Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová

Správa
o v ý ch o v n o – v z d e l á v a c e j č i n n o s t i,
j e j v ý s l e d k o c h a p o d m i e n k a ch
v Materskej škole, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová
za školský rok 2017/2018

v Nemšovej, 05.09.2018
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Stanovisko Pedagogickej rady školy:
Pedagogická rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Odbojárov 177/8A, v Nemšová za školský rok 2017/2018
v Nemšovej 06.09.2018

Stanovisko Rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová za školský rok 2017/2018
V Nemšovej .............................................
.............................................
predseda Rady školy pri MŠ

Predložené na schválenie zriaďovateľovi školy Mestu Nemšová dňa ..........................
za prítomnosti :

Ing. Františka Bagina, primátora mesta ....................................
Jána Gabriša, zástupcu primátora mesta ...................................
Ing. Ivety Jurisovej, prednostky MsÚ .......................................

Predkladá : Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy ...........................................
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Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa §5 ods. 7 písm.f)
2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
4. Plán práce na školský rok 2016/2017
5. Školský vzdelávací program „Štvorlístok“
6. Analýza plnenia plánov
7. Hospitačné záznamy
8. Ďalšie podklady:

zápisnice Rodičovských združení
zápisnice Pedagogickej rady
zápisnice Metodických združení
zápisnice Rady školy

Identifikačné údaje školy

Názov školy
Adresa školy
IČO
DIČ
Tel. kontakt
E-mail adresa
Adresy elokovaných tried
Počet tried
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
Zriaďovateľ

Materská škola
ul. Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová
42281806
2023974029
032/ 6598289
riaditel@ms-nemsova.sk
ul. A.Kropáčiho 1
032 6598510
ul. Ľuborčianska 2
032 6598389
ul. Trenčianska 43
032 6598203
8
predprimárne vzdelanie
slovenský jazyk
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
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Vedúci zamestnanci
Funkcie
riaditeľka školy
vedúca ZŠS
vedúca ZŠS

Meno a priezvisko
Miroslava Dubovská, Bc.
Andrea Dominová
Katarína Lašová

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o Rade školy:
Rada školy pri MŠ Nemšová ustanovená v zmysle § 24 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
neskorších predpisov.

Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Králiková Janka
Bc.Vojtová Petra
Štefánková Emília
Mgr. Jana Tibenská
Mgr. Moravčíková Mária
Mgr. Holúbková Zuzana
Dominová Andrea
Gabriš Ján
Krchnávek Anton
Begáň František
Ing. Bednáriková Zita

Zvolený /delegovaný/ za:
zákonných zástupcov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
zákonných zástupcov
zákonných zástupcov
zákonných zástupcov
prevádzkových zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Funkcia
predseda
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ

Informácia o činnosti Rady školy.
V školskom roku 2017/2018 Rada školy pri MŠ zasadala dvakrát. V septembri 2017 schválila
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach a prerokovala dokumenty školy.
Zároveň bola informovaná o Pedagogicko-organizačnom zabezpečení šk. roka 2017/2018 a o akčnom
pláne školy na školský rok 2017/2018. V januári 2018 členovia Rady školy vzali na vedomie Doplnok č.
1 ku Školskému vzdelávaciemu programu Štvorlístok vypracovaný v súlade so zákonom č. 182/2017
Z.z., boli informovaní o rozpočte školy na rok 2018, oboznámili sa s predloženou Správou o hospodárení
v roku 2017. Schválili návrh vedúcej zariadenia školského stravovania o zvýšenie stravnej jednotky
o 0,08€ (zo sumy 1,19€ na 2,27€). Následne bola zaslaná žiadosť s vyjadrením Rady školy
zriaďovateľovi mestu Nemšová, ktorej bolo mestským zastupiteľstvom vyhovené k 1.4.2018. Rada školy
vzala na vedomie činnosť školy a plánované investície. Formou elektronickej komunikácie členovia Rady
školy odobrili podmienky prijímania detí do materskej školy.

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2017/2018 štyrikrát podľa Plánu práce MŠ. Na
zasadnutiach prerokúvala dokumenty školy, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017, Doplnok č.1 k ŠkVP Štvorlístok, spoluprácu s partnermi
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školy, pedagogickú dokumentáciu. Zobrala na vedomie hodnotenie pedagogických zamestnancov,
štruktúru kariérových pozícií, výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti, analýzu výchovnovzdelávacej činnosti, hodnotenie detí so zreteľom na nadobudnuté kľúčové kompetencie pred vstupom
na primárne vzdelávanie v základných školách, odporúčania CPPPaP vyplývajúce zo školskej
depistáže.
Pedagogickí zamestnanci boli priebežne informovaní o zmenách v platných právnych predpisoch,
o školeniach a odborných seminároch. Aplikovali v praxi zákon č.18/2018 Z.z.
Činnosť pedagogickej rady plnila úlohu poradného orgánu a vytvárala adekvátne prostredie
k otvorenej komunikácii a k prijímaniu uznesení smerujúcich ku zvyšovaniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu a tak i kvality školy.
Metodické združenie pod vedením Mgr. Smolkovej zasadalo v školskom roku 2017/2018
celkom štyrikrát. Cieľom MZ bolo plnohodnotne plniť postavenie poradného orgánu riaditeľa školy
a aktívne prispievať k upevňovaniu demokratického riadenia, zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho
procesu a zvyšovať odbornosť pedagógov.
 V oblasti organizačno-riadiacej členovia schválili Plán MZ, na základe ktorého priebežne
organizovali plánované aktivity.
 V oblasti kontrolno-hodnotiacej sa činnosť MZ zaoberalo plnením stanovených úloh,
priebehom aktivít a hodnotením dosiahnutých cieľov.
 V oblasti vzdelávacej na základe príkladov dobrej praxe jednotlivci pripravili aktivity
(Čitateľský oriešok, Letná športová olympiáda, Šmolympiáda, Tekvicománia, Prírodovedko,..)
a následne prezentovali aplikované formy a metódy výchovno-vzdelávacej práce. Osvedčenou
je aj prezentácia a odborná diskusia k vybranej vzdelávacej aktivite (téma - Poďme spolu
cestovať zameraná na rozvíjanie grafomotorických kompetencií detí) ako vzájomné
obohacovanie odbornosti pedagógov. Prínosnou bola i diskusia k pedagogickému čítaniu
„Detská literatúra a jej využitie v edukačnom procese“ a odporúčania vhodnej literatúry pre
deti s využitím vo výchovno-vzdelávacom procese, na základe ktorej je možnosť doplniť
detské knižnice.
Vzhľadom na vzniknuté okolnosti sa neuskutočnilo vzdelávanie v oblasti prírodovednej gramotnosti
„Od údivu k pochopeniu“ a „Kočiarikový sprievod“
Metodické združenie sa svojou činnosťou vo veľkej miere podieľa na skvalitňovaní edukácie, na
organizovaní spoločných aktivít školy, na prezentácii školy (výstava výtvarných prác „ Z rozprávky do
rozprávky) a v neposlednom rade na aktívnom živote detí v materskej škole.
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Údaje o počte detí v škole
K 15. septemberu 2017
K 31. augustu 2018
z toho
predškoláci
z toho
predškoláci
Počet
Trie veková Počet
2
veková
2
z
z toho
ID
detí
UD ID
dy kategór detí
ročné spol toho OPŠD
kategória
ročné spolu 5-6 OPŠD
ia
spolu
spolu.
u
deti
deti
5-6
ročné
ročné
deti
1.
3-4
23
1
0
0
0
0
3-4
23
0
0
0
0
0 0
det0i
2.

