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Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice
055/6361032, 0907900106, msbudka3@centrum.sk, www.msbudka3.com

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

za školský rok 2017/2018

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. 

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

predseda RNDr. Michaela Hauksová
tajomník Ing. Zuzana Gazdagová
zapisovateľ JUDr. Oľga Jesenská
členovia Ing. Erika Dudáš-Pajerská, PhD.

Jana Cáfalová
Mgr. Michaela Hajduková
Ing. Emília Olšavská
Mgr. Katarína Vasková
Ema Čepejová
Lucia Majza
Mgr. Mária Koščová
Petra Berková

rotujúci člen zástupca pedagogickej rady

mailto:msbudka3@centrum.sk
http://www.msbudka3.com/
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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: 112
Z toho:
·počet prijatých dvojročných detí: 22, 
·počet prijatých 3 – 4 ročných detí: 26,
·počet prijatých 4 – 5 ročných detí: 31, 
·počet prijatých 5 – 6 ročných detí: 33,
·počet prijatých rómskych detí: 0, z toho 5-6 ročných rómskych detí: 0,
·počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 2,
·počet detí s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky: 0,
·počet prijatých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0,
·počet prijatých detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1,
·počet detí končiacich predškolskú prípravu a odchádzajúcich do ZŠ: 33, 
·počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 2,
·počet detí predčasne zaškolených: 0.

Prehľad o dochádzke detí do MŠ
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kalendárne mesiace

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 %
1 4-5r. 22 18 14 12 11 12 13 10 13 14 16 16 13 72,22%
2 do 3r. 15 21 9 7 9 7 10 9 10 14 13 14 10 47,61%
3 3-6r. 21 19 13 15 13 14 14 13 15 16 16 16 15 78,94%
4 5-6r. 22 23 17 19 17 18 16 17 19 19 19 21 18 78,26%
5 3-6r. 12 12 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 83,33%
6 3-4r. 20 19 12 12 10 13 14 11 14 17 15 10 13 68,72%

112 112 75 74 70 74 77 69 81 90 89 86 79 70,53%

13 12 12 12 13 12 14 15 15 14 13

% naplnenosť MŠ 66,96 66,07 62,50 66,07 68,75 61,60 72,32 80,35 79,46 76,78 70,08
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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: 12, DPP: 1; 
·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: 3
·Počet pedagógov, ktorí sa zúčastnili jednorázových vzdelávacích podujatí: 7

Interné vzdelávanie pedagógov v rámci vnútorných odborných aktivít školy/ 
workshopy, prednášky

