Materská škola, Zelená ul.773/1, Smižany

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK
2012/2013

Predkladá: Mgr. Martina Kenderová
riaditeľ MŠ

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 2.9.2013
Pedagogická rada súhlasí s obsahom správy a odporúča ju predložiť rade školy na
vyjadrenie.

Prerokované v rade školy dňa: 24.9.2013
Rada školy nemá k správe žiadne výhrady a pripomienky a odporúča ju predložiť
zriaďovateľovi na schválenie.

Stanovisko zriaďovateľa:
schvaľuje/ neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –vzdelávacej činnosti

V Smižanoch dňa: 30.10.2013

...................................................
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

a) Identifikačné údaje o materskej škole:
Názov školy:

Materská škola

Adresa školy:

Zelená 773/1, 053 11 Smižany

Tel. kontakt:

053/4431355

e- mail:

mszelena@centrum.sk

Zriaďovateľ školy:

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Štatutárny orgán:

Ing. Michal Kotrady – starosta obce

Vedúci pracovníci školy: riaditeľka školy:

Mgr. Martina Kenderová

zástupkyňa školy: Katarína Majeriková

Rada školy:
P.č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za:

1.

Dagmar Kočišová

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Anna Zumerlingová

člen

pedagogických zamestnancov

3.

PaedDr.Tatiana Gáborová

člen

pedagogických zamestnancov

4.

Viera Repaská

člen

nepedagogických zamestnancov

5.

Andrea Bagárová

člen

rodičov

6.

Bohumila Kotlárová

člen

rodičov

7.

Mgr. Miroslava Szitová

člen

zriaďovateľa

8.

Róbert Mika

člen

zriaďovateľa

9.

Jozef Koky

člen

zriaďovateľa

Iné poradné orgány:
Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 5 - krát
v zmysle plánu činnosti. Prerokovala školský poriadok školy, plán práce školy, plán vnútornej
kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vyjadrovala sa
k Školskému vzdelávaciemu programu, hodnotiacej správe o výchovno – vzdelávacej
činnosti, rokovala o návrhoch predložených riaditeľom školy alebo členmi pedagogickej rady,
analyzovala výchovno–vzdelávacie výsledky detí, uložila členom pedagogickej rady úlohy

vyplývajúce z prerokovaných dokumentov v záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej
činnosti a prijímala účinné opatrenia.
Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej metodického
združenia Mgr. Aleny Vrábľovej a zasadalo 4 – krát v školskom roku. Zúčastňovali sa ho
všetky učiteľky a prizývaná bola aj riaditeľka školy. Svoju činnosť orientovali na
prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu. Vzájomne si odovzdávali poznatky a skúsenosti
z absolvovania kontinuálneho vzdelávania a z naštudovanej odbornej literatúry.

b) Údaje o počte detí v MŠ:
Materská škola mala v školskom roku 2012/2013 4 triedy s počtom zapísaných detí 62.
Z celkového počtu bolo 22 detí 4 až 5 ročných, 38 detí 5 až 6 ročných. Počet detí s odloženou
povinnou školskou dochádzkou bol 2. Materskú školu navštevovalo 1 dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

c) Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka ZŠ:
V základných školách

bolo umiestnených 39 deti, 1 dieťa malo doporučený odklad

povinnej školskej dochádzky. Z toho 29 detí bolo zapísaných do Základnej školy na
Komenského ul. v Smižanoch, 9 detí do Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch a 1
dieťa do Základnej školy na Hutníckej ul. v Spišskej Novej Vsi. Odchádzajúcim 39 deťom
bolo k 30.06.2012 ukončené predprimárne vzdelávanie v našej MŠ a v tejto súvislosti im boli
odovzdané Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelania podľa ISCED 0.

d, e, ) – irelevantné
f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,
zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovali podľa školského vzdelávacieho
programu Šťastné deti vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
– predprimárne vzdelávanie. Zameranie školského vzdelávacieho programu bolo na nenásilné

oboznamovanie a osvojenie slovenského jazyka, ďalšou oblasťou bola zdravotná výchova a
treťou oblasťou, o ktorú materská škola obohacovala výchovu a vzdelávanie bola etnická
kultúra.