4-5

24

0

0

0

0

0

4-5

24

0

0

0

0

0

0

3

5-6

25

0

26

24

2

0

4-6

25

0

26

24

2

0

0

4.

3-4

23

1

0

0

0

0

2-4

23

0

0

0

0

0

0

5.

4-6

23

0

14

13

1

0

4-6

24

0

14

13

1

0

0

6.

3- 4

24

2

0

0

0

0

2-4

23

0

0

0

0

0

0

7.

4-6

24

0

17

15

2

0

4-6

24

0

17

15

2

0

0

8.

2-6

23

0

9

8

1

0

2-6

24

0

9

8

1

0

0

Spolu

189

4

66

60

6

0

spolu

190

0

66

60

6

0

0

Vysvetlivky: OPSD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
ID – integrované deti
UD – deti s ukončením dochádzky do MŠ počas školského roka

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu 01. 09. 2016
Zamestnanci školy
z toho PZ
kvalifikovaní
dopĺňanie vyššieho pdg. vzdelania

Počet
16
14
3

31
z toho NZ

školníčky
upratovačky
administratívny zamestnanec
zamestnanci ZŠS pri MŠ
Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci
ZŠS – Zariadenie školského stravovania

Počet
15
3
4
1
7

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
V súlade s §5 ods.2 písm. h) zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pedagogickí zamestnanci
povinní neustále sa vzdelávať, udržiavať a rozvíjať profesionálne pedagogické kompetencie.
Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa § 25 ods.2 tohto zákona písm. a), b), c) kontinuálnym
vzdelávaním, tvorivými aktivitami súvisiacimi s výkonom pedagogickej a odbornej činnosti
a sebavzdelávaním.
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov organizovalo a realizovali v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, priamo riadené organizácie Ministerstva
školstva SR.

Kontinuálne vzdelávanie
Názov vzdelávania

Forma
vzdelávania

Počet,
priezvisko
vzdelávaných

Forma
ukončenia

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo

pokračuje

začalo

v školskom roku
2017/2018
Obsahová reforma
pre vedúcich
pedagogických
zamestnancov

Akreditovaný
program
kontinuálneho, aktualizačného
vzdelávania

Záverečná
práca a jej
prezentácia

Školský manažment
v materskej škole

Akreditovaný
program
kontinuálneho, inovačného
vzdelávania

Záverečná
práca a jej
prezentácia

Digitálne technológie
v materskej škole

Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania

Záverečná
prezentácia

Rozvoj
grafomotoriky
pomocou výtvarných
aktivít

Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania
Akreditovaný
program
kontinuálneho, inovačného
vzdelávania
Funkčné
inovačné
vzdelávanie
Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania
Akreditovaný
program
kontinuálneho,

Záverečná
práca a jej
prezentácia

Inovácie v didaktike
pre učiteľov
predprimárneho
vzdelávania
Inovácie v riadení
školy a školského
zriadenia
Kreslenie
v grafickom
programe RNA

Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť

Záverečná
prezentácia
s pohovorom

Záverečná
práca a jej
prezentácia
Záverečná
prezentácia

Záverečná
práca a jej
prezentácia
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1
Dubovská,Bc.

1

0

0

4
Dubovská,Bc.
Ďuríková
Forgáčová
Smolková, Mgr.

4

0

0

6

0

0

3
Dubovská, Bc.
Štefánková
Ďurišová

3

0

0

4
Vojtová, Bc.
Adamčíková
Ďurišová
Štefánková

4

0

0

2
Ďuríková
Forgáčová

2

0

0

2
Bagínová
Kotrasová

3

0

0

2
Dubovská, Bc.
Vojtová, Bc.

2

0

0

6
Adamčíková
Hudcovská
Štefánková
Tomášová
Dubovská, Bc.
Smolková, Mgr.

v predprimárnom
vzdelávaní
Rozvíjanie
predčitateľskej
gramotnosti
v materskej škole
Prípravné atestačné
vzdelávanie k prvej
atestácii pre učiteľov
predprimárneho
vzdelávania
Aktivizujúce metódy
vo výchove

Šírenie výskumne
ladenej koncepcie
prírodovedného
vzdelávania
Dieťa a hudba ...
pohyb a hra
Používanie
interaktívnych
technológií vo
vyučovacom procese
Funkčné inovačné
vzdelávanie pre
vedúcich
pedagogických
zamestnancov
Interaktívny tabuľa
v edukačnom procese
Interaktívna tabuľa
a multimédia vo
vzdelávaní
Rozvoj
predčitateľskej
gramotnosti
v predprimárnom
vzdelávaní ako
príprava na rozvoj
čitateľských
zručností žiakov na
základnej škole
Práca v digitálnom
svete
Myšlienkové mapy
vo vyučovacom
procese
Použitie
interaktívnych
technológií vo
vyučovacom procese

aktualizačného
vzdelávania
Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania
Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania
Akreditovaný
program
kontinuálneho,
aktualizačného
vzdelávania
Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
práca a jej
prezentácia
Záverečná
práca a jej
prezentácia
Záverečná
práca a jej
prezentácia
Záverečná
prezentácia
s pohovorom

Aktualizačné
vzdelávanie
Inovačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
Záverečná
prezentácia
a pohovor

Inovačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
a pohovor

Aktualizačné
vzdelávania
Inovačné
vzdelávania

Záverečná
prezentácia
Záverečná
prezentácia

Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia

Aktualizačné
vzdelávanie
Inovačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
Záverečná
prezentácia

Inovačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
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2
Štefánková
Vojtová, Bc.

2

0

0

1
Dubovská, Bc.

1

0

0

3
Dubovská, Bc.
Ďurišová
Vojtová, Bc.

3

0

0

2
Dubovská, Bc,.
Vojtová, Bc.

2

0

0

1
Štefánková

1

0

0

2
Adamčíková
Smolková

2

0

0

1
Dubovská, Bc

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1
Fellenerová, Bc.

