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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

za školský rok 2014/2015

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-
R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice 
vypracovalo nasledujúcu správu.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľka školy: PaedDr. Lenka Adzimová
Vedúca školskej jedálne: Marta Jašková

Samosprávne orgány školy
Rada školy 

Rodičovské združenie školy
Členmi RZ BÚDKA 3 sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú MŠ Melánie Nemcovej, 
Budapeštianska 3. Radu Rodičovského združenia školy tvoria zástupcovia jednotlivých tried. 
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predseda Jarmila Galiková pedagóg
podpredseda Ing. Miloš Ihnát delegovaný zriaďovateľom
členovia Jana Krompaščíková pedagóg

Silvia Kalafusová nepedagóg
Ing. Paulína Šutý-Škodroňová, PhD. rodič

MUDr. Tatiana Ciburová rodič
PhDr. Zuzana Szattlerová rodič

Mária Borovská delegovaná zriaďovateľom
Ing. Ľubomír Zavarský delegovaný zriaďovateľom

predseda RNDr. Michaela Hauksová
tajomník MUDr. Anna Birková, PhD.
zapisovateľ Ing. Alexandra Vasilová
členovia Ing. Lukáš Galeštok

Slávka Verešpejová
Ľubomír Hromňák
Mgr.Mária Koščová
Michaela Timková
Mgr.Katarina Vasková
Mgr.Daniela Trcková
Mgr.art.Lucia Vernarská
Jana Rajničová Míčeková

rotujúci člen zástupca pedagogickej rady

mailto:msbudka3@centrum.sk
http://www.msbudka3.com/
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Poradné orgány školy
Metodické združenie školy
má 12 členov, tvorí ho celá pedagogická rada, vedúcou je Mária Šninská.

II. ÚDAJE O DEŤOCH
Údaje o počte detí školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
·celkový počet tried v MŠ: 6, počet prijatých detí spolu: 128
Z toho:
·počet prijatých dvojročných detí: 20, 
·počet prijatých 3 – 4 ročných detí: 27,
·počet prijatých 4 – 5 ročných detí: 40, 
·počet prijatých 5 – 6 ročných detí: 41,
·počet prijatých rómskych detí: 0, z toho 5-6 ročných rómskych detí: 0,
počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 1,
počet detí s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky: 1,
·počet prijatých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0,
·počet detí končiacich predškolskú prípravu a odchádzajúcich do ZŠ: 37, 
·počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 5,
·počet detí predčasne zaškolených: 1.
Prehľad o dochádzke detí do MŠ

III. ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy
·počet učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav: 13, prepočítaný stav: 13,0;
z nich kvalifikované: 13; TPP: 11, DPP: 2;
nekvalifikované (s TPP, DPP): 0;
·počet študujúcich: 0, počet asistentov učiteľa v MŠ: 0;
·počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0;  
z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ: 0 na VŠ: 0;
Údaje o počte nepedagogických zamestnancov školy
·počet nepedagogických zamestnancov v MŠ - fyzický stav: 5, prepočítaný stav: 4,75;
·počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ: fyzický stav: 4, prepočítaný stav: 4,0.
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kalendárne mesiace

trieda 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 %
1 3-4r. 20 25 20 15 14 10 9 15 12 12 15 12 14 13 65,00
2 4-5r. 21 25 22 16 13 12 11 14 11 15 16 16 10 14 66,66
3 4-5r. 21 25 23 15 13 12 9 12 13 14 16 18 18 14 66,66
4 5-6r. 22 25 24 22 20 19 18 19 19 20 20 21 20 20 90,90
5 do 3r. 15 15 20 9 12 12 11 10 9 10 13 13 11 11 73,33
6 5-6r. 22 20 19 41 14 14 11 16 14 13 16 16 13 14 63,63

121 135 128 91 86 79 69 86 78 84 96 96 86 86 71,03
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy 
·Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0; 
·Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania: 11

·Počet pedagógov, ktorí sa zúčastnili jednorázových vzdelávacích podujatí: 18

Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov
Riaditeľka školy absolvovala naposledy v roku 2013.

