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1. 

a)  Základné identifikačné údaje o materskej škole 

1. Názov školy: Materská škola, Kežmarská 46, Košice 

2. Adresa školy: Kežmarská 46, 040 11 Košice 

3. Telefónne číslo: 055/ 6425 311 

4. Webové sídlo školy: www.mskezmarska.sk 

5. Adresa elektronickej pošty: mskezmarska@gmail.com 

6. Vedúci  zamestnanci: riaditeľka MŠ:  Ing. Svetlana Nováková 

vedúca školskej jedálne: Lucia Hnízdilová 

7. Údaje o rade školy: 

Meno a priezvisko Funkcia 

 

Zvolený/delegovaný za 

Beáta Urbanská predseda pedagogických zamestnancov 

Lucia Hnízdilová podpredseda nepedagogických zamestnancov 

MUDr. Lenka Filipová člen rodičov 

JUDr. Viktória Fek člen rodičov 

Blanka Eliášová člen zriaďovateľa 

Bc. Gabrielu Vološinyovú člen zriaďovateľa 

Ing. Monika Petri člen zriaďovateľa 

 

b)  Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi 

1. Zriaďovateľ MŠ: Mesto Košice 

2. Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

3. Telefónne číslo: 055/6419112 

4. Adresa elektronickej pošty: 

- Názov elektronickej schránky: Mesto Košice 

- Typ schránky: orgán verejnej moci 

 

c)  Informácie o činnosti rady školy a iných  poradných orgánoch školy 

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zasadnutia rady školy prebiehali podľa programu, riadili sa platnou legislatívou. Členovia 
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prerokovali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020– 2021 a schválili školský poriadok. Novozvolení členovia RŠ boli oboznámení so Školským 

vzdelávacím programom: ,,Hravé poznávanie" aj  Plánom práce školy na školský rok 2021/2022. 

Informovaní boli o vykonaných zmenách v Štatúte rady školy, ktorý bol upravený a aktualizovaný 

podľa platných pravidiel a podmienok MŠ ako neprávneho subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice. Rada školy aktívne plnila svoju úlohu, vyjadrovala sa k otázkam týkajúcich sa 

celkového chodu školy, edukácie, financií, aktivít školy a hľadala spoločné riešenia. 

 

Poradné orgány školy:  

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala v školskom roku 

2021/2022  5-krát v zmysle plánu činnosti.  

Cieľom zasadnutí boli témy:  

1. zasadnutie: 30.08.2021 

-  Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 

- Prerokovanie a schválenie Plánu práce školy na školský rok 2021/2022, osobné úlohy učiteliek a 

zmien v Školskom poriadku 

- Oboznámenie s organizačným poriadkom a realizáciou projektov v školskom roku  2021/2022 

- Organizačné pokyny riaditeľky školy na nový školský rok 

2. zasadnutie: 15.12.2021 

- Aktuálne informácie o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materskej škole pre 

školský rok 2021/2022 

- Zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly 

- Plánované podujatia 

3. zasadnutie: 20.01.2022 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. r. 2021/2022             

- Hodnotenie spolupráce MŠ so ZŠ a knižnicou   

- Zhodnotenie školskej pripravenosti  

- Pokyny na II. polrok- odporúčania z hospitačnej činnosti 

- Aktuálne informácie k projektom 

4. zasadnutie: 28.04.2022 

- Sprostredkovanie poznatkov  z online aktualizačných vzdelávaní a webinárov 

- Zabezpečenie plánovaných podujatí, exkurzií – IV, V., VI. / 2022    
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5. zasadnutie:     

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za II. polrok šk. r. 2021/2022 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2021/2022 - riaditeľka     

- Vyhodnotenie kontrolnej činnosti, závery 

- Príprava ročného plánu školy a organizácia nového školského roka 2022/2023 

- Pokyny k prevádzke počas letných prázdnin - plán čerpania dovoleniek pedagogických 

zamestnancov 

Členovia pedagogickej rady  pripravovali námety i návrhy týkajúce sa činnosti materskej školy.  

Pedagogická rada sa vyjadrovala ku všetkým prerokúvaným bodom programu, navrhovala pripo-

mienky, odporúčania, závery a opatrenia. Závery pedagogickej rady boli prijaté formou uznesení, 

ktoré sú výsledkom diskusie o predkladaných návrhoch v rámci prekovaného programu zasadnutí.                       

Zasadnutie pedagogickej rady prebiehalo v súlade  s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami. 

