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1.Údaje o škole: 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Jaltská 33, 040 22 Košice 

Telefónne číslo 055/6713661, 0907900114         

Adresa elektronickej pošty msjaltska@msjaltska.sk 

Webové sídlo MŠ www.msjaltska.sk 

Zriaďovateľ Mesto Košice 

Adresa zriaďovateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Telefónne číslo 055/6419 217 

Adresa elektronickej pošty kontakt@kosice.sk 

Vyučovací jazyk slovenský 

Forma hospodárenia preddavková organizácia Mesta Košice 

Forma výchovy a vzdelávania celodenná, s možnosťou poldennej 

dochádzky 

 

2.Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Mrasková 

Poverená zástupkyňa  Blanka Bernáthová  

Vedúca ŠJ Zuzana Drobňáková 

 

3. Rada školy a jej zloženie:  

Funkcia Meno a priezvisko zvolený/delegovaný 

Predseda  Katarína Borovská  pedagóg 

Člen Zuzana Papajová pedagóg 

Člen Zuzana Drobňáková nepedagóg 

Člen Mgr. Lucia Harsányi za rodičov 

Člen Mgr. Dominika Uličná za rodičov 

Člen Mgr. Jana Rusnáková        za rodičov 

Člen Mgr. Dominik Babušík zástupca zriaďovateľa, poslanec MČ DH 

Člen MUDr. Ján Sekáč zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ 

Člen Jaroslav Dvorský zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ 

http://www.msjaltska.sk/
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Rada školy zasadala v školskom roku 2021-22 2x.  

1. zasadnutie rady školy - 05.10.2021 – prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej 

činnosti materskej školy za školský rok 2020/2021 – vyjadrenie súhlasného stanoviska.  

2. zasadnutie - 22.06.2022  - prerokovanie Školského vzdelávacieho programu Jaltský lúčik. 

Funkčné obdobie Rady školy pri MŠ Jaltská 33, Košice je od 09.10.2020 do 08.10.2024.  

 

4.Údaje o počte tried a detí vrátane detí so ŠVVP:  

a)Počet tried: 6 

b)Priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok 2021/2022: 127 detí z toho počet 

novoprijatých detí k 15.9.2021: 45 detí 

 

Trieda Vekové zloženie Počet detí Deti so ŠVVP 

1. 2 - 6   19 0 

2. 4 - 5   23 0 

3. 2 – 3  20 0 

4. 2 – 6  19 0 

5. 5 – 6  23 0 

6.  5 – 6   23 0 

    

c)Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2021-22: 8 detí  

d)Počet detí zapísaných do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2022-23: 46 detí  

e)Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2022-23: 3 deti 

f)Počet vydaných rozhodnutí o prijatí detí do MŠ na školský rok 2022-23: 44  

g)Počet vydaných rozhodnutí o neprijatí detí do MŠ na školský rok 2022-23: 8 

 

5. Údaje o zamestnancoch školy:  

a)Počet pedagogických zamestnancov: 13 

Z nich kvalifikované (s TPP, DPP, počet): 12 s TPP, 1 s DPP 

Nekvalifikované: 0 

Počet študujúcich: 0 

Počet pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa:0 

Počet pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa:6 

Počet samostatných pedagogických zamestnancov:12 
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Počet začínajúcich pedagogických zamestnancov:1 (úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie 

dňa 23.06.2022) 

Počet pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou:1 

Počet pedagogických zamestnancov s druhou atestáciou:1 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti. 

b)Počet nepedagogických zamestnancov: 5 

Fyzický stav: 5 Prepočítaný stav: 4 

Počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ: 4 

Fyzický stav: 4  Prepočítaný stav: 4 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti:  

a)Krúžkové aktivity: krúžok anglického jazyka, výtvarný krúžok 

b)Prehliadky a súťaže:  