dátum téma realizátor, lektor
počet prítomných

pedagógov

25.10.17

Vývojové úlohy dieťaťa

Ako myslí predškolské dieťa
Exekutívne funkcie mozgu

Agresia

Janette Klasovská

Adriana Padarasová
Eleonóra Koláriková

13

22.02.18

Praktický výstup z kontinuálneho 
vzdelávania Dieťa a hudba...pohyb 
a hra 

Alexandra Lukáčová 
Magdaléna Timková 13

18.04.18

Neurobiologický princíp fungovania 
organizmu a vzniku agresie

Chovanie detí v materskej škole  
a vnútrodruhová agresia

Základné sociálne potreby a dôsledky 
ich nedosýtenosti

Návyky, stereotypy, rituály
Najbližšia sociálna opora a jej význam

Jana Krompaščíková

Daniela Pritzová

Mária Šninská

13

Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov
Riaditeľka školy absolvovala naposledy v roku 2013.
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IV. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Údaje o interných projektových aktivitách školy
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dátum názov projektu cieľová skupina detí
1 20.09.17 Deň mojej hračky 3-6 ročné deti 60
2 12.10.17 3-6 ročné deti 85
3 25.9.-6.10.2017 5-6 ročné deti 23
4 18.10.17 Jesenná slávnosť 3-6 ročné deti 77
5 19.10.17 Jesenná paleta 3-6 ročné deti 38
6 23.10.17 Hádky jednej križovatky I. 5-6 ročné deti 22
7 13.11.17 Hádky jednej križovatky II. 4-6 ročné deti 43
8 09.11.17 Slávnosť svetielok – dopoludnia 3-6 ročné deti 79
9 09.11.17 Slávnosť svetielok -popoludní 3-6 ročné deti 50
10 09.11.17 Noc víl a škriatkov 5-6 ročné deti 25
11 23.11.17 Všetci sme jedna rodina 5-6 ročné deti 21
12 5.-14.12.17 Mikuláš 3-6 ročné deti 97
13 24.01.18 Let slnečnou sústavou 5-6 ročné deti 24
14 24.01.18 Sférické kino 5-6 ročné deti 75
15 09.02.18 Karneval 3-6 ročné deti 89
16 15.02.18 Hrkálky – dopoludnia 3-6 ročné deti 79
17 15.02.18 Hrkálky – popoludní 3-6 ročné deti 31
18 21.02.18 Sanitka 5-6 ročné deti 22
19 21.02.18 Zdravé zúbky 4-6 ročné deti 42
20 08.03.18 Otváranie záhradky 3-6 ročné deti 91
21 15.03.18 Eniky- beniky -dopoludnia 3-6 ročné deti 76
22 15.03.18 Eniky- beniky – popoludní 3-6 ročné deti 25
23 14.04.18 Psíky na návšteve v BÚDKE 3 3-6 ročné deti 86
24 18.04.18 5-6 ročné deti 29
25 19.04.18 Kvapka 4-6 ročné deti 64
26 25.04.18 Keď horí 4-6 ročné deti 55
27 25.04.18 Návšteva hasičov 5-6 ročné deti 55
28 03.05.18 Poznaj svoje mesto 5-6 ročné deti 29
29 10.-17.5.18 pre rodičov 99
30 30.05.18 3-6 ročné deti 92
31 04.06.18 Cesta za dúhou 3-6 ročné deti 90
32 06.06.18 Dúhový tanec 3-6 ročné deti 89
33 05.06.18 Dúhový poklad 3-6 ročné deti 90
34 12.06.18 Návšteva botanickej záhrady 5-6 ročné deti 27
35 19.06.18 3-6 ročné deti 51
36 21.06.18 Slávnostné vyradenie absolventov 5-6 ročné deti 24
37 20. a 23.6.18 Rozlúčkové slávnosti 5-6 ročné deti 42

Kočovné divadielka
38 07.11.17 Pampúšik 3-6 ročné deti 80
39 19.12.17 Vianočná rozprávka 3-6 ročné deti 74
40 17.01.18 O dvanástich mesiačikoch 3-6 ročné deti 81
41 20.03.18 3-6 ročné deti 79
42 07.06.18 Rozprávkový hrniec 3-6 ročné deti 90

p.č.

Šarkaniáda
Predplavecký výcvik

Eko-vychádzka k Hornádu 

Kávičkovanie
Challenge day

Tatoolympiáda

Zvieratkovo
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DIELNIČKY U BABIČKY

Charakteristika Cieľom projektu je  rozširovať poznanie detí predškolského veku 
v oblasti tradičných remesiel, ľudovej kultúry a hmotného dedičstva našich 
predkov. Deti spoznávajú zabudnuté výtvarné techniky a získavajú nové 
zručnosti pri ich osvojovaní. Zoznamujú sa s jednotlivými materiálmi, s 
procesom ich výroby, spracovania a následného využitia v reálnom živote v 
minulosti aj dnes. Projekt sa realizuje v spolupráci 
s Ústredím ľudovo-umeleckej výroby v Košiciach. V prvej fáze dvojica 
učiteliek a 6 detí pracuje pod vedením fundovaného lektora v prostredí ÚĽUV-
u. V druhej fáze pracujú pod vedením učiteliek aj ostatné 5-6 ročné deti.

dátum projekt viedli téma

počet zúčastnených 

externe 
v ÚĽUV-e

interne 
v MŠ

31.01.18
Lenka Adzimová,

Eleonóra Koláriková
Alexandra Lukáčová

tkáčska dielnička 6 31

13.02.18
Magdaléna Timková

Janette Klasovská
hrnčiarska dielnička 6 31

06.03.18
Jana Krompaščíková

Mgr. Martina Zajacová
veľkonočná dielnička/

kraslice
6 0

10.04.18
Mária Šninská

Adriana Padarasová
rezbárska dielnička 6 31

22.05.18
Beáta Timková

Daniela Pritzová
sklárska dielnička 6 0

15.06.18
Jarmila Galiková

Jana Redajová
Šúpoľná dielnička 6 0

ŠKÔLOČKA

Charakteristika „Škôločka“ je adaptačný program pre budúcich budkáčikov. Šesť stretnutí počas
ktorých sa rodičia spolu s deťmi zoznámia s prostredím materskej školy, 
spoznajú pedagogický kolektív i metódy práce, ktoré sa v materskej škole 
používajú prostredníctvom veku primeraných aktivít: divadielok, hudobno-
pohybových hier,  výtvarných činností a pod.