3

Absolvovali téma status

Jana Redajová MPC/ aktualizačné
ukončenéJarmila Galiková

Jana Redajová

MPC/ inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove prebiehajúce
Jarmila Galiková

Eleonóra Koláriková
Beáta Timková

Janette Klasovská

Alexandra Lukáčová MPC/ atestačné ukončené

Alexandra Lukáčová MPC/ funkčné prebiehajúce

Jarmila Galiková
MPC/ aktualizačné ukončené

Beáta Timková

vzdelávacia 
inštitúcia

Interaktívna tabuľa vo výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú 
atestáciu učiteľov predprimárneho 

vzdelávania
Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického zamestnanca

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií

Absolvovali téma dátum

Jana Redajová DIGI škola Školenie k interaktívnej tabuli 17.09.14Jarmila Galiková
Jana Redajová

OMEP Hravé poznávanie 18.9.14Magdaléna Timková 
Beáta Timková 
Jana Redajová

Hudobno-pohybové činnosti v MŠ 21.10.14Jarmila Galiková
Lenka Adzimová
Jana Redajová

Hudobno-inštrumentálne činnosti v MŠ 11.11.14
Jarmila Galiková
Jana Redajová

Hudobno-dramatické činnosti v MŠ 12.12.14
Jarmila Galiková
Beáta Timková 

OMEP Práva dieťaťa v praxi materských škôl 28.1.15
Jana Krompaščíková

Daniela Pritzová Mesto Košice 19.2.15

Lenka Adzimová
Mesto Košice 19.2.15

Janette Klasovská

Mesto Košice Školenie prvej pomoci 18.5.15

vzdelávacia 
inštitúcia

Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu

Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu

Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu

CMD: Procesy čítania a písania 
v rozmanitých podobách a situáciách

CMD: Angličtina hrou v edukačných 
aktivitách.  E Twinning

Koláriková Eleonóra, 
Lukáčová Alexandra
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IV. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Údaje o interných projektových aktivitách školy
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p.č. dátum názov projektu cieľová skupina detí
1 10.09.14 Deň mojej hračky 3-6 ročné deti 93
2 22.9.-3.10.14 Predplavecký výcvik 5-6 ročné deti 24
3 09.10.14 Šarkaniáda – dopoludnia 3-6 ročné deti 96
4 Šarkaniáda – popoludní 3-6 ročné deti
5 17.10.14 Hádky jednej križovatky 4-6 ročné deti 51
6 20.10.14 Jesenná slávnosť 3-6 ročné deti 82
7 21.10.14 Jesenná paleta 3-6 ročné deti 32
8 06.11.14 Slávnosť svetielok – dopoludnia 3-6 ročné deti 91
9 06.11.14 Slávnosť svetielok -popoludní 3-6 ročné deti
10 06.11.15 Noc víl a škriatkov 5-6 ročné deti 25
11 04.12.14 Všetci sme jedna rodina 5-6 ročné deti 31
12 2.-12.12.14 Mikuláš 3-6 ročné deti 99
13 20.01.15 Let slnečnou sústavou 5-6 ročné deti 33
14 22.01.15 Návšteva planetária 5-6 ročné deti 35
15 05.02.15 Karneval 3-6 ročné deti 102
16 19.02.15 Hrkálky -dopoludnia 3-6 ročné deti 82
17 Hrkálky -popoludní 3-6 ročné deti 25
18 9.-20.2.15 Korčuliarsky kurz 5-6 ročné deti 16
19 12.03.15 Eniky- beniky -dopoludnia 3-6 ročné deti 78
20 12.03.15 Eniky- beniky – popoludní 3-6 ročné deti 31
21 17.03.15 Psíky na návšteve v BÚDKE 3 3-6 ročné deti 86
22 19.03.15 Dravce na návšteve v BÚDKE 3 3-6 ročné deti 75
23 14.04.15 Kvapka 4-6 ročné deti 26
24 16.04.15 Eko-vychádzka k Hornádu 4.tr. 5-6 ročné deti 18
25 17.04.15 Eko-vychádzka k Hornádu 6.tr. 5-6 ročné deti 14
26 22.04.15 Návšteva u hasičov 5-6 ročné deti 30
27 23.04.15 Keď horí 4-6 ročné deti 64
28 27.04.15 Sanitka 5-6 ročné deti 36
29 30.04.15 Zdravé zúbky 4-6 ročné deti 72
30 4.-6.5.15 Kávičkovanie pre rodičov 108
31 12.05.15 Poznaj svoje mesto 5-6 ročné deti 39