 

d) Údaje o počte detí školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

P. č. 
Vekové zloženie 

detí v triede 

Kapacita 

triedy 

Počet detí 

k 15.9.2020 

Počet detí 

k 31.8.2022 

Z počtu zapísaných detí 

Počet 

detí 

2 - roč. 

 

Počet         

5-6 roč.     

detí 

Počet        

detí 

s PPPV 

Počet 

integrova-

ných deti 

1. 2-6-ročné 22 21 22 11 0 0 0 

2. 2-6 ročné 22 21 21 0 0 0 1 

3. 2-6 ročné 22 22 21 0 10 0 0 

4. 5-6 ročné 22 22 22 0 22 1 0 

Spolu  88 86 86 11 32 0 1 

 

e)  Údaje o počte pedagogických a ďalších zamestnancov školy: 

• počet  učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav : 9             prepočítaný stav: 9 

• počet asistentov učiteľa v MŠ:  1  

• počet nepedagogických zamestnancov v MŠ - fyzický stav: 4    prepočítaný stav:  3 

• počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej         - fyzický stav: 4    prepočítaný stav:  4                                     

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy: 

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

• počet študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ: 0  na VŠ: 0 
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g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

1. Škola v prírode v školskom roku 2021/2022 nebola realizovaná. 

2. Prehliadky a súťaže: 

Prehliadky a súťaže: 

• Účasť na celomestskej výtvarnej súťaži „Najkrajší sen“  

• 2. miesto na celomestskej výtvarnej súťaži „Koláže rozprávajú“      

• Postup do celoslovenského kola výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“   

• Účasť na XXIII. Medzinárodnej súťaži výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku         

Žitnoostrovské pastelky 2022    

• 2. miesto na celomestskej výtvarnej súťaži „Moje mesto“  

• Čestné uznanie na celomestskej výtvarnej súťaži „Moje mesto“ 

• Účasť na celomestskej výtvarnej súťaži „Príroda očami detí“ – Staráme sa o zem  

• Účasť na športovom podujatí „Poďme sa hrať do školy“ v rámci spolupráce so Základnou 

školou, Kežmarská 28. Košice 

• Účasť na športovej olympiáde materských škôl v obvode Košice – Západ  

 

Ďalšími aktivitami boli: 

• Bábkové a divadelné predstavenia  

• Šarkaniáda 

• Jesenná a jarná turistická vychádzka  

• Mikuláš 

• Karneval  

• Vychádzka  ku Vyhliadkovej veži Hradová 

• Výlet na Alpínsku za spoznávaním živlov 

• Športová olympiáda 

• MDD      

• Deň rodiny                       

• Rozlúčka s predškolákmi 
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• Predplavecký výcvik 

• Dopoludnie so sokoliarmi 

h)  Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

• Škôlka „Ježka Separka“ 

 Interný projekt: 

• Škola podporujúca zdravie 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole: 

 V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná v materskej škole inšpekčná činnosť.  

 

j) Informácie  o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

1. Priestorové podmienky: Materská škola sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte           

v  mestskej časti Košice – Západ, ktorého súčasťou je Pavilón 1 – Prízemie, Pavilón 1 – Poschodie, 

Pavilón 2 – Hospodárska časť. Je zriadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená        

pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečisteného    

ovzdušia. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie zariadenia a vybavenie zodpovedá veku, 

zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí. Pavilón 1 je dvojpod-

lažný, na každom podlaží sa nachádzajú dve triedy. Každá trieda má umyváreň so sprchou 

a samostatné detské WC.  Denná miestnosť plní funkciu herne a spálne. V pavilóne 2 je riešená 

hospodárska časť a tretí pavilón je prenajatý.  

Všetky priestory majú prirodzené osvetlenie prostredníctvom okien kombinované umelým         

elektrickým osvetlením, ktoré zodpovedá požiadavkám osvetlenia vnútorných priestorov školy. 

Vetranie je riešené prirodzene – oknami. Súčasťou školy je oplotený pozemok slúžiaci ako         

vonkajšia telovýchovná a hracia plocha pre deti navštevujúce materskú školu. Trávnatá plocha       

je rozdelená plotom, ktorý rozdeľuje  pozemok na hornú a dolnú časť. V dolnej časti školského   

dvora máme osadené 5 pružinových hojdačiek, detský drevený vláčik, 3 pieskoviská, lavičky,   

ihriskovú zostavu so šmýkalkami, zostavu učebňa a lanový chodník.  V hornej časti školského dvo-

ra máme osadený kolotoč, dve hojdačky, ihriskovú zostavu so šmýkalkou a zostavu učebňa. 