dátum projekt viedli téma počet zúčastnených 

21.03.15
Mária Šninská

Adriana Padarasová
O sliepočke a jej

vyliahnutých kuriatkach 10+10

28.03.18
Magdaléna Timková

Janette Klasovská
Maľované vajíčko 12+12

04.04.18
 Eleonóra Koláriková
Alexandra Lukáčová

O pampúšiku 12+12

11.04.18
Jana Krompaščíková

Mgr. Martina Zajacová
Takto letia vtáci 14+14

18.04.18
Jarmila Galiková

Jana Redajová
Ja som žabka, ty si žabka 14+14

25.04.18
Beáta Timková

Daniela Pritzová
Slniečko a smutný

zajačik
14+14
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Údaje o externých projektoch do ktorých sa škola zapojila

FILIPKOVI KAMARÁTI

Charakteristika Projekt "Filipkovi kamaráti" je trinásť stretnutí s motivačnou textilnou bábkou 
Filipkom a pani Natáliou Butalovou. Ich cieľom je deťom interaktívnou, hravou a 
vekuprimeranou formou sprostredkovať komplex základných životných princípov 
priaznivo pôsobiacich na naše zdravie. Sú nimi: výživa, cvičenie, voda, slnko, 
striedmosť, vzduch, odpočinok a dôvera. Stretnutia sú koncipované na námet knihy 
bratov Breuilovcov "Filipkové dobrodružstvá", známych tvorcov populárno-náučného 
seriálu pre deti "Bol raz jeden život". Projekt sa realizuje na základe viacročnej 
úspešnej spolupráce s koordinátorkou a v zmysle filozofie našej školy podporujúcej 
zdravie.

počet do projektu
zapísaných detí

garant stretnutie prítomných detí

26
Občianske združenie 

„Zdravie a život“

21.02.18 25

28.02.18 20

07.03.18 19

14.03.18 26

21.03.18 22

28.03.18 24

04.04.18 26

11.04.18 17

18.04.18 15

25.04.18 26

02.05.18 26

09.05.18 25

16.05.18 22
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Údaje o súťažiach, do ktorých sa škola zapojila

Mimoškolské krúžkové  aktivity školy

Mimoškolské 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. 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
10.-11.5.2017 Úroveň predprimárneho vzdelávania v triedach 5-6 ročných detí/ veľmi dobre bez uložených
opatrení či odporúčaní.
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názov krúžku vedúce krúžkov

LEGO DACTA Magdaléna Timková 11
Anglický jazyk Mgr.Krenická Júlia 11
Spolu v krúžkoch zapojených detí 22

počet 
zapojených 

detí

názov dátum charakter pôsobnosť výsledok pedagóg deti menovite

24.10.17 spev mestská

28.11.17 mestská 1.miesto Lenka Adzimová Samuel Jesenský

Košice Star 21.02.18 spev mestská 1.miesto Ivana Hodermarská

26.04.18 spev mestská cena poroty

10.05.18 dopravná sídlisková

13.06.18 šport sídlisková

celé družstvo

Ronald Trcka

Jerguš Pribičko

Ronald Trcka

Emma Gajdošová

Emma Vencelová

Jerguš Pribičko

Spev bez 
hraníc

bez 
umiestnenia

Jana 
Krompaščíková, 

Alexandra 
Lukáčová

Alžbeta Vernarská, Ivana 
Hodermarská

Slovo bez 
hraníc

umelecký 
prednes

Alexandra 
Lukáčová

Sláviček 
materských 

škôl

Jana 
Krompaščíková

Emma Vencelová, Alžbeta 
Vernarská

Dopraváčik 
Vševedko

bez 
udeľovania 
umiestnení

Martina 
Zajacová, Jana 
Krompaščíková

Richard Furik, Dorota Kunová, 
Marko Vasiľ, Nela Nagyová, 
Daniel Kiss, Samuel Leško