32 19.-20.5.15 3-6 ročné deti 106

33 27.05.15 Challenge day 3-6 ročné deti 87
34 01.06.15 Rozprávanie o dúhe 3-6 ročné deti 90
35 04.06.15 Dúhový tanec 3-6 ročné deti 96
36 05.06.15 Dúhový poklad 3-6 ročné deti 85
37 16.06.15 Návšteva botanickej záhrady 5-6 ročné deti 39
38 16.06.15 Tatoolympiáda 3-6 ročné deti 65
39 18.06.14 Slávnostné vyradenie absolventov 5-6 ročné deti 36
40 13. a 19.6.15 Rozlúčkové slávnosti 3-6 ročné deti 43

Kočovné divadielka
41 08.10.14 Sen veľkého duba 3-6 ročné deti 95
42 18.11.14 Kocúr v čižmách 3-6 ročné deti 78
43 27.01.15 Guľko Bombuľko 3-6 ročné deti 73
44 16.03.15 Škaredé káčatko 3-6 ročné deti 81
45 28.04.15 O štvorhlavom drakovi 3-6 ročné deti 90
46 02.06.15 Nebojsa 3-6 ročné deti 103

Slávnostná školská akadémia k 
25.výročiu založenia školy
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IV. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Globálne vzdelávanie; Škola podporujúca zdravie, Trieda plná pohody, Aktivizujúce metódy vo 
výchove, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

Údaje o súťažiach, do ktorých sa škola zapojila
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názov dátum charakter pôsobnosť výsledok pedagóg deti menovite

29.04.25 spev mestská Šarlota Vernarská

21.10.14 spev mestská 2.miesto Nela Tischlerová

21.10.14 spev mestská 3.miesto Natália Tabačková

Košice star 20.02.15 spev mestská 1.miesto Anna Birková

výtvarné diela mestská 3.miesto

výtvarné diela celoslovenská

výtvarné diela mestská Natália Nosianová

Moje mesto výtvarné diela mestská

18.06.15 šport sídlisková

Sláviček 
materských 

škôl

Jana 
Krompaščíko

vá
Spev bez 
hraníc

Alexandra 
Lukáčová

Spev bez 
hraníc

Alexandra 
Lukáčová
Alexandra 
Lukáčová

Vianočná 
rozprávka

Jana 
Redajová, 

Jarmila 
Galiková

Sandra Kubínová, Natália 
Nosianová, Natália Tabačková

Vesmír očami 
detí

Jana 
Redajová, 

Jarmila 
Galiková

Katarína Gaľová, Sandra 
Kubínová, Natália Nosianová, 

Natália Tabačková

Krásne a 
zdravé Košice

Jana 
Redajová, 

Jarmila 
Galiková

Jana 
Redajová, 

Jarmila 
Galiková

Tamara Juhászová, Stanislava 
Bodnárová, Patrícia Raganová, 

Sandra Kubínová, Natália 
Nosianová

Ťahanovská 
olympiáda

3x1.miesto; 
2x3.miesto

Alexandra 
Lukáčová, 
Eleonóry 

Koláriková

Aurel Špak, Tomáš Halás, 
Tobias Fida, Katarína Gaľová, 
Patrícia Raganová, Sofia 
Trcková
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Mimoškolské krúžkové  aktivity školy

Interné krúžky pracovali počas celého roka pravidelne v stanovenom čase. Úroveň obsahov 
bola  konštituovaná  v  súlade  so  školským  vzdelávacím  programom,  aktuálnymi  rozvojovými 
schopnosťami detí a stanoveným plánom. 

Na  externej  báze  pracovali  krúžky  Tanečná  prípravka  v  dvoch  skupinách,  ktorej 
zriaďovateľom bola  Súkromná základná umelecká škola Miškovecká 20 a  keramický krúžok v 
gescii mestského centra voľného času Popradská 86, Košice.

