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Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

za školský rok 2015/2016

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 
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predseda Jarmila Galiková pedagóg
členovia Ing. Miloš Ihnát delegovaný zriaďovateľom

Daniela Pritzová pedagóg
Silvia Kalafusová nepedagóg
Zuzana Pribičková rodič

Ing. Henrieta Fidová rodič
JUDr.Oľga Jesenská rodič

Mária Borovská delegovaná zriaďovateľom
Ing. Ľubomír Zavarský delegovaný zriaďovateľom

mailto:msbudka3@centrum.sk
http://www.msbudka3.com/
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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. 

Poradné orgány školy
Metodické združenie školy
má 12 členov, tvorí ho celá pedagogická rada, vedúcou je Mária Šninská.

2

predseda RNDr. Michaela Hauksová
tajomník MUDr. Anna Birková, PhD.
zapisovateľ Ing. Adriana Cily Landorová
členovia Ing. Lukáš Galeštok

Iveta Tomášová
Ľubomír Hromňák
Mgr.Mária Koščová
Ing.Petra Hviščová
Mgr.Katarína Vasková
Mgr.Daniela Trcková
Ing.Katarína Juhásová
Ing. Emília Olšavská
Jozef Nepela

rotujúci člen zástupca pedagogickej rady
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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: 123
Z toho:
·počet prijatých dvojročných detí: 22, 
·počet prijatých 3 – 4 ročných detí: 36,
·počet prijatých 4 – 5 ročných detí: 26, 
·počet prijatých 5 – 6 ročných detí: 39,
·počet prijatých rómskych detí: 1, z toho 5-6 ročných rómskych detí: 1,
počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 5,
počet detí s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky: 0,
·počet prijatých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0,
·počet detí končiacich predškolskú prípravu a odchádzajúcich do ZŠ: 42, 
·počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 4,
·počet detí predčasne zaškolených: 0.

Prehľad o dochádzke detí do MŠ
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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 %
1 4-5r. 24 20 14 14 16 10 13 14 14 11 14 13 65,00
2 4-6r. 25 22 14 15 13 15 16 14 16 15 17 18 68,18
3 5-6r. 25 26 19 20 19 14 20 21 20 15 18 18 69,23
4 3-4r. 25 20 14 13 14 11 14 13 14 15 16 12 70,00
5 3-4 r. 15 14 10 9 9 9 13 10 9 12 11 11 71,42
6 do 3r. 15 19 12 10 12 11 11 11 10 12 12 14 63,15

129 121 83 81 83 70 87 83 83 80 88 86

14 14 14 12 15 14 14 13 15 14 14 detí 69,42%
% naplnenosť MŠ 68,59 66,94 68,59 57,85 71,90 68,59 68,59 66,11 72,72 71,07
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denná priemerná 
dochádzka detí do MŠ v 
jednotlivých mesiacoch
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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.
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy 
·Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0; 

·Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania: 7
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Absolvovali téma status

Jana Redajová

MPC/ inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove

24

ukončené
Jarmila Galiková 24

Eleonóra Koláriková 24
Beáta Timková 24

Janette Klasovská 24

Janette Klasovská OZPŠ 10 ukončené

Daniela Pritzová OZPŠ 10 ukončené

Jana Redajová OZPŠ 10 ukončené

Jana Redajová OZPŠ 12 ukončené

Jarmila Galiková OZPŠ 12 ukončené

Beáta Timková OZPŠ 12 ukončené

Alexandra Lukáčová MPC/ funkčné prebiehajúce

vzdelávacia 
inštitúcia

Počet 
získaných 
kreditov

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií – 

začiatočníci

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií – 

začiatočníci
Program kontinuálneho vzdelávania v 

oblasti informačných technológií – 
začiatočníci

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií – pokročilí

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií – pokročilí

Program kontinuálneho vzdelávania v 
oblasti informačných technológií – pokročilí

Profesionalizácia práce vedúceho 
pedagogického zamestnanca
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·Počet pedagógov, ktorí sa zúčastnili jednorázových vzdelávacích podujatí: 8