Organizátor Oblasť Názov aktivity Počet detí Termín 

CVČ EP Popradská výtvarná Príroda očami detí – 

staráme sa o zem 

4 03.06.2022 

CVČ EP Popradská výtvarná Najkrajší sen 5 29.10.2021 

CVČ EP Popradská výtvarná Koláže rozprávajú 5 14.01.2022 

Žitnoostrovské osvetové stredisko výtvarná Žitnoostrovské 

pastelky 

5 14.02.2022 

 

c)Aktivity školy: 

 Jesenná brigáda 

 Šarkaniáda 

 Deň MŠ na Slovensku – výstava prác detí technikou Land art na školskom dvore, Obraz 

pre triedu 

 Vítame Mikuláša 

 Svetový deň zdravej výživy – Jeseníčkovia 

 Výstavy z Lego – Biela zima, Život v lese 

 Svetový deň vody 

 Kolieskový deň 

 Tradičné remeslá 

 Veľkonočné radovánky 
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 Školská športová olympiáda 

 MDD – stavanie hradov, výlet do ZOO Kavečany, detská diskotéka 

 Predplavecký výcvik 

 Programovanie s včielkou Bee Bot 

 Karneval 

 Hudobné koncerty s ujom Ľubom – O neposlušných kozliatkach, Snehuliak Tomáš, 

Zvieratká na dvore 

 Divadlo Babadlo – Tajomstvo varešiek 

 Školské kolo v sólovom speve a prednese poézie a prózy 

 Slávnostná rozlúčka predškolákov z MŠ 

 

7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

Eko výchovné projekty: Škôlka Ježka Separka, Zbierame použité batérie so Šmudlom 

Školské projekty: Náš strom, Adamko hravo – zdravo. 

Triedne projekty: Adoptuj si kravičku, Kozmo a jeho dobrodružstvá. 

Národné projekty:  

 Múdre hranie – získali sme finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR (1000 eur) na 

podporu výchovno – vzdelávacieho procesu v MŠ. 

 Aktivizujúce metódy vo výchove. 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

 

8. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole:  

V školskom roku 2021/2022 bola vykonaná tematická inšpekcia zameraná na:  

a) Stav zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, výchovno – 

vzdelávacej činnosti a učenia sa detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole povinné. 

Závery ŠŠI: 

Silné stránky: materiálno – technické vybavenia k edukácii detí plniacich povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

Odporúčania ŠŠI: Zapracovať platné právne predpisy, pokyny a usmernenia týkajúce sa 

cieľov a obsahu vzdelávania detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie do ŠkVP. 

Rozpracovať harmonogram denných činností v dennom poriadku s ohľadom na 

psychohygienické potreby detí. 
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b) Stav realizácie hudobnej výchovy a podpory rozvíjania hudobnej gramotnosti detí 

v materskej škole.   

Závery ŠŠI: 

Silné stránky: Cielene podporovanie rozvoja hudobnej gramotnosti detí proporčne vyváženým 

plnením obsahu vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – hudobná výchova prostredníctvom 

vzdelávacej aktivity a jeho integrovaním do všetkých činností dňa i realizáciou podporných 

aktivít. 

 

9. Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy:  

Materská škola pozostáva zo štyroch pavilónov. V troch pavilónoch je šesť tried. Vo štvrtom 

pavilóne je na prízemí školská kuchyňa a na poschodí sklady, kancelárie a telocvičná herňa. 

Všetky triedy sú vybavené novým nábytkom, kobercami, detskými stoličkami 

a zrekonštruované sú všetky sociálne zariadenia pre deti. V MŠ sú vymenené všetky okná 

a vchodové dvere. Deti majú k dispozícii dostatočné množstvo edukačných hračiek 

a učebných pomôcok. V štyroch triedach sú nainštalované interaktívne tabule s pripojením na 

internet. Školský dvor je vybavený modernými hracími prvkami – šmýkačky, hojdačky, 

pohyblivý chodník, hrazdy. Na školskom dvore sú štyri pieskoviská, z ktorých dve sú 

vybavené tienidlami. 