Svoju prácu krúžky verejne prezentovali prostredníctvom websídla školy (Čarbičky, Lego 
Dacta) a verejnými vystúpeniami (Detský folklórny súbor MiniViganček - Štátne divadlo 18.1.2015; 
Spevácky  zbor  Nezábudka na  interných projektových  aktivitách  školy:  Eniky-beniky 12.3.2015, 
Hrkálky 19.2.2015, Jesenná slávnosť 20.10.2014 a Slávnosť svetielok 6.11.2014 a pri sídliskovom 
podujatí Zobúdzanie fontány 6.5.2015;  Tanečné prípravky  - celoškolské vystúpenia pre rodičov v 
Historickej radnici 24.6.2015).

V školskom roku 2015/2016 nebudeme spolupracovať s Mestským centrom voľného času z 
dôvodu nespokojnosti rodičov s náplňou a frekvenciou uvedeného krúžku.

Deviaty ročník Stretnutí v škôlke opäť potvrdil opodstatnenosť počiatočného zámeru a to 
uľahčiť  deťom adaptáciu  na  prostredie  materskej  školy.  Vďaka  uvedenému  programu  je  vstup 
dvojročných detí do organizácie materskej školy ľahší bez výskytu zložitých segregačných kríz na 
strane dieťaťa.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2014/2015 MŠ Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice nebola preverovaná 
ŠŠI. Naposledy 2/2006-komplexná. 

6

názov krúžku vedúca

Spevácky zbor NEZÁBUDKA Alexandra Lukáčová 14
LEGO DACTA Magdaléna Timková 9
Počítačový krúžok CREATIVKO Mária Šninská 6
Výtvarný krúžok ČARBIČKY Jana Redajová

Jarmila Galiková 9
Detský folklórny súbor MiniVIGANČEK Lenka Adzimová 21
SZUŠ Tanečná príprava I. Mgr.art. Katarína Štetinová 24
SZUŠ Tanečná príprava II. Mgr.art. Katarína Štetinová 10
CVČ Keramický krúžok Mgr. Ágnes Hornyák 8
Spolu v krúžkoch zapojených detí 101

STRETNUTIA V ŠKÔLKE 54

počet 
zapojených 

detí

 Mária Šninská, Lenka Adzimová, 
Jarmila Galiková,  Alexandra 

Lukáčová, Jana Krompaščíková, 
Adriana Padarasová, Daniela 

Pritzová, Beáta Timková, 
Magdaléna Timková, Eleonóra 
Koláriková, Janette Klasovská
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy a psychohygienických 
podmienkach výchovy a vzdelávania v škole
      Materská škola je 6-triedna. Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo 
veku  od  dvoch  do  šiestich  rokov  a  deťom  s  odloženou  povinnou  školskou  dochádzkou.  Je 
umiestnená v účelovej budove. Je to trojpodlažná budova so vstupnou halou na prízemí a dvomi 
triedami s príslušenstvom. Na 1. poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom, spoločná 
jedáleň, kuchyňa, kabinety, riaditeľňa, hospodárska časť a zasadačka. Na 2. poschodí sú umiestnené 
2  triedy s  príslušenstvom.  Medzi  dvomi  traktami  budovy sú  2  otvorené  terasy.  Budova je  bez 
prenájmu.      
   Materiálno-technické  podmienky,  vybavenosť  hračkami,  didaktickými  pomôckami  a 
akvivizujúcimi pomôckami je dobrá vďaka finančnej pomoci OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3.
Do jednotlivých tried boli  zakúpené hračky a nábytok v zmysle požiadaviek učiteliek a potrieb 
jednotlivých tried v hodnote 1825,- €. Učebné pomôcky v hodnote 415,- €.

V školskom roku 2014/2015 boli  zrekonštruované radiátorové kryty v triedach 5.  a 6.  v 
celkovej hodnote 3000,- €. 