g) Údaje o počte zamestnancov:
 Pedagogickí zamestnanci – kategória učiteľ : 8 vrátane riaditeľa školy zaradení do
kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, spĺňajú kvalifikačné
predpoklady : 8

 Nepedagogickí zamestnanci: 2 upratovačky, 1 kurič
 Školská jedáleň: 5 vrátane vedúcej ŠJ

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
a)

počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali a ukončili kontinuálne vzdelávanie: 6


inovačné vzdelávanie - Obsahová reforma v školstve: 1 (Mgr. E. Zumerlingová)



inovačné vzdelávanie – Školský manažment v materskej škole : 1 (Mgr. M.
Kenderová)



inovačné vzdelávanie – Detské tanečné choreografie: 2 (Mgr. M. Kenderová,
Mgr. A. Vrábľová)



inovačné vzdelávanie – Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania : 4 ( K.Baluchová, D. Kočišová, Mgr. E. Zumerlingová, PaedDr. T.
Gáborová)



inovačné vzdelávanie – Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických
zamestnancov v materskej škole: 1 (Mgr. M. Kenderová)



aktualizačné vzdelávanie – Digitálne technológie v materskej škole: 2 (PaedDr.
T. Gáborová, D. Kočišová)



aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít: 4
(Mgr. M. Kenderová, Mgr. A. Vrábľová, D. Kočišová, K. Baluchová)



funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského zariadenia: 2 (Mgr. M.
Kenderová, D. Kočišová)

c)

počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 2



Inovácia ŠVP v predprimárnom vzdelávaní – školenie (Mgr. M. Kenderová, D.
Kočišová),
počet pedagógov, ktorí absolvovali podujatia organizované školským úradom: 8

e)


Špivanka – súťaž v interpretácií ľudovej piesne (A. Zumerlingová)



Recitátorik – súťaž v prednese poézie detí MŠ (A. Zumerlingová)



Evička nám ochorela – obvodové kolo súťaže (celý kolektív MŠ)



Športová olympiáda detí MŠ (Mgr. M. Kenderová, D. Kočišová)



Z rozprávky do rozprávky – prezentácia materských škôl (Mgr. M. Kenderová,
Mgr. A. Vrábľová)

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
MŠ organizovala v priebehu školského roka množstvo zaujímavých aktivít a akcií, ktoré sa
uskutočňovali počas výchovno-vzdelávacieho procesu na základe Plánu práce školy, na
základe projektov školy, v rámci spolupráce so Spoločným školským úradom v Smižanoch,
v spolupráci s obcou a inými inštitúciami v našej obci.
a) Aktivity realizované v rámci školy:
 Za tajomstvom prírody – jesenná vychádzka, na ktorej deti pozorovaním prírody
vnímajú jej krásu, čaro a jedinečnosť
 Deň zdravia – výroba a ochutnávka šalátov
 Šarkaniáda – súťaž o najkrajšie zhotoveného šarkana
 Pani jeseň –súťaž detských prác na jesennú tému
 Vyrezávanie tekvíc
 Pečieme medovníčky – aktivita s rodičmi
 Jedlička v izbičke – vianočná besiedka spojená s kultúrnym programom
 Zimné radovánky – oboznamovanie sa so zimnými športmi – sánkovanie, lyžovanie
 Fašiangový karneval – prezentácia detí v maskách spojená s tancovaním a súťažami
 V ríši rozprávok – dramatizácie rozprávok a vzájomná prezentácia na triedach
 Čarovná šatka – týždeň rómskej kultúry – rozprávky, piesne, tance,
 Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese poézie
 Putovanie jarným chodníčkom – vychádzka do prírody

 Mamka moja zlatá – besiedka ku Dňu matiek
 MDD – športové a zábavné aktivity pre deti
 Evička nám ochorela – organizácia regionálnej súťaže materských škôl zapojených do
projektu
 Koncoročný výlet
 Rozlúčka s predškolákmi
b)

