri pohybových a relaxačných 

cvičeniach. Dbali  sme  na  správne  hygienické  požiadavky pri cvičení (vyvetraná  

miestnosť,  uvoľnený odev apod.)   

Každodenné zaraďovanie pobytu vonku, viedlo k vytvoreniu si kladného postoja k pohybu.  

Ovládajú základné lokomočné pohyby. Vedia realizovať a meniť rôzne polohy  a postoje. 

Správne používali a manipulovali  s náčiním a dokázali sa bez väčších  ťažkostí pohybovať po 



náradí.  Súčasťou všetkých organizačných foriem bolo podporovanie sebaobslužných 

činností. Deti sú samostatné pri obliekaní, s menšou pomocou u mladších detí. Návyky a 

zručnosti súvisiace   s hygienou,  sebaobsluhou,  stolovaním,  udržiavaním  poriadku  a čistoty  

majú   deti primerane veku osvojené. Pri ich realizácii si vzájomne dokázali pomáhať a 

spolupracovať. Rozvoj jemnej   motoriky   a vizuomotoriky   deti   rozvíjali   strihaním,   

skladaním,   lepením,   modelovaní, konštruovaním  a činnosťami  súvisiacimi  s ľudskou  

prácou.  S týmito  činnosťami  úzko  súviselo dodržiavanie  bezpečnosti,  k čomu  boli  deti  

vždy  upozorňované  a vedené.   

V konštruktívnych činnostiach boli vedené k vyjadrovaniu  priestorovej  predstavivosti,  

sústredenosti  a spolupráci. Boli  nabádané  k dokončeniu  úloh  v primeranej  kvalite  a čase.  

Rozvíjala  sa  u nich  technická tvorivosť a zručnosť.  Pri grafomotorických cvičeniach boli 

u detí  upevňované správne návyky držania  grafického  materiálu  a  správneho  sklonu  

papiera  pri  kreslení  na  stole.  Cvikmi  na odľahčenie  ruky  pri  grafomotorických  cvikoch,  

boli  dôsledne  vykonávané,  aby  deti  nevyvíjali  neprimeraný    tlak    na    grafickú    stopu.    

Tak    sme    u detí    dosahovali    cielené    rozvíjanie grafomotorických  zručností.  Deti  boli 

počas dochádzky do materskej školy usmerňované k správnemu držaniu tela sedenia pri 

stoloch.  Pri  rozvíjaní  psychomotorických  kompetencií  sme  využívali metódu nabádania 

motiváciou,  povzbudením a pochvalou. 

 

Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov – trieda  „Motýliky“ 

 V školskom roku 2016/2017 triedu Motýliky navštevovalo 25 detí, z toho 13 dievčat a 12 

chlapcov. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovali podľa školského 

vzdelávacieho programu „Cestou za poznaním“, vypracovaného v zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie. Hlavným cieľom výchovy 

a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej 

a sociálno-citovej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a pre život 

v spoločnosti. Hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku bola hra. 

Štýl učenia v hre smeroval cielene k osobnostne orientovanej výchove a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií. 

Vo výchovno-vzdelávacej práci bol kladený dôraz na aktívny prístup detí k prijímaniu 

poznatkov a informácií, citové uspokojenie pri vlastnom edukačnom procese, kde 

prevažovalo zážitkové učenie. Stimulovali sa sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu 

k vlastnému pokroku, sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, rozvoj tvorivého 

a kritického myslenia. Zohľadňovali sme rozvojovú úroveň dieťaťa a vyvážene rozvíjali 

kognitívnu, psychomotorickú aj sociálno-emocionálnu stránku dieťaťa. Pozitívna atmosféra 

vyvoláva v deťoch potrebu komunikovať, vyjadrovať svoje zážitky. 

V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradé rozvíjanie komunikačných schopností 

dieťaťa, zdokonaľovanie jazykového prejavu a osvojenie základov spisovnej slovenčiny. 

Základným východiskom pre komunikáciu musí byť bezprostredná skúsenosť dieťaťa, 

zmyslové vnímanie, verbalizácia vecí, činnosti javov a vzťahov z každodenného života, 

spájanie hovoreného slova s pohybom. 



Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná podnetnosťou prostredia v triede, rozhovormi, 

komentárom ilustrácie a obrázku, jazykovými a analyticko-syntetickými hrami, hrou 

s pexesom a puzzle, maľovaným čítaním, kalendárom počasia. 

Komunikačné schopnosti sú primerané veku detí. Vedia komunikovať prostredníctvom 

jednoduchých viet a súvetí. Jazykový prejav detí je na primeranej úrovni. Niektoré deti 

navštevovali logopedickú poradňu. 