Najakútnejšou požiadavkou sa v súčasnosti z investičných výdavkov javí oprava opláštenia 
objektu  –  do  objektu  pri  vytrvalejších  dažďoch  stále  zateká,  renovácia  kúpeľní  a  hygienická 
výmaľba všetkých interiérov školy. 
Ďalšou potrebou je revitalizácia školského dvora. Väčšina súčasne používaných preliezok nespĺňa 
bezpečnostné požiadavky. Potrebná je aj výmaľba plota. 
Opravu si vyžaduje aj pódium v átriu školy.
V zmysle zistení kontrol BOZP je potrebné urobiť opravu asfaltového koberca na školskom dvore. 
Je popraskaný a deti sa oň často potkýnajú a padajú.
        Estetická úroveň a čistota vnútorných priestorov vďaka tvorivému prístupu pedagogického 
kolektívu a dôkladnej práci prevádzkových zamestnancov je veľmi dobrá.

V.FINANCIE

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Dieťa do troch rokov: 50,-€; dieťa od troch do piatich rokov 15,-€; dieťa rok pred nástupom na 
povinnú školskú dochádzku príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy neuhrádza.
Odvedené školné za celý školský rok: 14060,54 €.
Prostriedky prijaté od Magistrátu mesta Košice 9/2014-6/2015: 1260,-€
Účel použitia: čistiace prostriedky, papiernictvo, poplatky banke.

Finančné prostriedky získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov detí, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
Mesačný členský príspevok = 8,- €
Príjmy OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3 k 30.6.2015 činili 8500 €
Správu o použití prostriedkov predkladá štatutár RZ spravidla k 31.8. a 31.1. v kalendárnom roku.

Iné získané finančné prostriedky, ktoré získalo OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3
Finančný grant mesta Košice/ Fond zdravia Mesta Košice, v rámci grantovej výzvy 2/2014: „Poznaj 
svoje telo“: 300,-€ použitie: Didaktické pomôcky zamerané na výuku o ľudskom tele, názov 
projektu: „Nemocnica na okraji mesta“.
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Hlavné ciele, ktoré si škola určila na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia
Hlavnými cieľmi školy v školskom roku 2014/2015 boli:
1.Vo všetkých formách priameho i nepriameho pôsobenia na deti 

• odstraňovať agresivitu detí, ako spôsobu riešenia konfliktu;
• vyžadovať od detí kultúrne správanie a rešpektovanie pravidiel skupiny a autority  

dospelého;
• eliminovať nadmernú hlučnosť detí v triedach počas hier i riadených činností
• učiť deti rešpektovať hovoriaceho;
•  odstraňovať detské skákanie do reči a žalovanie.

A to 
• denným zaraďovaním prosociálnych hier a relaxačných cvičení - označovaných aj v pláne

výchovno-vzdelávacej práce;
• zvyšovaním povedomia rodičov v oblasti výchovy a požiadaviek na deti v predmetnej oblasti  

tej-ktorej vekovej kategórie;
• jasným stanovením pravidiel v triede – prostredníctvom pojmovej mapy a ich striktným 

dodržiavaním;
• riešením konfliktov v skupine s priamou zodpovednosťou agresorov;
• dôslednosťou pri uplatňovaní pravidiel slušného správania v celodennom kontakte s deťmi;

• spoluprácou s odborníkmi.