Prezentácia školy:
Okrem aktivít organizovaných na škole sa materská škola zúčastnila na aktivitách

organizovaných obcou a inými inštitúciami. Školu sme prezentovali v printových médiách na
školskej úrovni – články v Smižianskom hlásniku, školský časopis – Zelenáčik, prehliadka
materských škôl – Z rozprávky do rozprávky.

j) Údaje o projektoch školy
Projekt Krok za krokom - od roku 2000 škola začala spolupracovať s nadáciou Škola
dokorán a realizovať projekt Krok za krokom. Projekt je zameraný na rešpektovanie
záujmov, schopností a potrieb každého dieťaťa ako neopakovateľnej osobnosti.
Projekt Evička nám ochorela - projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia
a psychiky. Súčasťou projektu je aj príprava detí na poskytnutie prvej pomoci pri zraneniach
v rôznych modelových situáciách, naučiť deti reagovať v nezvyčajných situáciách a odbúrať
v nich paniku a strach, stimulovať ich ku komunikácií, nadväzovaniu a udržiavaniu dobrých
medziľudských vzťahov, viesť ich k humanite, spolupatričnosti, tolerancií a empatií.
Materská škola v tomto školskom roku v spolupráci s ÚS SČK zorganizovala záverečnú
prehliadku pre detí materských škôl zapojených do projektu a tiež bola zahrnutá do
vyhodnotenia v rámci podpory z grantového programu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
Veselé zúbky - projekt, ktorého cieľom je zaujímavou a hravou formou vzbudiť v deťoch
záujem o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak prispieť k vytváraniu návykov v oblasti
správnej starostlivosti o zuby.
V prvej fáze projektu sme pomocou balíčka veselých zúbkov, ktorý obsahoval materiál
určený pre prácu s deťmi realizovali osvetu v oblasti ústnej hygieny. V druhej fáze sme

zapojili aj rodičov a zrealizovali Deň veselých zúbkov v spolupráci s dentálnou hygieničkou,
kde sa oboznámili so správnym postupom čistenia zubov.
Goodyear – Bezpečná škôlka – úlohou tohto projektu je zvýšiť bezpečnosť detí z
materských škôl v cestnej premávke. Detí sa zoznamujú so základnými pravidlami pohybu v
cestnej premávke, zvyšujú si povedomie o možných nebezpečných situáciách, do ktorých sa
môžu takmer každý deň dostať a ako takýmto situáciám predchádzať. V rámci projektu sme
realizovali osvetu prostredníctvom dopravnej výchovy. Využívali sme reflexné vesty, ktorých
používanie vyvolávalo u detí záujem o problematiku a chovanie sa v rámci cestnej
komunikácie. Deti si uvedomili rozdiely medzi pohybom v cestnej premávke a na ihrisku
alebo v parku.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2012/2013 sa neuskutočnila v našej MŠ žiadna kontrola zo strany
Štátnej školskej inšpekcie.

l) Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach
školy
Materská škola sa nachádza v účelovej dvojpodlažnej budove, ktorá spĺňa požiadavky
funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti, variabilnosti a estetickosti. V celej
budove sú vymenené plastové okná a zrekonštruované sociálne zariadenia. Interiér je
vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu plánovaných edukačných aktivít.
Na prízemí budovy sa nachádza vstupná chodba, dve triedy, šatne pre deti, kuchyňa, jedáleň
pre deti a pedagogických zamestnancov, sociálne zariadenia. Na poschodí sú ďalšie dve
triedy, zborovňa, riaditeľňa, sklad učebných pomôcok, dve spálne, izolačná miestnosť
a sociálne zariadenia.
Triedy materskej školy sú rozmerovo menšie, sú však pekne farebne zladené
s dostatočným vybavením. V triedach je dostatok hračiek a učebných pomôcok, tie sú podľa
možnosti dokupované a obmeňované. V dvoch triedach sa nachádzajú počítače, ktoré

napomáhajú pri edukačnom procese. Ďalšie dva počítače s kopírkou sú umiestnené
v spálniach.
Priestorové vybavenie školy doplňuje školská záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom
a preliezačkami. Záhradu využívame najmä na pohybové aktivity. V blízkosti našej materskej
školy sa nachádza ZŠ, ktorá nám poskytuje priestory telocvične.
Stravovanie detí je zabezpečené zo zariadenia školskej jedálne pri materskej škole
v súlade s denným poriadkom. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov školskej
jedálne. Vykurovanie materskej školy a prípravu teplej vody zabezpečuje vlastná kotolňa
umiestnená v pivničných priestoroch školy, v ktorých sa tiež nachádzajú sklady učebných
pomôcok, sklady potravín a škrabka.
Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná
literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická
a audiovizuálna

technika,

výpočtová

technika.