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

Jana Redajová

Raabe 24.08.15
Mária Šninská
Adriana Padarasová
Jarmila Galiková

Lenka Adzimová ŠPÚ 25.08.15

Lenka Adzimová Omep 17.9.15

Lenka Adzimová ŠPÚ 26.10.15

Lenka Adzimová ŠPÚ 29.10.15

Magdaléna Timková

Omep 20.11.15Adriana Padarasová

Lenka Adzimová ŠPÚ 3.11.15

Lenka Adzimová ŠPÚ 24.11.15

Lenka Adzimová ŠPÚ Evalvácia obsahu ŠkVP 25.01.16

Jana Redajová

Edulab 03.03.16
Mária Šninská
Adriana Padarasová
Jarmila Galiková
Eleonóra Koláriková

Edulab 14.04.16
Janette Klasovská

Lenka Adzimová MŠ Nešporova 17.05.16

vzdelávacia 
inštitúcia

Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti detí v 
novom Štátnom vzdelávacom programe 

pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Školenie k pilotnej fáze zavádzania iŠVP 
do praxe materských škôl

Informácie ku Inovovanému Štátnemu 
vzdelávaciemu programu pre materské 

školy

Zaškolenie k jednotlivým vzdelávacím 
oblastiam iŠVP/ jazyk a komunikácia, 

človek a spoločnosť

Zaškolenie k jednotlivým vzdelávacím 
oblastiam iŠVP/  človek a príroda, človek 

a svet práce

Prosociálna výchova v Inovovanom 
Štátnom vzdelávacom programe pre 

materské školy

Zaškolenie k jednotlivým vzdelávacím 
oblastiam iŠVP/  matematika a práca s 

informáciami

Zaškolenie k jednotlivým vzdelávacím 
oblastiam iŠVP/  hudobná výchova

Integrácia digitálnych technológií vo 
vzdelávacom prostredí CEMS

Integrácia digitálnych technológií vo 
vzdelávacom prostredí CEMS

Praktické odporúčania pre aplikáciu 
telesných cvičení v materskej škole.
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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 09.09.15 Deň mojej hračky 3-6 ročné deti 86
2 14.09.15 Jesenná slávnosť 3-6 ročné deti 93
3 14.09.15 Jesenná paleta 3-6 ročné deti 32
4 14-25.9.15 Predplavecký výcvik 5-6 ročné deti 16
5 22.10.15 Dopravné ihrisko 5-6 ročné deti 40
6 23.10.15 Hádky jednej križovatky 4-6 ročné deti 58
7 05.11.15 Slávnosť svetielok – dopoludnia 3-6 ročné deti 98
8 05.11.15 Slávnosť svetielok -popoludní 3-6 ročné deti
9 05.11.15 Noc víl a škriatkov 5-6 ročné deti 34
10 25.11.15 Všetci sme jedna rodina 5-6 ročné deti 28
11 2.-10.12.15 Mikuláš 3-6 ročné deti 104
12 26.01.16 Let slnečnou sústavou 5-6 ročné deti 31
13 28.01.16 Návšteva planetária 5-6 ročné deti 36
14 04.02.16 Karneval 3-6 ročné deti 98
15 10.02.16 Hrkálky – dopoludnia 3-6 ročné deti 83
16 Hrkálky – popoludní 3-6 ročné deti 25
17 23.02.16 Sanitka 5-6 ročné deti 56
18 24.02.16 Zdravé zúbky 4-6 ročné deti 53
19 10.03.16 Eniky- beniky -dopoludnia 3-6 ročné deti 78
20 10.03.16 Eniky- beniky – popoludní 3-6 ročné deti 23
21 17.03.16 Psíky na návšteve v BÚDKE 3 3-6 ročné deti 91
22 19.04.16 Kvapka 4-6 ročné deti 54
23 22.04.16 Eko-vychádzka k Hornádu 5-6 ročné deti 28
24 26.04.16 Keď horí 4-6 ročné deti 92
25 28.04.16 Návšteva u hasičov 5-6 ročné deti 40
26 11.05.16 Dopravné ihrisko 4-5 ročné deti 56
27 12.05.16 Poznaj svoje mesto 5-6 ročné deti 38
28 12.-19.5.16 Kávičkovanie pre rodičov 95
29 25.05.16 Challenge day 3-6 ročné deti 87
30 06.06.16 Cesta za dúhou 3-6 ročné deti 90
31 07.06.16 Dúhový tanec 3-6 ročné deti 99
32 08.06.16 Dúhový poklad 3-6 ročné deti 96
33 14.06.16 Slávnostné vyradenie absolventov 5-6 ročné deti 40
34 15.06.16 Návšteva botanickej záhrady 5-6 ročné deti 39
35 16.06.16 Škoda hrou 5-6 ročné deti 38
36 16.06.16 Tatoolympiáda 3-6 ročné deti 68
37 21.a 23.06.2016 Rozlúčkové slávnosti 3-6 ročné deti 40