V školskom roku 2014/2015 boli v zmysle stanoveného hlavného cieľa na predmetný školský rok 
do výchovno-vzdelávacieho procesu denne plánované a zaraďované prosociálne aktivity. Za tým 
účelom  bol  kolektívom pedagógov  vytvorený bohatý  zásobník  prosociálnych  hier,  relaxačných 
cvičení, či hier na odbúravanie napätia u detí. K tejto téme boli zrelizované semináre:
»Odborný  metodický  seminár na  tému  agresivita  detí   s  ukážkami  hier  a  aktivít  na  jej 
odstraňovanie 
Pripravili: Jana Redajová,   Jarmila Galiková,  Janette Klasovská, Magdaléna Timková, Alexandra 
Lukáčová, Eleonóra Koláriková
Vypracované boli  metodické listy na  tému rozvoj komunikačných schopností detí  v sociálnej 
skupine s ukážkami hier a aktivít
Pripravili: Mária Šninská, Adriana Padarasová, Jana Krompaščíková, Erika Dančaninová
»Príklady relaxačných cvičení
Beáta Timková, Daniela Pritzová
V spolupráci  s  Centrom  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a  prevencie  bol  v  4.triede 
zrealizovaný  projekt  Trieda  plná  pohody.  Ten  pozostával  z  piatich  štyridsaťpäťminútových 
skupinových stretnutí s psychológmi.
Na  úvodných  triednych  aktívoch  v  septembri  2014  boli  rodičia  požiadaní  o  súčinnosť  pri 
uskutočňovaní nápravy v opísaných prejavoch.
Každá  trieda  si  vyrobila  vlastnú  mapu  obrázkových pravidiel,  na  ktorých dodržiavanie  sú  deti 
upozorňované a aj samé apelujú na ich neporušovanie.
Zaraďovanie prosociálnych aktivít sa ukázalo ako efektívny spôsob eliminovania napätia u detí, ich 
ambiciózneho samopresadzovania sa na úkor iných, verbálnej i fyzickej agresivity a to hlavne v 
starších  vekových  skupinách.  Preto  sa  budú  prosociálne  aktivity  plánovať  a  realizovať  aj 
nasledujúcich školských rokoch a to vo vekových kategóriách detí 4-5 ročných a 5-6 ročných.
Naďalej budú triedy vytvárať,  aplikovať a dbať na dodržiavanie triednych pravidiel.  Zaraďovať 
aktivity  Narodeninových  dní,  analyzovať  na  úrovni  detského  chápania  príčinné  súvislosti  a 
následky spojené s negatívnymi prejavmi správania a úzko spolupracovať s rodinami na ujednotení 
prístupu, či riešení porúch správania sa detí v školskom prostredí.
Projekt Trieda plná pohody nepriniesol očakávané výstupy a neodrazil sa ani na správaní sa deti v  
triede.
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2.Na základe skúseností a východísk s predošlého obdobia prepracovať Školský vzdelávací program 
Budkáčik.

Nový školský vzdelávací program nebolo možné vypracovať,  kým nebol MŠVaV SR schválený 
Inovovaný Štátny vzdelávací program. Ten vstúpil do platnosti 10.3.2015. 
Materská škola Melánie Nemcovej Budapeštianska 3, Košice je zaradená do pilotnej fázy zavedenia 
Inovovaného  Štátneho  vzdelávacieho  programu  pre  predprimárne  vzdelávanie  v  materských 
školách  v  školskom  roku  2015/2016.  V  súvislosti  s  tým,  už  kolektív  zamestnancov  začal  s 
prepracovávaním dielčich  metodických dokumentov:  Interný program rozvoja grafomotorických 
kompetencií detí, Katalóg zdravotných cvičení a ďalšie.
Nový  školský  vzdelávací  program  Budkáčik  bude  vypracovaný  po  konkretizácii  metodických 
požiadaviek Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky.

Kontrolná a hospitačná činnosť
V  školskom  roku  2014/2015  bolo  zrealizovaných  25  hospitácii  a  43  kontrol  zameraných  na 
obsahovú náplň,  organizáciu a  voľbu metód počas  organizačných foriem:  hry a  hrové činnosti, 
pohybové a relaxačné cvičenie, edukačná aktivita, pobyt vonku ako aj úroveň vedenia pedagogickej 
dokumentácie súvisiacej s výkonom edukačnej činnosti.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
• spolupráca s rodičmi 
• interné projektové aktivity školy
• ponuka a kvalita krúžkových aktivít
• esteticko - umelecká profilácia školy
• informačný systém školy
• stabilný, plne kvalifikovaný, odborne erudovaný a tvorivý pedagogický kolektív s vysokou 
osobnou motiváciou k výkonu profesie

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov  
opatrení
1.Zo správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, ktoré boli vypracované 
učiteľkami jednotlivých tried jednoznačne vyplýva, že najväčším nedostatkom vyskytujúcim sa vo 
všetkých triedach je zlá výslovnosť detí.  Vo všetkých triedach sa vyskytujú deti s menej či viac 
závažnými  poruchami  reči.  Viacerí  rodičia,  napriek  tomu,  že  boli  o  danom stave  informovaní 
nevyhľadávajú odbornú pomoc logopédov na odstránenie uvedených porúch. A tak sa stáva, že v 
materskej škole ostávajú deti s odkladom povinnej školskej dochádzky pre zlú výslovnosť, napriek 
tomu, že v ostatných meraných a posudzovaných oblastiach ich hodnotíme ako zrelé a spôsobilé 
navštevovať ZŠ.
Návrh opatrenia
V spolupráci so SCPPPP Starozagorská zabezpečiť internú logopedickú starostlivosť v priestoroch 
školy.

