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SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA HOPKU, MICHALOVCE 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy:  Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa 
Hopku 

Adresa školy: Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce 

Telefónne číslo školy: 056 628 34 38         0907 244 585 

Internetové sídlo školy:    cirkevnaskola@gmail.com 

Elektronická adresa školy:    www.bambulkovo.edupage.org 

Údaje o zriaďovateľovi školy: Gréckokatolícka eparchia Košice,  
Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice 

 

2. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

Vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Katarína Čintalová – riaditeľka CMŠ 
Bc. Andrea Kopková – poverená zastupovaním, 
zástupca zamestnancov 
Martina Petríková – vedúca školskej jedálne 

 

 

3. RADA ŠKOLY A PORADNÉ ORGÁNY 
 

Rada školy pri Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku bola 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch  po 

voľbách. Funkčné obdobie začalo dňom 10.11.2022 na obdobie 4 rokov.  
 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Vladimír Haburčák predseda rodičov 

2. Mgr. Eva Hrušovská  pedagogický zamestnanec 

3. Ľubica Nemjová  pedagogický zamestnanec 

4. Peter Šamudovský  rodičov 

5. Danka Sevková  nepedagogický zamestnanec 

6. Mgr. Karol Knap  za zriaďovateľa, riaditeľ eparchiálneho školského úradu                                                                  

7. Mgr. Maroš Riník  za zriaďovateľa, protopresbyter 

mailto:cirkevnaskola@gmail.com
http://www.bambulkovo.edupage.org/


ČINNOSŤ RADY ŠKOLY: 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje 

a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky. 
 

ČINNOSŤ DÁTUM 

ZASADNUTIA 

PRIJATÉ UZNESENIA 

 

 

 

 

Ustanovujúce 

zasadnutie 

 

 

 

 

10.11.2021 

1. zvolanie a predstavenie nových členov RŠ  

2. predloženie a odsúhlasenie plánu zasadnutí 

RŠ 

3. odsúhlasenie správy o VVČ za šk. rok  

4. oboznámenie sa so Štatútom RŠ 

5. oboznámenie sa so Školským vzdelávacím 

programom, Školským poriadkom 

a Organizačným poriadkom MŠ 

6. oboznámenie sa s Plánom aktivít MŠ, 

krúžkovou činnosťou a informácie 

o realizovaných projektoch 

 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY: 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci. 
 

A) PEDAGOGICKÁ RADA 

Pedagogická rada sa zišla 3 krát, ktorá sa riadila stanoveným programom a pokračovalo sa 

podľa ročného plánu školy, kde sa riešili aktuálne pedagogické a organizačné problémy. 

Okrem stretnutia pedagogickej rady sa konali pravidelne operatívne porady a formačné 

stretnutia s duchovným správcom školy.   
 

B) METODICKÉ ZDRUŽENIE 

Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a vedúcou MZ bola p. uč. 

Mgr. Monika Ješková. Združenie zasadalo podľa plánu a jednotlivé zasadania boli súčasťou 

zasadnutia pedagogickej rady. Obsahom zasadnutí boli: 

✓ Výmena pedagogických skúseností 

✓ Zvýšenie odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov spracovaním 

a prezentáciou v oblasti hudobná výchova, ktoré spracovala vedúca MZ a v tlačenej 

podobe odovzdala do každej triedy 

✓ Samoštúdium odbornej literatúry a metodických materiálov, účasť na webinároch, 

vzdelávaní  

✓ Odborná diskusia pedagógov v oblasti plánovania 

✓ Metodické usmerňovanie pre začínajúcich pedagógov 

Ostatné úlohy boli komunikované aj priebežne na operatívnych poradách a zasadnutiach 

pedagogickej rady. 