Ťahanovská 
olympiáda

1.miesto v  
slalomovom 

behu 
družstiev

Janette 
Klasovská, 
magdaléna 
Timková

1.miesto v 
behu na 20 m

2.miesto v 
behu cez 
prekážky

2.miesto v 
hode do 
diaľky

3.miesto v 
skoku do 

diaľky
Richard Furik, Simona 

Tresová
3.miesto v 
behu cez 
prekážky

2.miesto v 
behu na 15 m

3.miesto v 
behu na 20 m
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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. Priestory v prenájme nie sú.
   Materiálno-technické  podmienky,  vybavenosť  hračkami,  didaktickými  pomôckami  a  akvivizujúcimi
pomôckami je dobrá vďaka finančnej pomoci OZ Rodičovské združenie BÚDKA 3.
Estetická  úroveň  a  čistota  vnútorných  priestorov  vďaka  tvorivému prístupu  pedagogického  kolektívu  a
dôkladnej práci prevádzkových zamestnancov je veľmi dobrá.

Materiálno-technické výdavky v školskom roku 2017/2018

popis výdavku investor hodnota

1 Botanická učebňa na prvej nadzemnej terase
Rodičovské združenie 
BÚDKA 3

510,- eur

2 Šatňové skrinky do šatní tried 1; 2; 3
Rodičovské združenie 
BÚDKA 3

3300,- eur

3
Radiátorové kryty do jedálne a priľahlých 
chodieb

Rodičovské združenie 
BÚDKA 3

1500,- eur

4
Rekonštrukcia výdajovní stravy 
pri triedach 5. a 6.

Mesto Košice

Do jednotlivých tried boli Rodičovským združením BÚDKA 3 zakúpené hračky a nábytok v
zmysle požiadaviek učiteliek a potrieb jednotlivých tried v hodnote 1825,-  €. Učebné pomôcky v hodnote
415,- €. 

Najakútnejšou požiadavkou sa v súčasnosti sa javí renovácia kúpeľní/ výmena obkladov a dlažieb. 
Stále nevyriešeným problémom je opláštenie budovy. Pri výdatnejších dažďoch sú zmáčané steny vo väčšine
miestností interiéru. Strecha bola rekonštruovaná v roku 2017.
Potrebná je aj postupná výmena podlahových krytín (gumolit) na schodištiach budovy.
V zmysle  zistení  kontrol  BOZP je  potrebné  urobiť  opravu  asfaltového  koberca  na  školskom dvore.  Je
popraskaný a deti sa oň často potkýnajú a padajú.
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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 dieťaťu vyživovaciu povinnosť v zmysle VZN Mesta Košice č. 103
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: 13803,97 €.
Z uvedených prostriedkov zriaďovateľ hradí média, prevádzku a údržbu budovy a pod.
Prostriedky prijaté od Magistrátu mesta Košice 9/2017-6/2018: 1100,-€.
Účel použitia: hygienické potreby, osobné ochranné pracovné prostriedky, papiernictvo.

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 30.6.2018 činili 8676,50,- €.
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: 0,-€.
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Hlavné ciele, ktoré si škola určila na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia

Hlavné ciele školy v školskom roku 2017/2018 Vyhodnotenie plnenia

1.  Individuálnu  logopedickú  činnosť  (ďalej  len
„ILČ“)  v  materskej  škole  môže  vykonávať  iba
školský logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom
zariadenia  výchovného  poradenstva  a  prevencie
zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa
poskytuje  podľa  potreby,  nielen  deťom  rok  pred
plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie
ILČ sa  nepovažuje  za  krúžkovú  činnosť,  môže  sa
realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia
ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí. 