K štandardnému

a nezastupiteľnému

vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá).
Škola je tiež vybavená spotrebným materiálom na výtvarné a pracovné činnosti.
V školskom roku 2012/2013 sme doplnili:
 detskú literatúru,
 učebné pomôcky pre výchovno – vzdelávaciu činnosť,
 detské obliečky,
 stoly a stoličky pre deti,
V materskej škole sa vykonala 2. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie v priestoroch
prízemia. V týchto priestoroch boli následne uskutočnené aj maliarske práce. Menšie údržby
sa vykonávali priebežne počas celého školského roka.
Do budúcna je naplánovaná 3. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie, taktiež je potrebné
riešiť oplotenie materskej školy a oprava prístupových chodníkov k materskej škole.

.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti

1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

MŠ je financovaná z podielových daní obce na základe koeficientu a prepočtu na počet
prihlásených detí podľa §

2 ods. 1 písm. c) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.

531/2010 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 319/25/2013 bol schválený rozpočet MŠ pre rok
2013 vo výške 136 516,96 €. V celkovom rozpočte je zahrnutá dotácia na predškolákov vo
výške 6 291,00 €.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť:
Vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. Výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ určil zriaďovateľ dodatkom č.3 VZN č. 94/2011 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach sumou 20 € pre dieťa od 2 do 3 rokov, sumou
8 € pre dieťa od 3 do 5 rokov. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s predprimárnym vzdelávaním za školský rok 2012/2013 bola 684,00 €.
3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Materskej škole bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských
povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

n) Ciele vyplývajúce z koncepčného zámeru MŠ
Ciele z oblasti výchovy a vzdelávania:


Pedagogický proces zamerať na dosiahnutie optimálnej emocionálnej sociálnej
a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti detí na školské vzdelávanie, na život
v spoločnosti, na aktívne učenie, na začleňovanie detí do kolektívu v spolupráci
s rodinou.



Uplatňovať humanistický a demokratický prístup vo výchove, inovatívne, aktuálne
metódy a formy zodpovedajúce súčasnosti.



Orientovať sa na osobnosť dieťaťa – rešpektovať jeho jedinečnosť, preferovať
samostatnosť a aktivitu.



Rešpektovať rozdielne výchovno- vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné
dispozície.



Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

Ciele z oblasti vzdelávania pedagogických pracovníkov:
 Zabezpečiť kvalitné personálne podmienky pre výchovno – vzdelávací proces.
 Zabezpečiť osobnostný, profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov.
 Podporovať činnosť metodického útvaru za účelom rozvoja metodiky a propagácie
progresívnych edukačných postupov.
. Ciele z oblasti pedagogického a personálneho riadenia:



Vychádzať z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ
SR pre rozvoj školstva- z pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR , vydaných
zákonov, nariadení vlády, vyhlášok, smerníc, pokynov a usmernení.



Uplatňovať demokratický štýl riadenia založený na princípoch spoluúčasti,
otvorenosti, dôvere, spolupodieľaní a zodpovednosti.



Cieľavedome orientovať a organizovať pedagogický proces tak, aby výsledky
zodpovedali stanoveným cieľom v ŠkVP.



Vytvárať pozitívnu klímu školy a priaznivú pracovnú klímu.