2. Materiálno-technické podmienky:  MŠ bola postavená v roku 1967, čo si vyžaduje značné       

investície do opráv.  
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Z dôvodu bezpečnosti bol v materskej škole inštalovaný videovrátnik,  ktorý umožňuje audiovizu-

álnu komunikáciu s osobou pri vstupných dverách.  

V školskom roku 2021/2022 bola realizovaná oprava strešného plášťa, výmena okien a dverí na 

chodbách materskej školy a výmena exteriérových herných prvkov v školskej záhrade. 

Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré boli získané v rámci projektov                 

v spolupráci s rodičmi, s ministerstvom školstva, so zriaďovateľom Mesto Košice a od sponzorov. 

Uvedenými aktivitami sme dospeli k skvalitneniu a zlepšeniu materiálno-technických 

a priestorových podmienok materskej školy. 

 

k) Informácie  o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v oblastiach, v ktorých 

má škola nedostatky: 

Silné stránky:  

• 100% kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov,  

• pedagogický asistent 

• kreativita a osobná iniciatíva pedagogických zamestnancov, 

• záujem učiteliek o profesijný rozvoj  a rozvíjanie profesijných kompetencií aktívnou  účasťou    

na on-line vzdelávaniach,   

• prístup učiteľov  orientovaný na osobnosť dieťaťa,  

• pozitívna socio-emocionálna klíma v škole,  

• dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek,  

• účelné, estetické prostredie vybavené novým detským nábytkom,  

• všetky triedy s interaktívnou tabuľou a počítačom pripojeným na internet,  

• interaktívna miestnosť s počítačom pripojeným na internet, 

• športové zostavy osadené v školskej záhrade, modernizácia a rozšírenie vybavenia v školskej 

záhrade,  

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s rodičmi, s radou školy, Základnou školou Kežmarská 28,  

s Centrom voľného času Orgovánová 5, ZUŠ Bernolákova, knižnicou a inými inštitúciami        

podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní,  

• spolupráca na dobrej úrovni s folklórnym súborom Čarnica, 
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• rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti, 

• dôkladná pripravenosť detí na vstup do ZŠ, 

• webové sídlo školy. 

Slabé stránky:  

• technický stav budovy,  

• obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie zamestnancov školy, 

• nedostatok finančných prostriedkov pre školu, 

• slabšia digitálna gramotnosť niektorých učiteliek. 

 

Príležitosti materskej školy: 

• vysoký záujem rodičov o kvalitnú edukáciu ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva, 

• využívanie možností  prípravy a realizácie nových projektov z prostriedkov EÚ, 

• individuálne konzultácie rodičov s učiteľkami. 

 

Hrozby, riziká: 

• zmena legislatívy, 

• demografické zmeny, 

• nečakané  mimoriadne epidemiologické situácie. 

 

V školskom roku 2021/2022 sa výchova a vzdelávanie v materskej škole realizovala podľa 

Školského vzdelávacieho programu „Hravé poznávanie“ spracovaného v zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

 Školský vzdelávací program bol koncipovaný tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo 

plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania na ďalších stupňoch vzdelávania. 

Osobnostný rozvoj detí bol podporovaný v optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-

citovej úrovni ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti         

v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Na primeranej úrovni boli zvládnuté       
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vo všetkých vekových skupinách cieľové požiadavky, ktoré boli realizované v oblastiach: Jazyk 

a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek 

a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb. 

 

Jazyk a komunikácia: 

V oblasti komunikácie sme sa zamerali na rozvoj verbálnej i neverbálnej komunikácie, premysle-

nou činnosťou a rečovým vzorom sme venovali zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti a grama-

tickej správnosti rečového prejavu formou jazykových hier a cvičení zameraných na správnu vý-

slovnosť. Prostredníctvom rôznych aktivít sme rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám a obohacovali 

znalosti v oblasti  knižných konvencií. Pri grafomotorických činnostiach sme dbali na správne pou-

žívanie a úchop  kresliaceho materiálu  pri jeho použití. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností  

detí sme využívali aj  interaktívnej tabule, ktoré sú v každej triede. 

 

Matematika a práca s informáciami: 

Deťom  sme poskytovali dostatok priestoru na základy riešenia problémov kritického a tvorivého 

myslenia. Realizovali sme aktivity na orientáciu v číselnom rade, na pridávanie, odoberanie, spája-

nie, rozdeľovanie a  triedenie do skupín. Hravou formou poznávali rovinné aj priestorové geomet-

rické tvary. Deti si osvojili  základy práce s digitálnymi technológiami, riešia problémové úlohy na 

IKT, pracujú s interaktívnou hračkou BEE- BOT.  