4. ÚDAJE O POČTE DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 

 
 

 

6. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

P.Č. NÁZOV VZDELÁVANIA POČET 

ŠTUDUJÚCICH 

NÁZOV VZDELÁVANIA TERMÍN 

UKONČENIA 

1. Adaptačné vzdelávanie 2 Adaptačné vzdelávacie uč. MŠ 

 

Adaptačné vzdelávanie 

pedagog. asistenta 

5.11.2021 

 

 

8.3.2022 

2. Aktualizačné vzdelávanie 9 Rozprávka a príbeh v edukácii 

MŠ 

Metódy a nástroje 

pedagogickej diagnostiky 

22.11.2021 

 

 

7.12.2021 

3. Inovačné vzdelávanie 0   

4. Špecializačné vzdelávanie 0   

5. Funkčné vzdelávanie 0   

6. Kvalifikačné vzdelávanie 0   

7. Školenie – seminár, 

webinár 

1 Plán profesijného rozvoja  15.11.2021 

 
 

 

 

Celkový počet tried: 4 

Celkový počet detí: 93 

Počet predškolákov: 32 

Počet detí v HN: 1 

PRACOVNÁ POZÍCIA: POČET KVALIFIKAČNÝ PREDPOKLAD 

Pedagogickí zamestnanci 9 spĺňajú 

Asistenti 2 spĺňajú 

Vedúca ŠJ 1 spĺňa 

Zamestnanci ŠJ 2 spĺňajú 

Upratovačka, školník 3 spĺňajú 



7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ORGANIZOVANÝCH MŠ 

➢ účasť zamestnancov MŠ na formačnom dni pred začiatkom šk. roka vo farskom chráme, pod 

vedením dekana o. Maroša Riníka , 

➢ Deň materských škôl, 

➢ Svätá liturgia pri príležitosti otvorenia školského roka na sviatok Ochrany Panny Márie 

➢ nacvičovanie programu pre starých rodičov v jednotlivých triedach v mesiaci október 

s natáčaním a umiestnením na webovom sídle MŠ 

➢ Mikuláš v MŠ, 

➢ vianočné tvorivé dielne, zdobenie perníkov, 

➢ vianočné besiedky v triedach s natáčaním záznamov a ich umiestnením na stránke MŠ, 

➢ svätenie priestorov MŠ,  

➢ fotenie detí, 

➢ svätenie sviec v MŠ na sviatok Stretnutia Pána 

➢ karneval v MŠ, 

➢ spolupráca so SCŠPP Pavlovce nad Uhom – logopedické precvičovanie,  

➢  výučba anglického jazyka, 

➢  vystúpenie sokoliarov, 

➢  zapojenie sa do výtvarných aktivít a súťaží s časopisom Zvončekom, 

➢  tablo predškolákov vystavené v meste, 

➢ účasť predškolákov na športovej olympiáde materských škôl mesta Michalovce, 

➢ divadelné predstavenie v MŠ, 

➢ Deň rodiny v MŠ spojený s vystúpením detí jednotlivých tried, s hudobným doprovodom 

skupiny Emanuel, za účasti hostí – riaditeľa eparchiálneho úradu Mgr. Karola Knapa 

a rodičov, rodinných príslušníkov spojené s pohostením, 

➢ bábkové divadlo spojené s výletom do Košíc 

➢ rozlúčková slávnosť predškolákov spojená s výletom do Veľkých Raškoviec, 

➢ svätá liturgia pri príležitosti ukončenia školského roka v Bazilike Minor, 

➢ svätá liturgia za účasti preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, emeritného 

košického biskupa spojená s posvätením a požehnaním školských tašiek. 

 



8. ÚDAJE O PROJEKTOCH 

MŠ sa v mesiaci október zapojila do projektu Ponožkový október, ktorý bol realizovaný 

v spolupráci s Červeným krížom, vyzbieralo sa dostatočné množstvo ponožiek, ktoré boli 

odovzdané deťmi v kancelárií Slovenského červeného kríža a poslúžili v období zimy pre ľudí 

bez domova. 

Zber batérií v MŠ pokračuje i naďalej, pričom deti vedieme k separácií a ochrane 

životného prostredia. Za vyzbierané baterky dostanú deti športové náčinie k pohybovým 

aktivitám realizovaným na školskom dvore.  

9. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 ŠŠI bola vykonaná v roku 2017. V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná žiadna inšpekcia 

ŠŠI. 

 

10. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY 
 

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

MŠ sa nachádza v dvojpodlažnej, typizovanej budove po čiastočnej rekonštrukcii 

priestorov. Technické a materiálne vybavenie sme sa snažili zlepšovať a inovovať podľa 

finančných možností školy. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie zariadenia a vybavenie 

zodpovedá veku, zdravotnej spôsobilosti, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju 

detí. Hrové a pracovné kútiky v triede boli zakomponované účelovo a slúžili na spontánne hry 

detí a uskutočňovanie vzdelávacích aktivít rôzneho charakteru a zamerania. 