1

0

0

1
Fellnerová. Bc.

1

0

0

1
Fellnerová, Bc.

1

0

0

1
Adamčíková

1

0

0

2
Mastešová, Bc.
2
Mastešová, Bc.
Fellnerová, Bc.

Ostatné vzdelávanie
Členstvo pedagogických zamestnancov v profesijnej organizácii Spoločnosť pre predškolskú
výchovu prinieslo možnosti absolvovať odborné semináre. V oblasti matematickej gramotnosti
seminár „Hejného matematika“ sa zúčastnili Mgr. Vojtová a Bc. Dubovská, v oblasti sociálnych
zručností a komunikácie seminára „Ako komunikovať s rodičmi“ Mgr. Smolková, p. Bagínová, p.
Adamčíková, p. Oriešková. a seminár „Ako predchádzať pracovnému vyčerpaniu“ Mgr. Vojtová, Bc.
Dubovská a p. Štefánková.
Spoločnosť Inšpirácia zorganizovala odborno – zážitkový workshop „Do tanca i do skoku v rytme
ľudových piesní“, ktorý absolvovali p. Bagínová, Mgr. Vojtová a p. Kotrasová. Vydavateľstvo
MUSICA LITURGICA, s. r. o. zoorganizovalo odborné stretnutie s prezentáciou edukačných
pomôcok, ktorého sa zúčastnili Bc. Dubovská, p. Adamčíková a p. Hudcovská. Mgr. Smolková a Bc.
Dubovská sa zúčastnili stretnutia pedagogických pracovníčok „Spôsob rozvoja pozornosti“
organizovaného CPPPaP TN
Riaditeľka Bc. Dubovská absolvovala semináre poriadané NÚCV BA, CPPPaP a RZMOSPregionálne vzdelávacie centrum TN, OÚ v sídle kraja TN : Aktuálne zmeny v regionálnom školstve,
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl, Efektívne vedenie školskej administratívy, Základná dokumentácia
k zákonu o ochrane osobných údajov, Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl v nadväznosti na nový
zákon o ochrane osobných údajov a GDPR, Aktuality vo verenom obstarávaní, povinná elektronizácia,
E-GOVERMEND.
Vedúce ZŠS absolvovali Seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení a seminár Kvalita
v školskom stravovaní a reformulácia potravín.
Administratívny zamestnanec sa zúčastnil seminárov Proces zostavenia rozpočtu, Účtovná uzávierka,
Mzdový seminár, Ročné zúčtovanie preddavkov za daň, Konsolidovaná účtovná závierka, Účtovníctvo
a rozpočtovníctvo v roku 2018.
Všetci zamestnanci školy absolvovali Školenie prvej pomoci a Školenie BOZP.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Materská škola v súlade so Štátnym vzdelávacím program pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách, ŠkVP Štvorlístok, vlastným projektom školy Žijeme zdravo organizovala pestré
aktivity, ktoré viedli k jej pozitívnej prezentácii. Verejnosť vníma materskú školu ako miesto zábavy
a radosti. Angažovanosťou a pozitívnym myslením všetkých zamestnancov, aktívnou spoluprácou so
zákonnými zástupcami a partnermi školy sa nám darilo dosahovať vysokej mienky o živote
v materskej škole.
Škola o svojom pôsobení informuje zákonných zástupcov, partnerov školy i široku verejnosť
prostrednícvom miestnych novín, informačného panela, webového sídla školy a sporadicky
prostredníctvom sociálnej siete.
MŠ Odbojárov 177/8A
September
Branné vychádzky do prírodného okolia
11.09.2017

Súťaž hasičov

19.09.2017

Výstava papierových hradov spojená s besedou v Mestskom Múzeu

11.10.2017

Divadelné predstavenie „Danka a Janka“

16.10.2017

Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov

02.11.2017

„Tekvicománia“ – rozlúčka s jeseňou

03.11.2017

Deň materských škôl

15.11.2017

Návšteva mestskej knižnice

16.11.2017

„Šmolympiáda“ – športové dopoludie
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27.11.-01.12.2017

Kurz plávania

29.11.2017

„Mesto remesiel“ – zábavné „pracovné“ popoludnie

05.12.207

Mikulášska discotéka

06.12.2017

Mikuláš v materskej škole

12.12.201

Pod vianočnou hviezdičkou – recitačná prehliadka

14.12.2017

Divadelné predstavenie – Janko a Marienka

18.12.2017

Vianočný koncert ZUŠ

19.12.2017

Exkurzia : Vianočné oblátky

18.12.-20.12.2017

Vianoce v škôlke - besiedky

21.12.2017

„Esá z pralesa“ filmové predstavenie v kine Lastovička DCA

Január

Kurz ľadového korčuľovania

06.02.2018

Fašiangový karneval s predstavením Pali a Pali

09.03.2018

„Z rozprávky do rozprávky“ – výstava detských výtvarných prác

14.03.2018

„Čitateľský oriešok“ – súťaž v predčitateľskej gramotnosti

20.03.2018

„Ovocníčkovo“ – zdravé popoludnie

26.03.-27.03.2018

Návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy

29.03.2018

Rozlúčka so zimou, Morena

12.04.2018

„Ako vzniká pieseň“ - koncert Deda Jara

20.04.2018

Divadelné predstavenie „ Na Zemi, dobre mi“

25.04.2018

„S košíkom do lesa“ – edukačné aktivity v Antonstale

30.04.2018

„Prírodovedáčik“ – prírodovedná súťaž

02.05.2018

Deň otvorených dverí

09.05.2018

Zber papiera pri príležitosti Dňa Zeme

10.05.2018

7. ročník florbalového turnaja o putovný pohár MŠ

14.05.2018

Prezentácie práce hasičského záchranného zboru

14.05.-16.05.2018

Deň matiek – besiedky

17.05.2018

Tvorivé dielne v ZUŠ

22.05.2018

Detská športová olympiáda z projektu „Cesta nie je ihrisko“

29.05.2018

Exkurzia Farmy Uhliská v Tr. Závade

01.06.2018

Exkurzia v Nemšovských kasárňach

01.06.2018

Rytiersky turnaj

06.06.2018

Exkurzia Galérie M.Bazovskeho v TN, tvorivá dielňa u majstra Galerka

07.06.2018

Letná detská olympiáda

08.06.2018

Vernisáž v Bohuniciach MAS Vršatec

12.06.2018

Detská cykloturistika

15.06.2018

Sférické kino „Ako išiel mesiac na návštevu k slnku“

18.06.2018

Vyhodnotenie florbalovej ligy 17/18
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21.06.2018

exkurzia Medzinárodnej výstavy Lega v BA, prehliadka hlavného mesta SR

26.06.2018

Rozlúčkový Galaprogram

ET MŠ A. Kropáčiho
08.09.2017

Súťaž hasičov NTS

29.09.2017

Jesenná branná vychádzka

19.09.2017

Návšteva výstavy papierových modelov hradov v múzeu

11.10.2017

Divadlo Janka a Danka

16.10.2017

Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských prác

24.10.2017

Športová hala-pohybové hry

26.10.2017

Tekvicománia + ochutnávka šalátov

19.10.2017

Návšteva múzea : Ľudová izba

03.11.2017

Deň materských škôl – slávnostný pochod mestom

16.11.2017

Šmolympiáda

23.11.2017

Deň jablka – popoludnie s rodičmi

23.11.2017

Vítanie novorodencov

24.11.2017

Súťaž o najkrajšie jablko

04.12.2017

Mikuláš

05.12.2017

Mikulášska diskotéka

12.12.2017

Vianočná hviezdička-literárna súťaž

14.12.2017

Divadlo Janka a Marienka

18.12.2017

Vianočný koncert v múzeu- ZUŠ

20.12.2017

Vianočná besiedka + Vianočná tržnica

17., 23. 01.2018

Zimná branná vychádzka so sánkovačkou

06.02.2018

Hudobné predstavenie Pali a Pali v ZŠ

08.02.2018

Karneval – Fašiangova veselica

28.02.2018

Deň rodičov

Február- Marec Kurz korčulovania
09.03.2018

Výstava detských prác na tému: Z rozprávky do rozprávky v Múzeu

14.03.2018

Čitateľská súťaž

23.03.2018

Jarné upratovanie

26.03.2018

Návšteva knižnice

27.03.2018

Vynášanie Moreny

05.04.2018

Hudobné vystúpenie Deda Jara

20.04.2018

Divadelné predstavenie Deň Zeme

30.04.2018

Prírodovedáčik

02.05.2018

Deň otvorených dverí v MŠ

03., 07.05.2018 Jarná branná vychádzka
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10.05.2018