2.Školský vzdelávací program BUDKÁČIK už niekoľko rokov potrebuje inováciu,  ako už bolo 
vyššie definované. Doposiaľ nebol prepracovaný, lebo sa očakávalo, že do platnosti vstúpi nový 
Štátny vzdelávací program.
Návrhy opatrení
Na základe skúseností a východísk s predošlého obdobia prepracovať Školský vzdelávací program 
Budkáčik  v  zmysle  Inovovaného  Štátneho  vzdelávacieho  programu  a  od  neho  sa  odvíjajúce 
dokumenty v zmysle potreby presnejšieho a kompaktnejšie definovania edukačnej reality.
Zaviesť do praxe predmetný školský vzdelávací program a v úvodnej fáze jeho realizácie overovať 
jeho adresnosť a prepojenie s projektovými aktivitami školy a plánom výchovno-vzdelávacej práce 
presným špecifikovaním nedostatkov.
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VI. SPOLUPRÁCE
Spolupráca školy inými organizáciami a s rodičmi 

Rodičovské dary a remeselná pomoc škole
Rodiny:  Jesenská,  Trcková,  Fúriková,  Vasková,  Pribičková,  Sabová,  Birková,  Urbanová, 
Tischlerová,  Nagyová,   Hromňáková,  Lengyelová,  Smereková,  Šimurdová,  Rychnavská  s  pani 
Falatová.
Všetky menované organizácie a jednotlivci participovali  v rámci uvedených spoluprác na veľmi 
dobrej úrovni. Ďakujeme.
Za  zabezpečenie  fungovania  školy  ako  takej  ďakujeme  zriaďovateľovi  školy  mestu  Košice  a 
Rodičovskému združeniu BÚDKA3

Prílohou  k  tejto  správe  o výchovno-vzdelávacej  činnosti  Materskej  školy  Melánie  Nemcovej, 
Budapeštianska 3,  Košice  v školskom roku 2014/2015 je  v  zmysle  zákona č.  596/2003 § 7  h) 
Čiastkové hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy vypracovaného na obdobie rokov 
2014-2019/ Počet listov: 4
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 bola prerokovaná a schválená 
v pedagogickej rade dňa 30.júna 2015.

V Košiciach 30. júna 2015                           Vypracovala: PaedDr. Lenka Adzimová, riaditeľka školy

1

inštitúcia dátum druh spolupráce

Knižnica Belehradská 13.10.14 návšteva, prednáška 12
14.10.14 návšteva, prednáška 21
19.1.15 návšteva, prednáška 18
4.3.15 návšteva, prednáška 21
30.3.15 návšteva, prednáška 12
15.4.15 návšteva, prednáška 19
6.5.15 „Zobúdzanie fontány“ 14
18.5.15 návšteva, prednáška 17

ZŠ Bruselská 22.10.14 návšteva v ZŠ 22
18.12.14 návšteva v MŠ 45
13.1.15 návšteva v ZŠ 21
28.4.15 návšteva v ZŠ 17

ZŠ Belehradská 3.11.14 návšteva v ZŠ 17
12.11.14 Muzikál „Koza odratá a jež“ 47

12.1.15 39

3.11.14 návšteva v MŠ 18
Ďalšie  spolupráce

22.4.15 exkurzia 30

MŠ Belehradská 18.6.15 Ťahanovská olympiáda 6

Botanická záhrada 16.6.15 exkurzia 42

počet 
zúčastne

ných

Divadelné predstavenie 
„Popoluška“

Hasičský a záchranný 
zbor

Centrun pedagogicko-
psychologického 

poradenstva a prevencie 
Karpatská 8

prednáškové aktivity pre 
rodičov, psychodiagnostika, 

odborná a konzultačná 
činnosť, projekt Trieda plná 

pohody