Kočovné divadielka
38 07.10.01 Kocúr v čižmách 3-6 ročné deti 91
39 19.11.15 Hugo, Linda a tajomný Hippo... 3-6 ročné deti 89
40 10.12.15 Perníková chalúpka 3-6 ročné deti 68
41 14.01.16 O Snehulienke a 7 trpaslíkoch 3-6 ročné deti 102
42 18.03.16 O škaredom káčatku 3-6 ročné deti 80
43 21.04.16 Žabia princezná 3-6 ročné deti 79
44 10.06.16 Janko Hraško 3-6 ročné deti 83
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Údaje o súťažiach, do ktorých sa škola zapojila
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názov dátum charakter pôsobnosť výsledok pedagóg deti menovite

19.10.15 spev mestská účasť Alžbeta Vernarská

23.11.15 mestská 1.miesto Lenka Adzimová Adam Szattler

23.11.15 mestská 3.miesto Lenka Adzimová Eliška Horkayová

Košice star 11.02.16 spev mestská 1.miesto Eliška Horkayová

27.04.16 spev mestská 1.miesto Eliška Horkayová

Deň zeme výtvarné diela mestská

Svet okolo nás výtvarné diela celoslovenská

výtvarné diela mestská 1.miesto

výtvarné diela mestská

Mesto športu výtvarné diela mestská

Moje mesto výtvarné diela mestská

20.05.16 šport sídlisková

10.05.16 dopravná sídlisková

Spev bez 
hraníc

Jana 
Krompaščíková

Slovo bez 
hraníc

umelecký 
prednes

Slovo bez 
hraníc

umelecký 
prednes

Alexandra 
Lukáčová

Sláviček 
materských 

škôl

Alexandra 
Lukáčová

čestné 
uznanie

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Gréta Gadziková, Nina 
Harakaľová

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Alexander Boršč, Daniela 
Hviščová, Eliška Horkayová, 

Tamara Juhászová

Krásne a 
zdravé Košice

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Jakub Guman, Gréta 
Gajdziková, Vanessa 

Hricsáková

Príroda očami 
detí – Staráme 

sa o Zem

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Vanessa Hricsáková, Daniela 
Hviščová, Nina Harakaľová

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Vanessa Hricsáková, Daniela 
Hviščová, Eliška Horkayová

čestné 
uznanie

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková

Alexander Boršč, Viktor Oros, 
Jakub Guman, Gréta 

Gajdzíková

Ťahanovská 
olympiáda

3.miesto v 
behu na 50 

m.

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková, 
Beáta Timková, 
Daniela Pritzová

Samuel Hromňák, Alain 
Roger, Radko Forai, Tamara 
Huhászová, Daniela Hviščová, 
Nina Harakaľová

Dopraváčik 
Vševedko

Jana Redajová, 
Jarmila Galiková, 
Beáta Timková, 
Daniela Pritzová

Peter Šutý, Filip Šutý, Adam 
Szattler, Lukáš Horváth, Daniel 

Luka Stanko, Matúš Pavlov
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Mimoškolské krúžkové  aktivity školy

Interné  krúžky  spevácky  zbor  Nezábudka,  krúžok  technickej  tvorivosti  Lego  Dacta.
počítačový krúžok Creativko a výtvarný krúžok Čarbičky 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,  ktorej  zabezpečovateľom  bola
Súkromná základná umelecká škola Miškovecká 20 a anglický jazyk v gescii Vzdelávacej inštitúcie
Edesta, Banká Bystrica.