V školskom roku 2021/2022 sme z projektu Múdre hranie a od  zriaďovateľa zakúpili: 

 výtvarný materiál 

 hygienické a dezinfekčné potreby  

 tablety, interaktívnu tabuľu, farebné tlačiarne, notebooky, router, interaktívne knihy 

 hračky a učebné pomôcky – včielka a podložky Bee Bot, logico primo, senzorický 

koberec, Easi Ears, hovoriace štipce, povolania, mikroskopy, skladačky, maňušky, sada 

zvierat, ortopedické koberce, hry na rozvoj grafomotoriky, maňušky, karaoke mikrofón, 

sady lúp, magnetické skladačky ľudské telo, pomôcky na dopravnú výchovu, kartónové 

tehličky, magnetické autá, sada hudobných nástrojov. 

 

10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy 

a to o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

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

Platby zákonných zástupcov detí v zmysle VZN č.103: 20 eur mesačne na jedno dieťa. 

Zriaďovateľovi sme odviedli za obdobie od júla 2021 do júna 2022 sumu 15 727 Eur. 
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Poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa: 4 044 Eur vrátane 1 000 Eur z projektu 

Múdre hranie.  

 

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky:  

Silné stránky:  

 Oblasť kognitívneho rozvoja,  

 využívanie lego dacta vo výchovno – vzdelávacom procese,  

 telovýchovná oblasť,  

 výtvarná oblasť,  

 partnerský vzťah učiteľ - dieťa,  

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,  

 záujem zamestnancov o profesijný rozvoj,  

 odovzdávanie poznatkov prostredníctvom zážitkového učenia,  

 bohatá ponuka aktivít počas školského roka,  

 materiálno – technické vybavenia k edukácii detí, 

 poskytovanie poradenstva pre rodičov v oblasti adaptácie na MŠ a pri riešení 

výchovných problémov. Máme určené konzultačné hodiny 1x v týždni, počas ktorých 

môžu rodičia s konkrétnymi učiteľkami konzultovať a riešiť problémy.  

Slabé stránky:  

 Zapájanie sa do detských súťaží a prehliadok,  

 tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov,  

 poškodená fasáda budovy a nevyhovujúci stav spojovacej chodby. 

Príležitosti:  

 Priestranné a účelné vybavenie tried,  

 priestranný a multifunkčne vybavený areál školského dvora,  

 materiálno – technické vybavenie k edukácii detí,  

 dobré podmienky na výchovu a vzdelávanie detí. 

 

12. Spolupráce a sponzorstvo:  

a) Spolupráca s rodičmi: Je na dobrej úrovni. Za pomoci rodičov sme zakúpili hračky, učebné 

pomôcky, výtvarný materiál, knihy. Rodičia nám darovali 2% z daní.  
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b) Spolupráca so ZŠ Postupimská 37: Po uvoľnení pandemických opatrení sa deti 5 – 6 

ročných tried zúčastnili na Dancefest Postupimská 2022, kde absolvovali športovo zábavný 

program a špeciálne tvorivé dielne. 

c) Spolupráca s Verejnou knižnicou Jána Bocatia: Po uvoľnení pandemických opatrení 

navštevovali deti 5 – 6 ročných tried knižnicu, kde sa hravou formou oboznamovali s detskou 

literatúrou a mali možnosť vytvárať si pozitívny vzťah ku knihám.  

d) Spolupráca s CPPPaP: Školská psychologička vykonala depistáž školskej zrelosti v MŠ 

u detí, ktorých rodičia dali na depistáž súhlas. Spolupracovali sme aj v oblasti posúdenia 

zníženej adaptačnej spôsobilosti u jedného dieťaťa. 

e) Spolupráca so vzdelávacou ustanovizňou Proamericana: krúžok anglického jazyka 

navštevovalo spolu 27 detí 5 – 6 ročných tried. Realizoval sa počas celého školského roka 

v dvoch skupinách detí za dodržania protipandemických opatrení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 14.07.2022     Vypracovala: Mgr. Mária Mrasková 

           riaditeľka 
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