Florbalový turnaj

13.05.2018

Deň matiek v meste

14.05.2018

Deň matiek v MŠ

16.05.2018

Deň otvorených dverí v Základnej umeleckej škole

17.05.2018

Exkurzia Kaštieľ Bohunice

01.06.2018

MDD – Normanský rytieri + kreslenie na chodník v ZŠ + súťaže

04.06.2018

Exkurzia na Gazdovstva Uhliská

07.06.2018

Letná športová olympiáda

15.06.2018

Sférické kino “Ako mesiac prišiel k Slnku“

18.06.2018

Ukončenie floorballovej ligy

26.06.2018

Vláčikové dopoludnie, Galaprogram

28.06.2018

Rozlúčka predškolákov v MŠ

ET MŠ Ľuborčianska
27.09.2017

Výstava miniatúr hradov a zámkov- Mestské múzeum Nemšová

28.09.2017

Športové hry- futbalové ihrisko Ľuborča

03.10.2017

Hľadanie pokladov jesene- zber šípok a prírodnín, turistická vychádzka

11.10.2017

Divadelné predstavenie- Danka a Janka

12.a 18.10.2017

Šarkan letí, za ním deti

16.10.2017

Výstava ovocia a zeleniny- prezentácia detských produktov, prehliadka

17.10.2017

Ovocie či zeleninka, to je zdravá pochutinka- tvorivé dielne s rodičmi

19.10.2017

Jesenné upratovanie školskej záhrady a dvora

20.10.2017

Deň jablka- pohybové aktivity, súťaž „Naj jablko MŠ“

03.11.2017

Deň MŠ- hry, súťaže a sprievod mestom / časť Ľuborča /

16.a 23.11.2017

Halová Šmolympiáda

27.11.-1.12.2017

Odvážni plavci

05.12.2017

Mikulášska diskotéka- DJ Jano

06.12.2017

Čakanie na Mikuláša

12.12.2017

Pod Vianočnou hviezdičkou- recitačná súťaž

14.12.2017

Divadelné predstavenie- Janko a Marienka

18.12.2017

Vianočné pečenie medovníčkov

18.12.2017

Vianočný koncert ZUŠ- vystúpenie detí v Mestskom múzeu Nemšová

19.12.2017

Zdobenie medovníčkov- tvorivé dielne s rodičmi, vianočné koledy detí

17.01.2018

Sánkovačka a bobovačka

22.01.2018

Stavanie snehuliakov- súťaž

Jan.-Febr. 2018

Odvážni korčuliari

01.02.2018

Kŕmenie vtákov a zvierat v prírode, turistická vychádzka

06.02.2018

Hudobno- zábavné predstavenie- Pali a Pali
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08.02.2018

Fašiangový karneval

15.02.2018

Exkurzia pekárne Sezam

05.-09.03.2018

Rozprávkový týždeň- čítanie rozprávok starými mamami detí

14.03.2018

Deň s knihou- literárna súťaž

12.-15.03.2018

Z rozprávky do rozprávky- prezentácia detských ilustrácií v Ms Múzeu, výstava

21.03.2018

Deň s ľudovou rozprávkou v MsK Nemšová

04.04.2018

Koncert- dedo Jaro

05.06.a 09.04.2018 Zdravý život nám prospeje, keď príroda čistá je- čistenie okolia MŠ od odpadkov
09.a 12.04.2018

Zasaďme si semienka

20.04.2018

Divadelné predstavenie- Na zemi dobre je

23.04.2018

Veselé zúbky- aktivita s rodičmi, beseda s dentálnou hygieničkou

23.04.2018

Zeleninka na tanieri- ochutnávka zeleninových šalátov

25.04.2018

Prebudenie jarnej prírody- Hmyzhotel v Ľuborči, turistická vychádzka

03.05.2018

Návšteva farmy Uhliská

09.05.2018

Florbalový turnaj

10.05.2018

Cez Nemšovú- súťaž v behu

13.a 15.05.2018

Deň matiek, vystúpenie detí s programom

17.05.2018

Zábavné dopoludnie v ZUŠ

23.05.2018

Hľadanie vodníka Čľupka pri jazere

30.05.2018

Cesta nie je ihrisko- na bicykloch po cyklotrase

31.05.2018

MDD- rozprávková záhrada, súťaže a hry

Máj 2018

Do škôlky na bicykli- súťaž v rámci MŠ

01.06.2018

Normandskí rytieri- predstavenie k MDD

01.06.2018

Kreslenie kriedou na chodníku- súťaž k MDD v našom meste

04.06.2018

Cez Nemšovú- súťaž v behu

07.06.2018

Detská športová olympiáda v Nemšovej- školské kolo

14.06.2018

V prírode zdravie hľadajme- spoznávanie, zber, sušenie byliniek a lipy

15.06.2018

Sférické kino- Ako išiel mesiac na návštevu k slnku

21.06.2018

Pomáhaj a chráň- polícia v MŠ

26.06.2018

Slávnostný Galaprogram

28.06.2018

Správna stopa- turistická vychádzka

ET MŠ Trenčianska
14.09.2017

Turistická vychádzka

30.09.2017

Ovocníčkovia a zeleninkovia – tvorivé popoludnie s rodičmi

30.09.2017

Deň jablka – súťaž o najkrajšie jablko

06.10.2017

Exkurzia Galérie M. Bazovského, tvorivé dielne u Majstra Galerka

18.10.2017

Turistická vychádzka – poznávanie prírody s CHKO
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25.10.2017

Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí

03.11.2017

Deň materských škôl

14.11.2017

Zimní spáči – branná vychádzka v spolupráci s CHKO

06.12.2017

Tešíme sa na Mikuláša

14.12.2017

Vianočná tržnica – tvorivé dielne s rodičmi

21.12.2017

Predvianočná pohoda – predvianočné posedenie s programom detí

18.01.2018

Zimné radovánky – sánkovačka, guľovačka

01.02.2018

V ríši masiek - karneval

18.02.2018

Bábkové divadlo „Červená Čiapočka“

26.02.2018

Zlatý slávik – spevácka súťaž

14.03.2018

Rapotačky

6.03.2018

Návšteva sídla CHKO Biele Karpaty

19.03.2018

Z rozprávky do rozprávky – prehliadka výtvarných produktov

19.03.2018

Návšteva mestskej knižnice

19.-23.03.2018 Knižka-môj kamarát – súťaž o najkrajšiu knižku
26.03.2018

Najkrajšia kraslica – tvorivé dielne s rodičmi

10.-13.04.2018 Čistá jar – jarné upratovanie
12.04.2018

Beseda so zverolekárom

30.04.2018

Prírodovedáčik – environmentálne súťaže

11.05.2018

Deň matiek- besiedka,CHKO, Cargo

18.04.2018

Zdravo s bylinkami

01.06.2018

MDD – celodenný výlet v prírode

08.06.2018

Deň otcov – športové popoludnie

08.06.2018

Noc v škôlke

11.06.2018

Beseda s políciou

22.06.2018

Návšteva u včelára

26.06.2018

Slávnostný Galaprogram

Materská škola pripravila v uplynulom školskom roku tradičné i netradičné kultúrne, športové,
spoločenské a poznávacie aktivity za účelom rozširovania poznania detí, uplatňovania zážitkového
učenia sa a prezentácie. Každá uskutočnená aktivita bola pre deti prínosom. Stretávali sa s novými
ľuďmi, videli doposiaľ nevidené, počuli nepočuté. Častokrát sa aktivít zúčastňovali zákonní
zástupcovia, čo svedčí o ich záujme tak o svoje deti ako i o dianie v materskej škole. Materská škola
tým prispela k stabilným pozitívnym vzťahom aktérov výchovy a k radosti zo škôlkarskeho života .

Údaje o projektoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila
Vesmír očami detí
Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín
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Cieľ : spracovanie ľubovoľnej techniky
- zaslanie výtvarných produktov detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ
Kropáčiho, ET Trenčianska
- ocenená Paulína Mutňanská v okresnom kole v TN s postupom do celoslovenského
kola, v celoslovenskom kole ocenená za víťaznú prácu - Slovenská ústredná
hvezdáreň Hurbanovo
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany
Vyhlasovateľ : Ministerstvo vnútra SR
Cieľ : vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotných európskym číslom tiesňového
volania 112 vo vzťahu k verejnosti
- zaslanie výtvarných produktov detí z ET MŠ Ľuborčianska
- ocenenie a vecné dary Marekovi Mahríkovi
Očami detí
Vyhlasovateľ : Miestna akčná skupina Vršatec
Cieľ: podpora kreativity, zdokonaľovanie výtvarných schopností a spoznávanie regiónu
- účasť detí MŠ Odbojárov, ET Ľuborčianska, ET Trenčianska
- ocenené deti : Petra Kňažková, Natália Hrehušová, Dominika Amrichová, Tamarka
Rýgerová, Liliana Ondrášová,
- účasť na vernisáži v Kaštieli Bohunice
Stavba/mesto budúcnosti
Vyhlasovateľ : Cemmac a.s.
Cieľ : hravou a atraktívnou formou priblížiť deťom tému stavebníctva a prezentovať ich šikovnosť
prostredníctvom vytvorenia firemného kalendára z originálnych detských kresieb
- zaslanie výtvarných produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET Kropáčiho,
ET Trenčianska
- ocenenie detí, ktorých obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári : Pavlínka
Mutňanská, Eliška Burcinová, Hanka Onrišáková, Jakub Dlhý, Sabinka Pagáčová,
Damián Hulenyi, Sárka Zemanovičková, Nelka Janíková, Martin Holúbek, Nikolka
Ďurišová
- prijatie daru - kalendáre 2018, účasť na oficiálnom programe s odovzdávaním cien,
exkurzia vo firme CEMMAC Horné Srnie

Vzťah človeka k prírode, Pramienok/Kvapka n. o.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, organizátorom nezisková
organizácia Kvapka, Trstená
Cieľ: podporovať vzťah detí k prírode
- zaslanie prác ET MŠ Ľuborčianska
Kreslenie na chodníku
Vyhlasovateľ : Mesto Nemšová
Cieľ: umožniť deťom pri príležitosti MDD výtvarne sa prezentovať
- účasť detí z ET MŠ Ľuborčianska a ET MŠ Kropáčiho
- ocenená Sára Belková – 1. miesto
Výtvarné práce uverejnené v detskom časopise Vrabček
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- deti z ET MŠ Ľuborčianska, ET Kropáčiho
- uverejnenie výtvarných prác Nikolky Ďurišovej
Výtvarné práce uverejnené v časopise Slovenska
- deti z ET MŠ Ľuborčianska
Výtvarné práce zaslané do detského časopisu Včielka
- deti ET MŠ Ľuborčianska
Výtvarné práce zaslané do detského časopisu Lienka
- deti ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ Kropáčiho
- uverejnenie a ocenenie výtvarnej práce Pavlínky Mutňanskej
Tvorba triedneho časopisu Malí Šmolkovia
- 1. trieda ET MŠ ul. Ľuborčianska
Naj nástenka Jeseň
Vyhlasovateľ: talentagent.sk
Cieľ: prezentácia
- zapojená 1. trieda ET MŠ Ľuborčianska
Deň veselých zúbkov
Vyhlasovateľ: DM drogerie markt
Cieľ: naučiť deti i rodičov ako sa správne starať o zúbky
- zapojené deti z ET ul. Ľuborčianska
Deň tanca 2018
Regionálna súťaž a prehliadka moderného tanca
Vyhlasovateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ: zdokumentovať, zvyšovať a evidovať úroveň amatérskeho tanečného
žánru, motivovať tanečné krúžky k tvorivej práci
- účasť detí z tanečného krúžku „Tanculienky“
- ocenenie: Zlaté pásmo s postupom do Krajského kola
Deň tanca Trenčianskeho kraja 2018
Krajská súťaž a prehliadka moderného tanca
Vyhlasovateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ: zdokumentovať, zvyšovať a evidovať úroveň amatérskeho tanečného
žánru, motivovať tanečné krúžky k tvorivej práci
- účasť detí z tanečného krúžku „Tanculienky“
- ocenenie: Strieborné pásmo
POVDANCE 2018
Vyhlasovateľ : Súkromná základná umelecká škola STELLA v Považskej Bystrici v spolupráci s
Trenčianskym samosprávnym krajom
Miesto: DK Dohňany
Cieľ: Tanečná súťaž neregistrovaných tanečníkov celého Slovenska
- účasť detí z tanečného krúžku „Tanculienky“
- ocenenie: Bronzové pásmo
Detská športová olympiáda z projektu „Cesta nie je ihrisko“
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Vyhlasovateľ : Materská škola, Trenčianska Teplá
Cieľ: viesť deti a aktívnemu športu
- účasť tímu detí MŠ Odbojárov
- 1. miesto v súťaži
Zamestnanecký program Dobré srdce
Vyhlasovateľ : Tatra banka a.s.
Cieľ : podpora vzdelávania
- podanie žiadosti projektom „Kolorkov ECOateliér“
- získanie finančného daru 375,00€
- zabezpečenie pracovných pomôcok, pracovných odevov a triediacich kontajnerov
Zapojenie detí do súťaží je jednou z foriem prezentácie schopností, zručností a predovšetkým nadania
detí, ktoré prežívajú pocity radosti z vlastného úspechu. Súčasne tým deti a pedagógovia prezentujú
materskú školu i mimo sídla školy.