Človek a príroda: 

Aj naďalej sme rozvíjali pozitívny vzťah  detí k prírode a k zvieratám prostredníctvom priamych, 

názorných a sprostredkovaných činností. Uplatňovali sme aj metódu zážitkového učenia ( ZOO, 

vývin motýľa v MŠ ). Deti pozorovali prírodné prostredie v školskej záhrade, v okolí materskej ško-

ly na vychádzkach, venovali sa krátkodobému pozorovaniu zmien počasia. Deti prostredníctvom 

aktivít získali vedomosti o rastlinách ( sadenie semienok ), živočíchoch, o človeku, neživej prírode 

a prírodných javoch. Podporovali sme ich k samostatnému vyjadrovaniu aktuálnych predstáv 

o predmetoch, javoch a situáciách. 

 

Človek a spoločnosť: 

Vhodnými edukačnými hrami a činnosťami si deti upevňovali pevné citové vzťahy k rodine, 

k prírode, k spoločnosti. Volili sme aktivity  na rozvíjanie detí  k vzájomnej pomoci, k  základom 

kultivovaného správania a rešpektovania iných.  Sprostredkovaným pozorovaním poznávali  prí-
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rodné krásy našej vlasti, rozvíjali sme u detí povedomie o histórii nášho okolia a národné povedo-

mie. Vychádzkami v okolí materskej školy si precvičovalo orientačné schopnosti,  viedli sme ich k  

vzájomnej ohľaduplnosti pri pohybe po chodníku a po ceste, všímali si dopravné značky, ktoré sú-

visia s pohybom v role chodcu, cyklistu, korčuliara či kolobežkára. 

 

Človek a svet práce: 

Rozvíjali sme elementárne technické premýšľanie, zručnosti a sebaobslužné činnosti, čím sme ce-

lostne rozvíjali technickú gramotnosť. Viedli sme diskusie o rôznych remeslách a profesiách s kto-

rými majú deti aktuálnu skúsenosť. Deti  konštruovali z rôznych materiálov podľa predlohy ale aj 

podľa vlastnej fantázie. Dbali sme na bezpečnosť pri pracovných činnostiach -  pri manipulácii s 

nožnicami, klinčekmi (hra zatĺkačka)... Jemnú motoriku precvičovali navliekaním korálok, sklada-

ním papiera, prevliekaním šnúrok, manipuláciou s pinzetou  a drobnými prírodninami. Viedli sme 

ich k správnemu  používaniu detského pracovného náradia pri „práci“ v školskej záhrade. 

 

Umenie a kultúra: 

Výtvarná výchova: 

Podporovali sme deti, aby prostredníctvom hravých výtvarných činností dokázali použiť rôznorodý 

výtvarný materiál ( štetec, farby, ceruzy, farbičky, nožnice, pečiatky, voskovky, zmizík atď.). Po-

skytli sme deťom priestor výtvarne tvoriť, experimentovať, objavovať...Oboznámili sa aj s  rôznymi 

pracovnými technikami. 

Hudobná výchova: 

Prostredníctvom hlasových rozcvičiek, hier s hlasom a vokálnych dialogických hier sme rozširovali 

detský hlasový rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti. Pri rytmických sprievo-

doch deti aktívne využívali základné nástroje Orffovho inštrumentára. Počúvali detské hudobné 

skladby a piesne s rôznou ( aj ľudovou )  tématikou. Vytvárali sme situácie, v ktorých deti využili 

prvky hudobno-dramatickej improvizácie. 

 

Zdravie a pohyb: 

V oblasti hrubej motoriky si deti prostredníctvom cvičení a telovýchovných aktivít zlepšovali rov-

nováhu a ovládanie tela. Deti si osvojovali odbornú terminológiu pri cvikoch.  Podporovali sme 

snahu detí prekonávať prírodné a umelé prekážky, viedli sme ich  k zdravému životnému štýlu. Pri 

cvičení sme využívali rôznorodé náčinie a pomôcky. V zimnom období si deti počas pobytu vonku 

rozvíjali  správnu techniku kĺzania na snehu. V 1. a v 2. triede sme sa zamerali na rozvíjanie 
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a upevňovanie sebaobslužných návykov.  V 3. a 4. triede používali deti  pri stolovaní kompletný 

príbor.  