Svoju prácu krúžky verejne prezentovali prostredníctvom websídla školy (Čarbičky, Lego
Dacta) a verejnými vystúpeniami (Spevácky zbor Nezábudka na interných projektových aktivitách
školy:  Jesenná  slávnosť,  Slávnosť  svetielok  Hrkálky,  Eniky-beniky,  Tanečná  prípravka  -
celoškolské vystúpenia pre rodičov v Historickej radnici).

V školskom roku 2016/2017 by sme radi krúžky obmedzili len na také, ktoré budú vedené
internými pedagógmi a zastrešovalo by ich Mestské centrum voľného času a to z dôvodu zvýšenej
réžie pri administrácii a zabezpečovaní externých krúžkov. 

Projekt Stretnutia v škôlke sa v školskom roku 2015/2016 nerealizoval z dôvodu posunu
zápisu detí do materskej školy z februára na máj. 

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. 
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názov krúžku vedúce krúžkov

Spevácky zbor NEZÁBUDKA Alexandra Lukáčová 13
LEGO DACTA Magdaléna Timková 10
Počítačový krúžok CREATIVKO Mária Šninská 7
Výtvarný krúžok ČARBIČKY Jana Redajová

Jarmila Galiková 10
SZUŠ Tanečná príprava I. Klaudia Brandoburová Dis.Art 20
Anglický jazyk Veronika Stašová/ Edesta 7
Spolu v krúžkoch zapojených detí 67

počet 
zapojených 

detí
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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,- €. Pre potreby výchovno-
vzdelávacieho procesu mesto Košice zakúpilo dve interaktívne tabule, dva dataprojektory a jeden
notebook.

V školskom roku 2015/2016 bol revitalizovaný školský dvor v celkovej hodnote 7272,10 €
Najakútnejšou požiadavkou sa v súčasnosti z investičných výdavkov javí oprava strechy a

opláštenia  objektu  –  do  budovy  pri  vytrvalejších  dažďoch  stále  zateká,  renovácia  kúpeľní  a
hygienická výmaľba všetkých interiérov 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.
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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: 13494,74 €.
Prostriedky prijaté od Magistrátu mesta Košice 9/2014-6/2015: 793,-€.

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 = 8,50 €
Príjmy OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3 k 30.6.2015 činili 8986,70 €
Správu o použití prostriedkov verejne predkladá štatutár RZ spravidla k 31.8. a 31.1. v kalendárnom
roku.

Iné získané finančné prostriedky, ktoré získalo OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3
1.
Zdroj: Finančný grant mesta Košice/ Fond zdravia Mesta Košice;
Grantová výzva: 2/2015: „Príroda má v každom ročnom období svoje čaro “;
Názov projektu: „Škôlka v škôlke“;
Získané prostriedky: 350,-€;
Použitie: nákup rastlinného materiálu.

2.
Zdroj: RWE Companius;
Zamestnanecký fond Pomáhame spoločne;
Názov projektu: Poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu detského ihriska v MŠ;
Získané prostriedky: 300,-€;
Použitie: nákup vonkajších prvkov na školský dvor.

Hlavné ciele, ktoré si škola určila na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia

Hlavnými cieľmi školy v školskom roku 2015/2016 boli:
1.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.

Nový Školský vzdelávací program BUDKÁČIK bol vypracovaný v zmysle požiadaviek 
definovaných Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, revidovaný Štátnym pedagogickým 
ústavom, schválený pedagogickou radou, radou školy i zriaďovateľom a v priebehu školského roka 
overovaný v edukačnej realite a náväznosti na ďalšie interné programové dokumety školy.

2.Zavádzať uplatňovanie koučingu vo vedení detských kolektívov.        

Témou odbornej časti zasadnutí pedagogickej rady bola téma koučingu v detských kolektívoch.
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Poverení pedagógovia pripravili odborné prednášky na témy:
» Všeobecné zásady riešenia problémového správania detí v materskej škole
» Agresívne  a antisociálne správanie  
» Rušivé a deštruktívne správanie
» Emocionálne závislé správanie
» Účasť v sociálnych a školských aktivitách
» Stravovacie návyky a kombinácia viacerých druhov problémového správania

26.4.2016  odbornú  prednášku  na  s  problematikou  úzko  súvisiacu  tému  Komunikácia  s
problémovým rodičom odprezentovala PhDr.Petra Uramová z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Košiciach.                      