 Kaplnka – modlitebňa blahoslaveného biskupa Vasiľova Hopku, ktorá bola posvätená  

28. 08.2020 preosvieteným biskupom vladykom Milanom Chauturom, CSSR a využívala sa 

individuálne zamestnancami školy ale aj deťmi počas VVP, či počas formačných stretnutí. 

Súčasťou materskej školy je aj školský dvor, ktorý je priestranný a vybavený príslušným 

zariadením pre deti predškolského veku.  

V mesiaci jún boli doplnené nové hrové prvky v areáli MŠ: 2x šmýkalky, 1x kolotoč, 

preliezky a dvojváhové hojdačky. Dodatočne boli k nim umiestnené dopadové gumové 

dlaždice. Kríky a trávnatý porast je pravidelne kosený, na stromoch  je vykonávaný pravidelný 

orez. V jarných mesiacoch bol okolo oplotenia vysadený živý plot, ktorý by mal vytvoriť zelené 

oplotenie.  

 



11. VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

SYSTÉMOVÁ OBLASŤ 

Základnou črtou našej práce je realizácia výchovy v kresťanskom, priateľskom duchu 

a tvorivej atmosfére. Vytváranie pozitívnej klímy navzájom. Za týmto účelom sa čiastočne 

organizovali pri zlepšení pandemickej situácie kultúrne vystúpenia, výlet s rodičmi a deťmi, 

individuálne stretnutia podľa potrieb a záujmu. 

Pri plánovaní a plnení výchovno-vzdelávacích cieľov zohľadňujeme proporčnú 

vyváženosť vzdelávacích oblastí s prihliadnutím na základné fyziologické potreby detí 

a individuálne dispozície. 

HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU 

Na podporu slovnej zásoby sa využívali hry s maňuškami, námetové hry, 

dramatizovanie príbehov, reprodukcia prečítaného textu. Súčasťou rozhovorov boli aj 

skúsenosti s čítaním v rodine, ktoré veľmi absentuje. 

Na písanú reč sa deti pripravovali prostredníctvom grafomotorických cvičení, rozvíjala 

sa vizuo-motorika, cvičil sa pohyb ruky k cielenému kresleniu prvkov, ktoré deti precvičovali 

v rozmanitých pracovných listoch. 

Deti majú na elementárnej úrovni rozvinuté poznatky o cudzom jazyku, tým dostali základ pre 

ďalšie pokračovanie. 

Určovali v skupinkách kde je viac alebo menej, vymenovávali číselný rad, rozvíjali 

kreatívne myslenie, jednoduché operácie s číslami, poznávali význam symbolov, skladali 

obrázky podľa predlohy, opísali pravidlo postupnosti. Hrali spoločenské hry, riešili 

matematické úlohy na štvorcovej sieti, s digitálnou hračkou „Bee-Boot“, na interaktívnej 

tabuli. Osvojovali si orientáciu vpravo, vľavo, hore, dole, vzadu, vpredu, medzi. Určovali 

predmety hmatom, usporadúvali ich podľa rôznych kritérií.  Využívali rôzne pokusy, 

diskutovali, pozorovali, vyrábali rôzne výrobky.  

Vymenovali členov svojich rodín, orientovali sa v časových, spoznávali blízke i širšie 

okolie, poznávali základné pravidlá v doprave. Venovali sa tradičným remeslám, ľudovému 

spevu, tradíciám a zvykom. 

Priamou manipuláciou sa zoznámili s rôznymi materiálmi a ich vlastnosťami, od 

papiera, plastelíny, piesku, hliny, plastu a iných. Rôzne povolania, či remeslá, skúšali 

v námetových hrách – na lekára, kuchára, policajta, hasiča.... 



Naučili sa piesne rôzneho žánru za doprovodu klavíra a gitary. Používali hudobné 

nástroje, počúvali spev učiteliek, hudobné skladby a rôzne piesne. Prezentovali sa na 

vystúpení pre starých rodičov a na vianočnom vystúpení, ktoré natočili a následne uložili na 

webovom sídle školy, kde si to mohli rodičia pozrieť. Predškoláci vystúpili s programom na 

rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa konala mimo materskej školy. 