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie:   

Utvárať správnu koordináciu pohybov, s dôrazom na správne držanie tela. Viesť deti porozumieť 

správnej terminológii cvikov.  Vytvárať aktivity na podporu vzájomnej kooperácie medzi deťmi, 

odbúravať nadmernú súťaživosť.  Aj naďalej pribúdajú deti,  ktoré majú nesprávnu výslovnosť via-

cerých hlások.  Precvičovať správnu výslovnosť problémových hlások, poskytnúť informácie, šíriť 

osvetu medzi rodičmi napríklad formou informácii na nástenke. V prípade potreby ich nasmerovať 

do logopedickej poradne, nakoľko dôležitou súčasťou logopedickej intervencie je spolupráca so zá-

konným zástupcom. Dôležité je podporiť menej aktívne deti pri nevýraznom rečnom prejave pred 

kolektívom.  

Precvičovať pravo-ľavú orientáciu najmä v priestore. Dbať na správne uchopenie a koordináciu rúk 

pri práci s nožnicami, správny úchop grafického materiálu a odstraňovať nadobudnutý zlý návyk. 

Správne vystihnúť typické znaky zvieracej figúry a ľudskej postavy najmä u predškolákov. Precvi-

čovať  viazanie šnúrok u 5-6 ročných detí. 

  

2. Údaje o počte detí v materskej škole: 

a)  Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

• počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1 

• výchovná starostlivosť: celodenná 

• právna subjektivita MŠ: nie 

• celkový počet tried v MŠ: 4 

 

b)  Počet detí prijatých od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva: 

• počet novoprijatých detí v školskom roku 2022/2023: 29 

• počet detí spolu v školskom roku 2022/2023: 84 

• počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2022/2023: 32 

• počet detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 

2022/2023: 4 
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V prípravnej triede deti získali elementárne základy vedomosti a zručnosti v súlade s požiadavkami 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Disponujú 

štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích           

štandardoch. Vyjadrujú sa k daným témam v edukačnom procese, poznajú a používajú adekvátne 

postupy v hrách a činnostiach. Pre vstup do primárneho vzdelávania v ZŠ je pripravených             

28 absolventov. Deti majú dobré komunikačné spôsobilosti, chápu elementárne matematické        

súvislosti, majú primerané  poznatky o veciach a javoch okolitého sveta, spôsobilosti jednoducho 

používať informačno-komunikačné technológie. Pedagogickí zamestnanci vytvárali stimulované 

prostredie pre skvalitnenie prípravy detí na vstup do 1. ročníka ZŠ. Rovnako využívali  pedagogické 

diagnostikovanie a individuálny prístup na včasné odhalenie nedostatkov. 

 

3.  Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

a) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy       

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

Odvedené príspevky zriaďovateľovi školy: 10642,70 € 

Poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa: 4100,00 € 

Finančné prostriedky získané Rodičovským združením pri MŠ Kežmarská 46, Košice: 

2% z dane:       2851,92 € 

 

b)  Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase: 

Materská škola obohacuje výchovu a vzdelanie o aktivity, ktoré rozvíjajú nadanie a záujmy detí 

krúžkovou činnosťou: anglický jazyk a tanečná príprava Myšičky.  

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizovala s informovaným súhlasom zákonných zástupcov 

detí. 

c)  Informácia o spolupráci školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, rodičom a vzájomné 

vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými       

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: 

Spoločné aktivity s rodičmi v školskom roku: 

• Kultúrne vystúpenia pre rodičov detí: Rozlúčka predškolákov 

• Kultúrne vystúpenia pre rodičov detí: Deň rodiny          

• Zber papiera 
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Materská škola v školskom roku 2021/2022 spolupracovala s: 

• S rodičmi detí navštevujúcich materskú školu. 

• ZŠ Kežmarská 28, Košice na základe plánu spolupráce, ktorý je zameraný na zoznámenie          

sa s prostredím základnej školy, športové aktivity a divadlo hrané deťmi. 

• Jazykovou školou  Pro Americana na základe plánu vyučovacích hodín na celý školský rok.  

• Knižnicou na Humenskej č. 9, Košice  na základe plánu podujatí 5x ročne. 

• Mestskou časťou Košice - Západ. 

• Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice         

pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí predškolského veku a poradenskej činnosti patronátneho 

psychológa s učiteľmi a s rodičmi. 

• Centrom voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice pri realizovaní aktivít. 

• Plaveckou školou Aqua – pri zabezpečení predplaveckého výcviku. 

• Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1,  Košice pri rea-

lizovaní edukačných aktivít. 

• Firmou Kosit a.s – pri zabezpečení zberu papiera a tiež pri realizácii projektu „Škôlka ježka  

     Separka“. 

 

 Prerokované na pedagogickej porade dňa 23.06.2022. 

 

V Košiciach 27.06.2022        Ing. Svetlana Nováková 

          riaditeľka školy 

 