Získané vedomosti pedagógovia uplatňovali v triedach pri vedení detí a riešení problematického
správania detí situačne a v komunikácii s rodičmi.

3.V  spolupráci  so  SCPPPP  Starozagorská  zabezpečiť  internú  logopedickú  starostlivosť  v
priestoroch školy.

Počas  celého  školského  roka  –  každý  piatok  logopédka  Mgr.  Anna  Bartošová  realizovala  v
priestoroch  materskej  školy  individuálne  intervenčné  logopedické  stretnutia
s deťmi majúcimi poruchy reči. Spolupráca sa stretla s pozitívnym ohlasom rodičov a rovnako došlo
k náprave či zlepšeniu reči u detí, preto budeme v tejto spolupráci pokračovať aj v nasledujúcom
školskom roku.

4.V spolupráci so zriaďovateľom školy a Rodičovským združením BÚDKA 3 revitalizovať školský
dvor.
a.)Pôvodné preliezky a  hojdačky boli  vymenené za  také,  ktoré  vyhovujú  aktuálnym normám a
bezpečnostným požiadavkám.    
  
Hodnota  vonkajších  prvkov,  ktoré  zakúpilo  mesto  Košice/  kolotoč,  dve  váhadlové  hojdačky,
plastový mobiliár (lavice, domček, šmýkalka), tabule - kvety: 3060,-€     
Hodnota  vonkajších  prvkov,  ktoré  zakúpilo  Rodičovské  združenie  BÚDKA 3/  vláčik  s  dvoma
vagónikmi a dve pryžmové zvieratká:  2564,40 € Uvedené bolo darovacou zmluvou prevedené do
majetku mesta Košice.     
Predmetné vonkajšie prvky majú legislatívou požadovanú certifikáciu.
                             
b)Na školskom dvore Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice bolo v rámci
revitalizácie vysadených 6 stromov, 82 rastlín živého plota a 80 ks kríkov. 

Projekt výberu drevín a plán ich výsadby bol vypracovaný Správou mestskej zelene v Košiciach.
Celková hodnota rastlinného materiálu je: 608,98 € Z toho 350,-€ Rodičovské združenie BÚDKA 3
získalo z  Fondu zdravia mesta Košice prostredníctvom podaného projektu „Škôlka v škôlke“ v
rámci výzvy  2/2015 „Príroda má v každom ročnom období svoje čaro“. 
V súčinnosti so zriaďovateľom školy bol zabezpečený výrub vyschnutých stromov.

c)Svojpomocne bola zrealizovaná výmaľba oplotenia areálu školy. 

Materiál škola získala sponzorsky a z prostriedkov členského rodičovského príspevku RZ BÚDKA
3. Hodnota materiálu: 463,71 €.

d.)Na školskom dvore bolo osadených  15  lavičiek a odpadkový kôš. Pribudlo nové pieskovisko.
Existujúce prvky boli renovované.
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Rodičia  lavičky  vyrobili  z  pôvodných  preliezok.  Rovnako  rodičia  vybudovali  nové  drevené
pieskovisko. Hrací prvok „autíčko“ bolo zrenovované.

e.) Sklad exteriérového náradia a hračiek bol systematizovaný.

Zrealizované neboli tieto plánové opravy:
-zvlnemý a popraskaný asfaltový koberec na školskom dvore;
-múriky na terasách;
-vonkajšie schodištia do objektu.
Uvedené je v riešení zriaďovateľa školy.

Kontrolná a hospitačná činnosť
V  školskom  roku  2015/2016  bolo  zrealizovaných  37  hospitácii  a  21  kontrol  zameraných  na
obsahovú náplň,  organizáciu a  voľbu metód počas  organizačných foriem:  hry a  hrové činnosti,
pohybové  a  relaxačné  cvičenie,  edukačná  aktivita  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.Materská škola nemá vhodný priestor na verejnú prezentáciu kultúrnych programov detí.  Túto
funkciu  spĺňal  amfiteáter  vo  vnútornom  átriu  školy.  Drevené  pódium  sa  stalo  technicky
nevyhovujúcim bez možnosti opravy a tak bolo odstránené.
Návrh opatrenia
Postaviť nové pódium v átriu.