Logopedickú  starostlivosť  v priestoroch  Materskej
školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice
v školskom  roku  2017/2018  zabezpečovalo
Súkromné  centrum  špeciálno-pedagogického
poradenstva  Komenského  3  Košice  (Mgr.  Simona
Šimková),  v  spolupráci  s Ambulanciou  klinickej
logopédie  LOGOPÉDIA Košice  s.r.o.  (Mgr.  Alena
Černá)  na  základe  súhlasu  zriaďovateľa  školy  a 
informovaného  súhlasu  zákonných  zástupcov  detí
zaradených  do  logopedickej  terapie  každý  piatok
v dopoludňajších hodinách. 

2.  Spolupracovať  so  zriaďovateľom na  skvalitnení
materiálno-technického  vybavenia  interiéru  aj
exteriéru  materskej  školy  vrátane  didaktických
pomôcok v súlade so ŠkVP. 

Materiálno  technické  vybavenie  a  zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho  procesu  bolo  realizované
prevažne  v  spolupráci  s  Rodičovským  združením
BÚDKA  3.  Zriaďovateľ  okrem  už  spomínaných
opráv  poskytol  príspevok  580,-  eur  na  nákup
papiernictva v septembri 2017 a pravidelné mesačné
príspevky  na  nákup  čistiacich  a  mimoriadne  aj
kancelárskych potrieb.

3.V  letnom  období  nie  je  na  školskom  dvore
prirodzený  tieň,  kde  by  sa  deti  mohli  hrať.
V spolupráci  s firmou  „Mestská  zeleň“  rozšíriť
výsadbu drevín, kríkov a rastlín v areáli školy.

V marci 2018 bol v spolupráci s Mestskou zeleňou
vypracovaný  projekt  sadovníckych  úprav  areálu
školy, ktorý bude v nasledujúcom období realizovaný
Mestom Košice.

4.Materská  škola  má  zapožičaný  čestný  názov
„Melánie  Nemcovej“.  Melánia  Nemcová  bola
choreografka  ľudových  tancov,  zberateľka  piesní,
tancov,  hier  a  ďalších  prvkov  tradičnej  kultúry  v
teréne.  Škola  nemá  vo  svojom  výchovno-
vzdelávacom  portfóliu  zapracovaný  tento  rozmer.
Zapracovať  do  učebných  osnov  Školského
vzdelávacieho  programu  BUDKÁČIK  aj
edukačných obsahov prvky tradičnej kultúry. 

Do praxe bol zavedený a v Školskom vzdelávacom
programe BUDKÁČIK zakotvený projekt „Dielničky
u babičky“. Cieľom projektu je  rozširovať poznanie
detí predškolského veku 
v  oblasti  tradičných  remesiel,  ľudovej  kultúry  a
hmotného dedičstva našich predkov. Deti spoznávajú
zabudnuté  výtvarné  techniky  a  získavajú  nové
zručnosti  pri  ich  osvojovaní.  Zoznamujú  sa  s
jednotlivými  materiálmi,  s  procesom  ich  výroby,
spracovania a následného využitia v reálnom živote
v minulosti aj dnes. Projekt sa realizuje v spolupráci
s Ústredím ľudovo-umeleckej výroby v Košiciach. V
prvej  fáze  dvojica  učiteliek  a  6  detí  pracuje  pod
vedením fundovaného lektora v prostredí ÚĽUV-u. V
druhej fáze pracujú pod vedením učiteliek aj ostatné
5-6  ročné  deti.  V  nasledujúcom období  máme  po
úspešnom zavedení ambíciu v predmetnom projekte
pokračovať.

5.V školskom roku 2017/2018 škola otvára triedu so 
zameraním na hudobné činnosti, ktorá sa má v 
ďalšom školskom roku stať triedou pre umelecky 
nadané deti. Pripraviť v zmysle platnej legislatívy v 
súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy a 
výskumu, Pedagogickou fakultou Prešovskej 
univerzity v Prešove, Centrom pedagogicko-

Po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek a v 
spolupráci s menovanými inštitúciami Materská 
škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice 
otvára v školskom roku 2018/2019 ako prvá škola na
Slovensku na predprimárnom stupni špeciálnu 
triedu pre hudobne nadané deti. Do triedy zaradené 
deti budú aj v nasledujúcom období sledované 
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psychologického poradenstva a prevencie a 
zriaďovateľom všetky organizačné a edukačné 
záležitosti týkajúce sa znovuotvorenia triedy pre 
umelecky nadané deti.

odborníkmi, aby sa monitoroval ich progres a 
predišlo sa ich preťažovaniu. Do procesu učenia v 
tejto triede boli zainteresovaní aj rodičia týchto detí.