Údaje o výsledkoch
inšpekciou v škole

inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou

Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Trenčín vykonala tematickú inšpekciu č
3057/2016-2017 v dňoch 13.12.2016 – 14.12.2016. Cieľom inšpekčnej činnosti bol stav výchovnovzdelávacej činnosti a učenia sa päť až šesť ročných detí v materskej škole. Správa o výsledkoch
školskej inšpekcie tvorí Prílohu č. 1 k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2016/2017.

Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy
Rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Trenčíne na zo dňa 25.04.2017 bol schválený Prevádzkový
poriadok materskej školy a Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania.
Výdavky z bežného účtu materskej školy boli použité v školskom roku 2017/2018 spravidla
na úhradu faktúr pravidelných dodávateľov, na odber odpadu, na poplatky za predĺženie licenčných
zmlúv, na revízie (elektroinštalácia, váhy, metrológia, komíny, tlakové nádoby, plynové zariadenia,
výťahy, výpočtová technika,...). Ďalej na zabezpečenie čistiacich a hygienických potrieb,
kancelárskych potrieb a tlačív, pracovných pomôcok, náradia, opráv a potrebných náhradných dielov
(inštalovanie sporáka, čistenie odpadu, batérie, toalety ...). Finančné prostriedky boli použité aj na
realizáciu aktivít školy, odmenu pre deti (florbalový turnaj, galaprogram predškolákov, vianočná
hviezdička), na nákup pracovných odevov a školení pre zamestnancov (školenie Prvej Pomoci,
školenie BOZP a individuálne školenia zamestnancov).
Do všetkých tried školy bola zakúpená detská literatúra, knihy s CD, pracovnými listami
a metodickým zošitom, didaktické pomôcky (obrázkový materiál s bábkami, matematické plastové
kocky, výtvarný materiál, modely častí ľudského tela, slnečná sústava, skladacie hodiny, telovýchovné
náčinie), hračky (klincovačky, polydron, skladačky,...), obrusy na detské stolíky a fotoaparáty.
V prevádzke na ul. Odbojárov bola vyspravená stena v šatni prvej triedy, stena v zádverí
druhej triedy, zabezpečený reprobox, elektrické strúhadlo, karcher na čistenie okien. V exteriéry školy
boli vytvorené doskokové plochy pod preliezkami, obnovený náter lavičiek. Z projektu „ECOateliér“
zamestnaneckého programu spoločnosti Tatrabanka boli zakúpené farebné kontajnery, modelovacie
podložky, detské zásterky, lepiace pištole, misky na triedenie a rezačka.
Inventár ZŠS bol dovybavený detskými šálkami, podnosmi, plastovými doskami, strúhadlom
a drobným kuchynským náradím.
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V triedach na ul. Kropáčiho boli zakúpené postieľky, matrace, obliečky na posteľnú bielizeň,
koberce, tlačiareň, reprobox, karcher na čistenie okien. V exteriéry vykonaná úprava okolo
pieskoviska a vytvorené doskokové plochy pod preliezkami
ZŠS bolo vybavené skladovým regálom, hrnčekmi, cedníkmi, plechom, gastronádobou s vekom,
strúhadlom, ďalším kuchynským náradím a certifikovanou váhou.
Do tried na ul. Ľuborčianskej boli zakúpené detské šatníky, reprobox, elektrické strúhadlo,
bežecký pás, tunel stonožka,.. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie detských sociálnych zariadení boli
zabezpečené umývadlá, batérie, WC misy, nádržky, deliace panely.
Do ZŠS boli zakúpené podnosy, stojan s plastovými doskami, varechy. Vzhľadom na nefunkčnosť
smažiacej panvice na ul. Ľuborčianskej bolo uvedené zariadenie zapožičané z ul. Odbojárov.
Na ul. Trenčianskej trieda nadobudla novú tvár. Z jedálne a učebne sa vybudovaním prechodu
stala veľká detská herňa, v ktorej je obnovená maľovka a s pomocou rodičov boli nalakované
radiátorové kryty. Ďalej boli zrekonštruované umývacie kútiky (nové umývadlá, batérie, obklady)
a zakúpený koberec. Finančné prostriedky získané projektom „Detská cyklodráha“ boli použité na
zakúpenie detských bicyklov a prilieb. V exteriéri školy bola vyasfaltovaná spevnená plocha. Do
triedy sa zakúpila multifunkčná tlačiareň, lavičky,...
Do ZŠS boli zabezpečené hrnce s pokrievkami, podnosy, cedníky, panvice, príborový košík,
odkvapkávač na riad, regál nad drez a dokúpený detský biely riad.
Do školského archívu boli zakúpené kovové regále a do riaditeľne kovová kartotéka.
Z fondu ZRŠ na ul. Odbojárov bol zabezpečený výtvarný materiál (výkresy, lepidlo, farby,
modelovacia hliny, silikónové tyčinky,...), hry a hračky (geocolor, potrubie, stavebnice,...), maňušky
a úložné boxy, reproduktor, externý disk na fotografie a ohňostroj, odrážadlá a hračky do piesku,
stojan na kostýmy a iné. Z 2% daní bol zakúpený záhradný domček.
Na ul. Kropáčiho z fondu ZRŠ bola zakúpená do 1. triedy detská sedačka, detské plastové stoličky,
dva grafomotorické dekoratívne prvky - farbičky, skrinka na výtvarné pomôcky, vianočný stromček
a CD prehrávač s rádiom. Do 2. triedy CD prehrávač s rádiom, kôň na palici, knihy, 6 plastových
stoličiek a výtvarný a dekoračný materiál. Z 2% detské platové stoličky do 2. triedy a detskú kuchynku
do 1. triedy.

V 1. triede na ul. Ľuborčianskej sa z fondu ZRŠ zakúpili bábky, vrecká so značkami, detský
stôl na výtvarné činnosti, vešiaky pre deti, drevené dekoratívne prvky do šatne, koberec na
skok ďaleký, kryt na pružinu trampolíny. V 2. triede boli zabezpečené manipulačné aplikácie
na stenu, hračky, hry, výtvarný materiál a športové potreby (hokejky). Z 2% do 1. triedy boli
zakúpené dekoračné police princ a princezná a logická triediaca hra. Do 2. triedy šatníkové skrinky
s dvierkami, stoličky a stôl do výtvarného centra, šablóny a školský kalendár.
Trieda na ul. Trenčianskej zabezpečila z fondu ZRŠ korkové tabule, vianočný stromček, bazén,
futbalové brány, výtvarný materiál a koše na skladačky. 2% boli požité na nákup telovýchovného
náradia (bedminton, bežecký trenažér, set na futbal a padák) kresebné tabule - sadu kvetov, výtvarný
materiál, puzzle, cyklistické chrániče, abecedu, číslice a párty premety.
Finančné prostriedky z fondov boli ďalej použité na úhradu koncertov, divadiel, exkurzií a výletov,
mikulášskych balíčkov, cestovného pre deti a na sladkosti, odmeny, darčeky pre predškolákov a
dekoračné drobnosti k akciám školy (balóny, girlandy, ...)