Získali základné zručnosti s výtvarným materiálom a rôznymi pomôckami, rozvíjali 

vlastné schopnosti, vyjadrovali emócie a  tvorili rôzne plošné i priestorové útvary. Skladali 

z papiera rôzne tvary, kreslili, strihali, lepili a kombinovali viacero techník. 

Dokázali uviesť príklady zdravej a nezdravej výživy. Osvojili si správnu techniku chôdze, 

behu, skoku, lezenia, hádzania lopty, chytania, podávania.  V školskom roku 2021/22 sme sa 

zapojili do športovej olympiády detí materských škôl mesta Michalovce. 

NEDOSTATKY: 

- Nerešpektovanie pravidiel, nedostatok trpezlivosti na dokončenie práce, neschopnosť 

počúvať s porozumením, problémy orientácie vpravo/vľavo, správne pomenovanie 

geometrických tvarov, zlá výslovnosť, nevedia reprodukovať obsah počutého textu, 

pozornosť, nevedia strihať, správne pomenovať veci. 

-  

II. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 
 

A) PSYCHOGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Rozvrhnutie režimu dňa je v súlade s psycho-hygienickými požiadavkami. Pobyt vonku je 

realizovaný podľa poveternostných podmienok – denne. Na základe pokynov zo strany 

školskej jedálne bol realizovaný pitný režim, zabezpečovaný podávaním dostatočného 

množstva čistej vody, prípadne ovocných čajov a štiav. 
 

 B) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI, O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB DEŤOM A RODIČOM 

 Rodičia sú zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rôznych foriem: 

spoločné i individuálne stretnutia, písomné oznámenia na nástenke o aktuálnej vzdelávacej 

téme týždňa. Prehľad o všetkých aktivitách triedy môžu získať aj na webovom sídle školy. Majú 

možnosť nahliadnuť a oboznámiť sa s dokumentáciou školy.  Rodičia využívali aj možnosť 

individuálnych rozhovor, konzultácii.  
 

C) VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A DEŤMI, RODIČMI A ĎALŠÍMI FYZICKÝMI OSOBAMI 

A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE PODIEĽAJÚ 



Materská škola spolupracuje s inštitúciami: 

✓ občianske združenie  pri MŠ „Hopkáčik“, 

✓ Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pavlovce 

nad Uhom – logopéd, depistážne vstupné vyšetrenia školskej zrelosti 

✓ Súkromná jazyková škola „Centrum jazykov“ PhDr. Marcel Želinský, 

✓ Redemptoristi kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa Michalovskej viceprovincie z Baziliky 

minor, gréckokatolícky farský úrad Michalovce  

✓ Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Michalovce, 

✓ Mestská knižnica Gorazda Zvonického, 

✓ Stredná zdravotnícka škola 

✓ základné školy v meste Michalovce, 

✓ materské školy pôsobiace v meste Michalovce, 

✓ súkromné centrá, 

✓ Mesto Michalovce, 

✓ Súkromné centrum Educa Michalovce 

✓ Cirkevná materská škola sv. Terezky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ...................................... 

V Michalovciach 31.08.2022     Mgr. Katarína Čintalová 

                  riaditeľka CMŠ 



PREROKOVANIE V PEDAGOGICKEJ RADE:  

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Cirkevnej materskej školy 

blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku Michalovce za školský rok 2021/2022 bola prerokovaná 

v pedagogickej rade dňa 31.8.2022. 

 

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY: 

Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – NEODPORÚČA zriaďovateľovi 

SCHVÁLIŤ  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej materskej 

školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku Michalovce za školský rok 2021/2022. 

 

Prerokované na Rade školy dňa: 13.09.2022                                     ..................................... 
                                                                                                                        Vladimír Haburčák 
                                                                                                                       predseda Rady školy 

            

 

VYJADRENIE ZRIAĎOVATEĽA: 

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM  s obsahom a znením uvedenej „Správy o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku 

Michalovce za školský rok 2021/2022“. 

 

                                                                                                 ........................................................... 
                                                                                               za zriaďovateľa  - Mgr. Karol Knap 

                                                                                              riaditeľ  Školského úradu 
                                                                                               Košickej eparchie 

V Košiciach, dňa:  

 