Ciele z oblasti vzťahov školy s rodinou:
 Formovať dobré vzťahy s rodinami, vytvárať vzťahy založené na vzájomnom
rešpekte, komunikácií, akceptácii rozdielov a dôvernosti.
 Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov materských
škôl pre zákonných zástupcov.
Ciele z oblasti vzťahov školy s verejnosťou:
 Aktívne

spolupracovať

so

zriaďovateľom,

Spoločným

s inštitúciami zameranými na výchovu a vzdelávanie.
 Obzor spolupráce rozšíriť aj s inými inštitúciami

školským

úradom,

Ciele z oblasti materiálno - technického zabezpečenia:
 Postupná modernizácia interiérového zariadenia
 3.etapa rekonštrukcie elektroinštalácie

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení:
Výchovno – vzdelávací proces prebiehal v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý vymedzuje všeobecné ciele
materskej školy, kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti dieťaťa a rámcový
obsah vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
Materská škola má vytvorený svoj školský vzdelávací program Šťastné deti, ktorý je
v súlade so ŠVP a zohľadňuje špecifické regionálne, miestne podmienky a potreby školy.
Súčasťou ŠkVP sú aj učebné osnovy, ktoré sú spracované vo forme obsahových celkov, ktoré
sú tvorené tak, že v sebe integrujú všetky štyri tematické okruhy (Ja som, Ľudia, Príroda,
Kultúra) a zároveň všetky tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa (perceptuálno –
motorickú, kognitívnu, sociálno – emocionálnu).
Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania škola dosiahla pozitíva
1. v oblasti perceptuálno–motorického rozvoja:


pozitívny postoj k pohybu a športovým aktivitám,



vypestovaný návyk pravidelnej realizácie pohybovo-relaxačných cvičení,



nadobudnutie zručnosti pri tvorbe z prírodnín



vypestované

základy hygienických, stravovacích, pracovných a sebaobslužných

návykov a zručnosti,


zvládnutie elementárnych základov práce na počítači,



dodržiavanie pravidiel pohybových a hudobno-pohybových hier.

2. v oblasti kognitívneho rozvoja:


spontánny záujem o získavanie poznatkov- priame pozorovanie, experimentovanie,
zážitkové učenie,



samostatné predstavenie sa menom a priezviskom,



rozlišovanie a pomenovanie členov rodiny,



rozlišovanie ročných období na základe typických znakov,



poznanie rastlín, hmyzu, vtákov a zvierat,



porovnávanie a triedenie podľa veľkosti, tvaru a farby,



osvojenie číselného radu od 1 do 10,



záujem o rečovú aktivitu v slovenskom jazyku, plynulejšie a súvislejšie vyjadrovanie
sa, rozšírenie slovnej zásoby

3. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:


spontánne zapájanie sa do hier,



pozitívny vzťah k umeleckým činnostiam – hudobným, literárnym a výtvarným



vyjadrovanie pocitov,



rozlišovanie pozitívnych a negatívnych prejavov správania sa,



záujem o spoluprácu v hrách a činnostiach,

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:
1.

v oblasti psychomotorického rozvoja:



koordinácia niektorých pohybov – kotúle, udržanie rovnováhy,



používanie primeraného tlaku na kresliaci materiál



správny uchop kresliaceho materiálu,



používanie techniky strihania

2.

v oblasti kognitívneho rozvoja:



zdôvodňovanie svojich názorov, vyslovovanie jednoduchých úsudkov,



rozlišovanie základných rovinných a priestorových geometrických tvarov,



pravo-ľavá orientácia,



orientácia v časových vzťahov,



fonematické uvedomovanie – určovanie hlások v slove

3.

v oblasti sociálno – emocionálneho rozvoja:



hodnotenie vlastného konania a správania, ale aj ostatných detí,



nedostatočne hľadanie kompromisov a samotné riešenie konfliktov

Ocenenie učiteľov:
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení traja pedagógovia materskej školy. Na návrh
riaditeľky a zriaďovateľa materskej školy Spoločný školský úrad v Smižanoch udelil
poďakovanie Mgr. Alene Vrábľovej
 za aktívnu prácu a profesionálny prístup pri výchove a vzdelávaní detí,
 za zavádzanie a uplatňovanie nových netradičných foriem práce s deťmi,
 za pracovnú obetavosť, nasadenie a odhodlanie vzdelávať tvorivým a inovačným
spôsobom,
 za kvalitnú metodickú činnosť na škole, tvorbu učebných pomôcok a metodického
materiálu,
 za estetizáciu a úpravu priestorov školy.
Obec Smižany udelila poďakovanie a ocenila
Annu Zumerlingovú
 za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia,
 za tvorivé prístupy v práci, pri ktorých využíva nielen poznatky z teórie, ale aj svoju
intuíciu a dlhoročné skúsenosti,
 za aktívne zapájanie sa do rôznych aktivít a podujatí organizovaných materskou
školou,
 za pozitívny elán a myslenie, ktorými výrazne prispieva k utváraniu pozitívnej klímy
na škole,
 a pri príležitosti odchodu do dôchodku.
Katarínu Majerikovú
 za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia,
 za zodpovedný, spoľahlivý a profesijný prístup k práci v pozícií zástupkyne riaditeľky,
 za humánnosť vo výchovno – vzdelávacom procese, tvorivé myslenie, inovatívne
nápady a presadzovanie pozitívnych pedagogických hodnôt,
 za prínos v prospech školy,
 a pri príležitosti odchodu do dôchodku

Radiaca a kontrolná činnosť:
A / Pedagogické riadenie materskej školy bolo zamerané:


na skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu,



skvalitnenie schopnosti vnútornej a vonkajšej evalvácie,



zvyšovanie

právneho

vedomia

zamestnancov

školy

prostredníctvom

porád,

odporúčaní, usmernení a štúdiom,


podpore a iniciovaní ďalšieho vzdelávania učiteľov,



vytváranie pozitívnej sociálnej klímy medzi zamestnancami školy, v kontakte
s rodičmi, verejnosťou

B /

Kontrolná činnosť – bola realizovaná vnútornou kontrolou školy a hospitačnou

činnosťou. Zameraná bola na:


voľbu metód a foriem práce, rešpektovanie veku a úrovne individuálneho rozvoja detí



využívanie komunikačných kompetencií v hrách a edukačných činnostiach,



plnenie Plánu práce a ŠkVP



dodržiavanie Školského poriadku a Pracovného poriadku



hodnotenie úrovne plánovania, plnenia špecifických cieľov a ich operacionalizovanie,



vedenie pedagogickej dokumentácie,



efektívne využívanie pomôcok a starostlivosť o zverený majetok,



využívanie pracovného času zamestnancov školy,

dodržiavanie predpisov BOZP, platných zákonov, vyhlášok a nariadení

SWOT analýza školy
Silné stránky

Slabé stránky



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov



Nepostačujúca kapacita MŠ



Pozitívna sociálno – emocionálna klíma



Obmedzené finančné zdroje na rozvoj

školy


a údržbu

Ochota pedagogických pracovníkov na



Slabšie sociálne zázemie rodín

ďalšom vzdelávaní



Slabá podpora a pomoc zo strany rodičov



Kreativita pedagogických pracovníkov



Vzhľad a vybavenosť školského dvora



Kolektívne plánovanie, rozhodovanie



Stagnácia pri tvorbe projektov



Dobrá spolupráca so školami, zriaďovateľom
a inými inštitúciami



Poloha školy- blízko osady



Vybavenosť školy digitálnou technikou,
dostatkom učebných pomôcok



Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy

Príležitosti

Ohrozenia



Práca s vlastným vzdelávacím programom



Zlá ekonomická situácia



Zapájanie sa do rôznych súťaží



Rečová bariéra



Zapojenie sa do projektu MRK2



Slabé ohodnotenie pedagogických



Možnosť kontinuálneho vzdelávania



zamestnancov

pedagogických zamestnancov



Nepostačujúce priestory

Aktívne využívanie IKT



Znižovanie počtu detí



Vysoká nezamestnanosť rodičov

II. Dalšie informácie o materskej škole:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
Organizačná štruktúra MŠ bola spracovaná tak, že umožňovala plynulú, efektívnu
prevádzku a primerané podmienky pre realizáciu pedagogického procesu. Pedagogický proces
sa riadil denným poriadkom jednotlivých tried. Zabezpečená bola vyváženosť spontánneho
učenia a intencionálneho učenia sa detí.