Deti formou hier hľadali a objavovali súvislosti pri riešení problémov a objavovali funkčnosť 

vecí. V hrových činnostiach využívali svoje nadobudnuté poznatky v konkrétnych situáciách 

počas dňa. Rozvíjali si poznatkový systém prostredníctvom zážitkového učenia pozorovaním, 

experimentovaním, rôznymi didaktickými pomôckami. 

Pomocou priamo riadených hrových a edukačných činností detí získavali poznatky zo živej 

a neživej prírody, objavovali súvislosti medzi jednotlivými informáciami, javmi, situáciami. 

Zážitky a skúsenosti detí z pozorovania s lupou a mikroskopom, umocňovali ich chápanie 

a porovnávanie vzťahových a príčinných súvislostí zmien v prírode. Edukačné aktivity boli 

zamerané k osvojeniu si enviromentálnych postojov, kladnému vzťahu k prírodnému 

prostrediu, hodnotili názory či konanie ľudí, šetrne zaobchádzanie s prírodou zážitkovou 

formou (sadenie, klíčenie, polievanie, čistá voda, separovanie odpadkov). Prevencia pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Rozsah uvedených poznatkov zvládli 

deti primerane veku a rozvojovej úrovni detí. Riešili jednoduché problémové úlohy, 

uplatňovali matematické myslenie, porovnávali podobnosti a rozdiely predmetov, osvojili si 

číselný rad, dokážu počítať cez desiatku, rozoznávajú rovinné a priestorové geometrické 

útvary, farby. Dokážu riešiť úlohy v pracovných listoch, blúdiská, sudoku, tangram, spájali 

body do tvarov, číselné body. Ovládajú základy práce s digitálnou hračkou ako je „BEE- 

BOT“, PC- Planéta vedomostí. 

V sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa sme vytvárali atmosféru pohody 

a bezpečia, utvárali pozitívny postoj k sebe a druhým. Osvojili si základné pravidlá 

v medziľudských vzťahoch ako je pozdraviť sa, poprosiť, pomáhať si, ospravedlniť sa, 

odpustiť, ktorými sa riadili v každodennom kontakte v materskej škole. 

Prostredníctvom zážitkového učenia a uplatňovania prosociolálneho výchovného štýlu sme sa 

snažili dať deťom základy spoločenských pravidiel a noriem, empatie, tolerancie, 

spolupratričnosti, spolupráce a ohľaduplnosti k svojmu prostrediu. 

Rozvíjali sme schopnosť akceptovať multikultúrne odlišnosti detí. Základy empatie si mali 

možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných formách dňa medzi sebou ale aj pri pobyte 

vonku. Využívali sme metódy ranného kruhu, diskusie. V priebehu hier a edukačných aktivít 

sme venovali dostatok priestoru na sebarealizáciu, hodnotenie, sebahodnotenie. 

Zmysel pre cit a vzťah k umeniu sme rozvíjali prostredníctvom dramatického umenia, kde 

deti nadobudli poznatky o ľudských hodnotách. 

Spevom a počúvaním detských piesní sme u detí vyvolávali atmosféru pohody a radosti. 

Deti obľubovali analyticko-syntetické hry so slovom, rytmizáciu riekaniek piesní. Radi 

spievali a vytvárali rytmický sprievod a pohyb- tlieskanie, plieskanie. Učili sa rozlišovať 

tempo- pomaly, rýchlo. Poznajú pohybové hry so spevom. Spievali piesne s rôznou 

tematikou, ktorú dokázali prezentovať pred skupinou detí a dospelých (Vianoce, Deň matiek). 



Nácvikom básní a dramatizácie rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia v rámci MŠ. 

Hlavným cieľom je aby deti výtvarným vyjadrovaním uplatnili svoju fantáziu, rozvíjali si 

svoje schopnosti a získali základné zručnosti s výtvarným materiálom a rôznymi nástrojmi. 

V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním sa ponechávala voľnosť kreativite detí. 

Boli vedené k samostatnému prejavu a vytrvalosti. 

V perceptuálno-motorickej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa sme vytvárali podmienky na 

dostatok pohybových a športových činností, ktoré boli súčasťou rôznych organizačných 

foriem počas celého dňa. 

Pohyb a telesná zdatnosť sa rozvíja prostredníctvom pohybových aktivít, kde deti veľmi radi 

cvičili spontánne, ale aj cez riadené činnosti. Ovládajú základné lokomočné pohyby, sú 

pohybovo zdatné pri cvičení s náčiním i na náradí. Často krát cvičili aj za sprievodu hudby. 

Prostredníctvom iných vzdelávacích oblastí získali poznatky o telovýchove a športe 

v prepojení na rozvoj charakterových čŕt a vôľových vlastností, pohybovú výkonnosť, 

sebaúctu, zmysel pre kolektív i poznatky o dôležitosti aktívneho pohybu. 

Dobre reagujú na terminológiu, vizuálne sluchové aj verbálne pokyny. 