2.Deti vyrastajúce v mestskom prostredí nemajú taký blízky kontakt s prítŕodou, ako deti žijúce na 
dedine. Nemôžu napríklad priamo porozovať rastliny v raste.
Návrh opatrenia
Za účelom pozorovania a získavania praktických skúseností z rastu a pestovania rastlín a plodín 
zriadiť „záhradku“ s políčkami.

3.Rozvíjať komunitné cítenie detí v rámci materskej školy, rozvíjať mimotriedne priateľstvá, 
zintenzívňovať detské prežívanie obsahov projektových edukačných aktivít.
Návrh opatrenia
Vrátiť sa k spoločným nácvikom piesní, ktoré sú súčasťou školskej tradície jednotlivých 
edukačných projektových aktivít.
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VI. SPOLUPRÁCE
Spolupráca školy s inými organizáciami a s rodičmi 

Rodičovské dary a remeselná pomoc škole
Za  dobrovoľnícku  prácu  pre  školu,  poskytnutie  edukačného  materiálu  a  pomoc  pri  realizácii
školských edukačných projektov či zabezpečené služieb ďakujeme rodičom: pánom Galeštokovi,
Hromňákovi, Pavlovovi, Nepelovi, Šípošovi, Jesenskému, Kunovi, Orosovi, Šutému, Horkayovi,
pani Hauksovej, Furikovej, Gajdošovej, Mitrovej, Hviščovej, manželom Vaskovcom, Bencovcom,
Tomášovcom, Cilyovcom, Hajdukovcom, Pribičkovcom, Ligušovcom, Sabovcom, Szattlerovcom,
Pillárovcom, Trckovcom, Birkovcom, Mravcovcom, Kočišovcom, Timkovcom, Mlíchovcom 
Za  pomoc  pri  revitalizácii  dvora  zamestnancom  školy:  pani  Padarasovej,  Šninskej,  Redajovej,
Timkovej  B.,  Timkovej  M.,  Klasovskej,  Zajacovej,  Lukáčovej,  Kolárikovej,  Kalafusovej,
Mertinkovej, Trojčákovej, Wawrekovej a Gyeskovej.

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

1

inštitúcia dátum druh spolupráce

Knižnica Belehradská 07.10.2015/ 3.trieda návšteva, prednáška 21
26.10.2015/ 2.trieda návšteva, prednáška 17
27.11.2015/ 3.trieda návšteva, prednáška 15
18.12.2015/ 2.trieda návšteva, prednáška 16
19.01.2016/3.trieda návšteva, prednáška 22
22.01.2016/ 2.trieda návšteva, prednáška 16
07.03.2016/3.trieda návšteva, prednáška 20
12.4.2016/2.trieda návšteva, prednáška 28
13.4.2016/3.trieda návšteva, prednáška 28
18.5.2016/ 3.trieda návšteva, prednáška 23
20.6.2016/3.trieda návšteva, prednáška 20

ZŠ Juhoslovanská 02.12.2015/ 2;3.trieda otvorená hodina v ZŠ 17+18
09.12.2015/ 2;3.trieda návšteva žiakov ZŠ v MŠ 18+10
11.3.2016/ 2;3.trieda návšteva v ZŠ
26.05.2016/ 2.trieda športové stretnutie s prvákmi 18

ZŠ Bruselská 16.03.2016/ 2;3.trieda 37

Ďalšie  spolupráce

28.4.16 exkurzia 30

MŠ Belehradská 18.6.15 Ťahanovská olympiáda 6
MŠ Juhoslovanská 10.5.16 Dopraváčik Vševedko 6
Botanická záhrada 15.6.16 exkurzia 42

Škoda auto 16.06.16 kvíz 39

počet 
zúčastne

ných

kultúrny program pre 
budúcich prvákov

Hasičský a záchranný 
zbor
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Prílohou  k  tejto  správe  o výchovno-vzdelávacej  činnosti  Materskej  školy  Melánie  Nemcovej,
Budapeštianska 3,  Košice  v školskom roku 2015/2016 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 2015/2016 bola prerokovaná a schválená
v pedagogickej rade dňa 30.júna 2016.

V Košiciach 30. júna 2016                           Vypracovala: PaedDr. Lenka Adzimová, riaditeľka školy
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