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
 príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými
zástupcami detí od 1.9.2017 do 31.8.2018
Odbojárov
6 602,99 €
A.Kropáčiho
4 620,00 €
Ľuborčianska
4 329,00 €
Trenčianska
2 054,00 €
spolu
17 605,99 €
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 Príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výchovu
a vzdelávanie pre deti materskej školy, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky (na jedno dieťa vo výške 15% sumy živ. minima pre jedno nezaopatrené
dieťa)
Od 01.09.2017 do 30.06.2018 spolu 10 818,00 €
 príspevok na stravu
 čiastočná úhrada režijných nákladov školskej jedálne od 01.09.2017 do 31.08.2018
Odbojárov
1 628,00 €
A.Kropáčiho
812,00 €
Ľuborčianska
1 090,00 €
Trenčianska
472,00 €
spolu
4 002,00 €
 rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi na stretnutiach ZRŠ
Odbojárov 40,00€/ školský rok
A.Kropáčiho 50,00€/ školský rok
Ľuborčianska 46,00€/ školský rok
Trenčianska 40,00€/ školský rok
vid. Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4, Príloha č.5
 finančné prostriedky získané z projektov
(Nadácia Tatra banky 375,00€, BOLEX, s.r.o. 219,78€, Nadácia Wolkswagen
Slovakia 300,00€,)

Vyhodnotenie a plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Akčný plán realizácie koncepcie rozvoja školy 2016/2017

a)oblasť personálna
Zabezpečenie pedagóga na pracovnej pozícií učiteľka MŠ od 01.09.2017 – Bc. Vladimíra Fellnerová
Zabezpečenie zastupovania MD na pracovnej pozícií učiteľka MŠ od 21.10.2016 – ul. Odbojárov –
Bc. Marcela Mastešová

b)oblasť materiálno-technického zabezpečenia
Vid.: Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

c)oblasť ekonomického zabezpečenia
Vypracovaný rozpočet zodpovedajúci reálnym potrebám školy.
Podaná žiadosť k Výzve Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl“ , prevádzka na ul. Ľuborčianskej.
Využitie finančných prostriedkov z 2% daní z príjmov, sponzorských darov na zabezpečenie
didaktických pomôcok, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na inováciu priestorového
vybavenia.
Zapájanie sa do projektov.
Efektívne nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami.
d)oblasť riadenia
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Sledovanie platných právnych predpisov, absolvovanie školení, aplikovanie platných právnych
predpisov v praxi.
Zabezpečenie potrieb detí a zamestnancov školy v rámci aktuálnych možností.
Flexibilné riešenie vzniknutých situácií.
Vykonávaním kontrolnej a hospitačnej činnosti zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania
a materiálno-technického zabezpečenia.
Aplikovanie kritérií odmeňovania pri oceňovaní pracovných výsledkov zamestnancov.
Odmeňovanie pedagogických zamestnancov s mimoriadne dobrými výsledkami pri vykonávaní
pracovnej činnosti na základe hodnotenia k záveru aktuálneho školského roka.
Delegovanie úloh.
Sporadické rokovania vedúcich zamestnancov školy podľa potreby.
Akceptovanie záverov a uznesení poradných orgánov riaditeľa.
Demokratickým prístupom riadenia vytváranie pozitívnych vzťahov a klímy na pracovisku.

e)oblasť výchovno-vzdelávacia
Rešpektovanie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Rešpektovanie Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.
Aplikovanie progresívnych metód a foriem, inovatívnych pomôcok vo výchovno-vzdelávacom
procese.
Vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí tvorivými a zábavnými aktivitami
v popoludňajšom čase, krúžkovou činnosťou v spolupráci s SCVČ NTS Nemšová.
Akceptovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a plnenie Osobných
plánov profesijného rozvoja.
Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne (depistáž
školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí).
Spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri výkone
súvislej praxe študentov (tri praxujúce študentky).
Členstvo v Spoločnosti pre predškolskú výchovu, v organizácii odborníkov teorie a praxe predškolskej
výchovy a účasť na odborných seminároch organizovaných spoločnosťou.

Analýza práce materskej školy
V školskom roku 2016/2017 materská škola dosahovala veľmi dobré výsledky, čo potvrdila aj
externá kontrola Štátnej školskej inšpekcie. Aplikáciou Školského vzdelávacieho programu
Štvorlístok, plnením cieľov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách, vlastných cieľov školy a využívaním moderných progresívnych metód výchovy
a vzdelávania boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky v edukácii detí. Vo veľkej miere k dosiahnutým
výsledkom a ku kvalite našej školy prispela pozitívna rodinná atmosféra v triedach, prístup
zamestnancov k deťom, vzájomná spolupráca zamestnancov, spolupráca so zákonnými zástupcami
a partnermi školy, modernizácia a priebežné zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia.
Silné stránky
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Právna subjektivita

Objavovanie nových možností

Vypracovaná dokumentácia školy

Pozitívna klíma školy

Zmysluplný výchovno-vzdelávací program

Spolupráca zamestnancov

Vlastný projekt školy

Materiálno-technické vybavenie

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

Kapacita školy
Pokrytie mestských častí

Tvorivo-humanistický prístup vo vzdelávaní

Spolupráca s partnermi

Profilácia tried

Spolupráca so zriaďovateľom

Doplnkové aktivity

Revitalizácia budov a zariadení

Tradície školy

Účasť na projektoch, reakcia na výzvy

Slabé stránky
Časté zmeny v personálnom obsadení

Zastaranosť a nevyhovujúci stav detského
náradia, necertifikované prvky

Nedostatok finančných prostriedkov

Osobná angažovanosť v prínose inovácií, ideí

Stav pevných a zatrávnených plôch školských
dvorov
Príležitosti
Zapájanie sa do projektov a výziev

Vypracovanie reálneho rozpočtu

Efektívna spolupráca a otvorená komunikácia
so zákonnými zástupcami a partnermi školy

Získavanie finančných prostriedkov z 2% daní
z príjmu

Aktívna práca poradných orgánov

Progresívna spolupráva so zriaďovateľom
školy

Skvalitňovanie
prevádzok

spolupráce

elokovaných

Spolupráca s Komisiou
a športu mesta Nemšová

Odmeňovanie zamestnancov za kvalitný výkon
práce

kultúry,

školstva

Podporovanie školy ako štátnej (mestskej)
školy
pri
prerozdeľovaní
finančných
prostriedkov