Dbali sme na správne hygienické požiadavky pri cvičení (prezliekanie do úborov, vetranie 

miestnosti a pod.). 

Každodenné zaraďovanie pobytu vonku viedlo k vytvoreniu si kladného postoja k pohybu. 

Sebaobslužné činnosti sú primerané veku detí. Sú sebaisté v sebaobsluhe pri stolovaní, 

v udržiavaní poriadku a v uplatňovaní hygienických návykov. Pri ich realizácii si vzájomne 

pomáhali a spolupracovali. Rozvoj jemnej motoriky detí rozvíjali strihaním, lepením, 

konštruovaním a činnosťami súvisiacimi s ľudskou prácou. V konštruktívnych činnostiach 

boli vedené k vyjadrovaniu priestorovej predstavivosti, sústredenosti a vzájomnej pomoci-

 spolupráci. Rozvíjala sa u nich technická tvorivosť a zručnosť. V cielenom rozvoji 

grafomotorických zručností sme venovali zvýšenú pozornosť správnemu držaniu, tlaku 

grafického materiálu a dbali na správnu polohu tela. 

Prostredníctvom edukačných aktivít podnetnosťou prostredia, učebnými pomôckami, 

Montessorri prvkami sme pri rozvíjaní kľúčových kompetencií využívali metódu 

povzbudenia, nabádania motiváciou a pochvalou.  

Údaje o prezentácií materskej školy na verejnosti 

Výlety, besedy, kultúrne a športové podujatia: 

Šarkaniáda – výroba šarkanov 

Sviatok patrónky školy sv. Faustíny 

Tekvicové kráľovstvo v materskej škole 

Starým rodičom z lásky 

Sviatok MŠ na Slovensku – pečenie koláčov s ochutnávkou 

Oslavy sv. Mikuláša v MŠ a na námestí v Bardejove 

Štedrý deň v materskej škole 

Fašiangový karneval 



Čítanie rozprávok pred spánkom žiakmi ZŠ 

Prednes básničiek medzi triedami MŠ s odmenou 

Deň vody 

Depistáž predškolákov 

Deň otvorených dverí – 2. trieda MŠ 

Veľkonočné dielne - zdobenie kraslíc 

Zápis deti do prvého ročníka základnej školy 

Zápis deti do materskej školy 

Deň matiek 

Školský výlet učiteľky s deťmi – Nestwill park Hniezdne, hrad a skanzem Stará Ľubovňa 

MDD - športové a zábavné popoludnie 

Turistická vychádzka do Bardejovských kúpeľov 

Rozlúčka predškolákov 

Rozlúčka predškolákov 

Oslavy menín a narodenín  

Divadielka - podľa ponuky 

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

1. Tanečný krúžok 

2. Výtvarný krúžok  

3. Angličtina hrou 

 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti 

V školskom roku 2016/2017 absolvovalo predprimárne vzdelávanie 18 predškolákov. Do 

prvého ročníka základnej školy nastúpilo 16 deti, 3 deti majú OPŠD a 1 dieťa je predčasne 

zaškolené na základe vykonania depistáže v materskej škole.   

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

kľúčových kompetencií, vzdelávacích oblastí i vzdelávacích štandardov. Úroveň školskej 

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

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

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

dobre. 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

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

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

vybavené novým nábytkom. 

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

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

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

Zakúpili sme veľké množstvo pracovného a výtvarného materiálu. 

Zakúpili sme nové učebné a didaktické pomôcky. 



Doplnili sme náradie a náčinie na telesnú výchovu. 

Zakúpili sme posteľné prádlo. 

Školský dvor je dobre vybavený a doplnený novým detským pieskoviskom. 

Detské knižnice sme doplnili novými knihami. 

Zakúpili sme detské sedacie súpravy. 

 

SWOT analýza materskej školy 

Silné stránky - pozitívna socio-emocionálna klíma v škole 

                         - vysoký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa do MŠ 

                         - 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

                         - záujem pedagogických zamestnancov na aktivitách školy 

                         - rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti 

                         - dostatok pomôcok a hračiek 

                         - dobrá spolupráca so ZŠ 

                         - vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ 

                         - využívanie alternatívnych prvkov vo VVP 

Slabé stránky - absencia telocvične 

 

Cieľ materskej školy v školskom roku 2017/2018 

   Cieľom našej materskej školy v budúcom školskom roku 2017/2018 bude zefektívniť 

školský dvor, svojpomocne obnoviť náradie na školskom dvore. 

Zriadiť záhradku pre deti na pestovanie zeleniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Exnerová 

Za materskú školu vypracovala: Jana Klesiková 

V Bardejove - Dlhej Lúke, 04. októbra 2017 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2017 

Prerokované radou školy dňa: 19.októbra 2017  

Schválenie zriaďovateľom školy: 