6.Deti vyrastajúce v mestskom prostredí nemajú taký
blízky kontakt s prírodou, ako deti žijúce na dedine. 
Nemôžu napríklad priamo pozorovať rastliny v raste.
Za účelom pozorovania a získavania praktických 
skúseností z rastu a pestovania rastlín a plodín 
zriadiť na prvej nadzemnej terase učebňu botaniky 
so záhradou a políčkami na vysádzanie, ošetrovanie 
a pozorovanie vybraných druhov zeleniny a byliniek.

Cieľ bol splnený tak, ako sa uvádza v jeho texte.

7.Agresivita detí predškolského veku má v 
posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. V odbornej 
činnosti sa zamerať na aktuálne štúdie príčin 
takéhoto správania a metodiku odstraňovania 
agresívneho správania u detí.

V rámci odborných porád i jednorázových 
vzdelávaní si pedagogickí zamestnanci školy 
rozšírili obzor v uvedenej problematike.

8.Obyvatelia sídliska – cieľová skupina rodičov detí 
do troch rokov nemá dostatočné informácie o 
profile, činnosti, image a výsledkoch školy. Vrátiť sa
k organizácii cyklických stretnutí „Škôločka“ s 
cieľom propagácie práce školy a získavania nových 
detí v budúcich školských rokoch.

Cieľ bol splnený tak, ako sa uvádza v jeho texte. V 
projekte „Škôločka“ budeme pokračovať aj v 
nasledujúcom období.

Kontrolná a hospitačná činnosť

V školskom roku 2017/2018 bolo zrealizovaných 22 hospitácii a kontrol  zameraných na obsahovú náplň,
organizáciu  a  voľbu  metód  počas  organizačných  foriem:  hry  a  hrové  činnosti,  zdravotné  cvičenie,
vzdelávacia 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
• práca s nadanými deťmi
• 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.Chýbajúce stromy na školskom dvore.
Východisko
V spolupráci so zriaďovateľom realizovať Mestskou zeleňou vypracovaný plán sadovníckych úprav areálu 
školy.

2.Ochrana dvora pred vandalizmom.
Východisko
V spolupráci so Štátnou a Mestskou políciou na sídlisku zabezpečiť efektívnejšiu ochranu majetku školy.

3.Rokmi zaužívaný rutinný prístup k realizácii nadšatndardných profil školy určujúcich projektových 
edukačných aktivít školy.
VýchodiskoRevidovať štruktúru jednotlivých projektov.
Inovovať a sofistikovať ich obsahy.
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VI. SPOLUPRÁCE
Spolupráca školy s inými organizáciami a s rodičmi 

inštitúcia dátum druh spolupráce počet zúčastnených 

ZŠ Belehradská, Košice 21.11; 13.12; 20.12.16.4.
Návštevy na otvorených

hodinách
31

Školská knižnica v ZŠ 
Belehradská, Košice

11.10; 11.12; 15.1; 26.3;
23.4; 21.5.

Návšteva knižnice,
výpožičky

31

MŠ Belehradská, Košice 13.06.18 Ťahanovská olympiáda 6

MŠ Juhoslovanská, 
Košice

10.05.18 Dopraváčik Vševedko 6

Hasičský a záchranný 
zbor, Košice

25.04.18 Ukážka profesie 55

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva prevencie, 
Karpatská 8, Košice

celoročne

Psychodiagnostika,
depistáž, prednášky pre

rodičov, diagnostika
umelecky nadaných detí 

a pod.

18

Prešovská univerzita, 
Pedagogická fakulta

16.-20.4.2018
Diagnostika umelecky

nadaných detí 
12

Ústredie ľudovo-
umeleckej výroby, Košice

31.1.- 15.6.2018 Dielničky u babičky 31

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.

Správa  o výchovno-vzdelávacej  činnosti  v školskom  roku  2017/2018  bola  prerokovaná  a  schválená
v pedagogickej rade dňa 26.júna 2018.

V Košiciach 26. júna 2018                           Vypracovala: PaedDr. Lenka Adzimová, riaditeľka školy
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