Šetrenie energií

Ohrozenia:
Nestabilný pedagogický kolektív

Nedostatok finančných prostriedkov

Nedostatok kapacity
Návrh opatrení
Sústavne zvyšovať kvalitu školy.
Osobne sa podieľať sa na vytváraní pozitívnej pracovnej klímy školy
Viesť otvorený dialóg.
Byť zodpovedný vo vzťahu k majetku školy
Zvyšovať osobnú angažovanosť.
Skvalitňovať edukačný proces.
Aplikovať vedomosti získané na kontinuálnom vzdelávaní vo výchovno-vzdelávacej práci.
Zodpovedne plniť povinnosti vyplývajúce z pracovných náplní.
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Analýza úrovne výchovy a vzdelávania
Úroveň výchovy a vzdelávania sa dlhodobo javí ako veľmi dobrá. Výkonové štandardy vzdelávacích
oblastí sú plnené systematicky, so vzájomným prelínaním a dopĺňaním, čo vytvára možnosť aplikovať štýly
učenia, ktoré akceptujú individualitu jednotlivcov. Hra tvorila dominantný prostriedok výchovy a
vzdelávania. Hra vytvárala možnosti skvalitňovať skúsenosti, vedomosti a zručnosti priamo v pestrých
činnostiach. Hra ako prirodzená a nenásilná činnosť umožnila deťom získavať elementárne kompetencie
v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, ktorými disponujú absolventi materskej školy a ktorí sú náležite
pripravení na vstup na primárne vzdelávanie v základných školách.
V edukácii boli využívané progresívne, vhodne volené metódy a formy vzdelávania, moderné pomôcky
a zdroje, čo prispelo k inovatívnemu vzdelávaniu a k vnútornej motivácií detí. Výchova a vzdelávanie
v materskej škole položili základy k celoživotnému vzdelávaniu.

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Striedanie aktívnych a pasívnych činností, dodržiavanie času správnej životosprávy, pravidelná hygiena,
pitný režim, otužovanie, pravidelné a dôsledné vetranie denných miestností, dennodenný pobyt detí na
čerstvom vzduchu tvorí základ denného režimu materskej školy a vytvára plnohodnotné podmienky na
dodržiavanie psychohygieny detí. Neodmysliteľne jej súčasťou je pozitívny klíma v triedach a kladný vzťah
aktérov výchovy a vzdelávania. Ako bonus škola plní ciele vlastného projektu školy „Žijeme zdravo“ čím
deti smeruje ku správnemu životnému štýlu.

Voľnočasové aktivity školy
Škola v priebehu školského roka ponúkala doplnkovú krúžkovú činnosť organizovanú v popoludňajšom
čase. V spolupráci s CVČ NTS Nemšová vytvorila podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času
s cieľom rozvíjať nadanie detí a podporovať zamerania prevádzok. Na ul. Odbojárov sa organizovali krúžky
Farebný svet LEGA, Pohybové hry a Kolorkova dielnička. V ET MŠ na ul. Ľuborčianskej Pohybové hry
a tanečný krúžok Tanculienky.
Na základe záujmu zákonných zástupcov škola prenajala priestory jazykovej škole Tanyus Language
School, ktorej cieľom bolo oboznamovanie detí s anglickým jazykom.
V triedach sa sporadicky popoludní organizovali zábavné spoločenské aktivity a tvorivé dielne, ktorých
sa zúčastňovali zákonný zástupcovia, prípadne ďalší rodinní príslušníci, čím sa škola otvárala verejnosti
a upevňovala vzájomné vzťahy s rodinami.

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami, poskytovanie služieb deťom a rodičom
Vzťahy medzi aktérmi výchovy a vzdelávania sa niesli v duchu priateľstva a otvorenej komunikácie.
Záujem zákonných zástupcov o dianie v materskej škole vzrastá a spolupráca sa kontinuálne skvalitňuje.
Záujem o deti, o ich výchovno-vzdelávacie výsledky, o postavení v kolektíve je výrazný počas Dňa rodičov,
aktivite o deťoch bez detí, ktorej sa zúčastňuje stále viac rodičov. Účasť na popoludňajších aktivitách,
besiedkach, ale i na športových aktivitách školy je veľmi potešiteľná.
Súčasne snaha pomôcť je v materiálno zabezpečení (papiere,....) v darovaní 2% z daní, príspevkom ZRŠ,
úhradou nákladov na prepravu detí na výlety, úhrada športových kurzov.
Verím, že rodičia vnímajú materskú školu ako správne miesto pre začiatok vzdelávania svojho dieťaťa.
V školskom roku 2017/2018 škola neeviduje žiadnu sťažnosť.
Škola vníma niekoľko problémov, ktoré by v dobrej snahe boli riešiteľné. Po prevzatí dieťaťa trávia
rodičia so svojimi deťmi pomerne dlhý čas na školskom dvore, čo je problémom vzhľadom na realizáciu
popoludňajšieho pobytu detí vonku. Keďže je na školskom dvore veľa detí, učiteľky strácajú prehľad a aby
neprišlo k nepríjemnostiam zostávajú s deťmi v triedach. Druhotným problémom je, že ak sú odovzdané deti
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na dvore, rodičia nedbajú o to, ako zaobchádzajú s majetkom školy, čo škole vytvára škody. Sústavne sa
stáva, že sú do školy privádzané choré deti a ohrozujú zdravie ostatných.

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
V školskom roku 2017/2018 sa skvalitnila a rozšírila spolupráca s Florbalovým klubom Nemšová. Bola
vyhlásená Mestská liga, prvá na Slovensku. Ďalšími partnermi ako je prioritne mesto Nemšová a jej
organizácie Mestská športová hala, Mestské knižnice, Mestské múzeum umožnili škole spestriť výchovnovzdelávací proces alebo organizovať plánované aktivity školy. V spolupráci s CVČ NTS Nemšová sme
zabezpečovali krúžkovú činnosť, základné školy umožnili zoznámiť predškolákov s prostredím školy na
Dňoch otvorených dverí. Ďalšími partnermi sú Nemšovské kasárne, Farma Uhliská, lesní pedagógovia
z Antonstalu, zamestnanci CHKO Biele Karpaty, skautský oddiel Františka z Assisi, Hasičský záchranný
zbor, Políca, ZUŠ Nemšová, Cargo, Galéria M. Bazovského, dentálna hygienička,..
Všetkým ďakujeme, že podporili tvorivo-humanistický prístup materskej školy a podieľali sa na
komplexnom rozvoji osobnosti našich detí.

Záver
Školský rok 2017/2018 sa niesol prevažne v duchu športu. Zorganizovali sme pre deti tradičné, ale
i nové aktivity, ktoré rozvíjali ich osobnosť a spestrili život v materskej škole.
Rešpektovali sme základné dokumenty školy, Dohovor o právach dieťaťa, plnili sme stanovený Plán práce.
Kontinuálne narastala spolupráca prevádzok školy, čo prinieslo pozitívne výsledky. Komplexným
pôsobením, prezentáciou a docielenými výchovno-vzdelávacím výsledkami sa zvyšoval kredit materskej
školy.
S finančnými prostriedkami sme nakladali efektívne, s prihliadaním na potreby zariadenia ale
i zamestnancov a detí, čím sme skvalitňovali prácu zamestnancov a otvárali obzor poznania našich detí.
Otvorená materská škola sa teší záujmu a je hrdá na dosiahnuté výsledky tak v oblasti výchovnovzdelávacej ako i materiálno-technickej. Ideou naďalej zostáva moderné vzdelávanie v modernej škole.

V Nemšovej, dňa 05.09.2018
Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka
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