Zabezpečený bol odpočinok, relaxácie pre deti

v priebehu dňa. V dennom poriadku sme stanovili činnosti zabezpečujúce životosprávu detí
a tie sme aj dodržiavali, taktiež bol pre deti zabezpečený pitný režim v spolupráci so školskou
jedálňou.
Prostredie MŠ je podnetné, emócie bezpečia a istoty vychádzajú z dobrých
medziľudských vzťahov v MŠ a priaznivej atmosféry na primerané plnenie úloh ŠkVP,
výchovy a vzdelávania.
b) Spolupráca materskej školy s rodičmi:
V tomto školskom roku sme zorganizovali 2 spoločné aktivity s rodičmi. Prvou bolo
spoločné pečenie medovníkov na vianočnú besiedku a druhou aktivitou v rámci projektu
Veselé zúbky bolo zábavno-poučné popoludnie. Záujem zo strany rodičov o spoločné aktivity
je nedostatočný, ale i napriek tomu by sme chceli tieto aktivity rozšíriť a rodičov motivovať
k väčšej spolupráci.
Pre rodičov sme zabezpečovali aj konzultačno-poradenskú činnosť, ktorá prebiehala
individuálne a riešili sme konkrétne pedagogické a výchovné problémy, hlavne adaptáciu detí
na nové prostredie, sociálne vzťahy, spoločenské správanie, a otázky stravovacích návykov
detí.
c) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú:
Spolupráca so základnou školou bola zameraná na uľahčenie prechodu detí do základnej
školy. Plán spolupráce sme mali so Základnou školou na Komenského ul., kde nám odchádza
najviac detí do 0. ročníka. Cieľom plánu spolupráce bolo zoznamovať deti s prostredím školy,
pripraviť navzájom program detí k Vianociam, účasť na slávnostnej akadémií detí ZŠ pod

názvom „Mliečna dráha“,

ale i vzájomné odovzdávanie skúsenosti medzi učiteľmi v

problematike vzdelávania a výchovy.
Spoluprácu s centrom voľného času sme realizovali zabezpečením voľnočasových aktivít
pre deti prostredníctvom krúžkov, ktoré pre našu MŠ zabezpečovalo obecné CVČ. Na
materskej škole sa realizoval výtvarný krúžok a hudobno-pohybový krúžok.
V spolupráci so základnou umeleckou školou sme využili ponuku ZUŠ D. Štraucha
a zúčastnili sme sa na vianočnom predstavení s názvom „Cínový vojáčik“ a taktiež sme
uvítali možnosť zúčastniť sa dňa otvorených dverí, kde sa deti zoznámili s jednotlivými
odbormi.

Záver:
Robert Fulghum
Všetko čo naozaj potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v
materskej škole. Múdrosť ma nečakala na vrchole hory nazývanej postgraduál, ale na
pieskovisku v materskej škole. Toto som sa tam naučil:
O všetko sa podeľ.
Hraj férovo.
Nikoho nebi.
Vráť veci tam, kde si ich našiel.
Upratuj po sebe.
Neber si nič, čo Ti nepatrí.
Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč.
Pred jedlom si umývaj ruky.
Splachuj.
Teplé koláčiky a studené mlieko Ti urobia dobre.
Ži vyrovnane – trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a kresli a spievaj a
tancuj a hraj sa a pracuj.
Každý deň popoludní si zdriemni.
Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť niekoho za ruku a drž sa s ostatnými
pohromade.
Neprestávaj žasnúť. Spomeň si na semiačko v poháriku – korienky mieria dole a rastlinka
rastie dohora a nikto vlastne nevie ako a prečo, ale my všetci sme takí.
Zlaté rybičky, škrečky a biele myši a dokonca aj to semiačko v poháriku - všetci umrú. My
tiež.
A nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a prvé slovo, ktoré si sa naučil – najväčšie
slovo zo všetkých – DÍVAJ SA.
Všetko, čo potrebujete vedieť, tam niekde je. Slušnosť, láska a základy hygieny. Ekológia,
politika, rovnosť a rozumný život.

