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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 2018/2019
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
Webové sídlo
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
www.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

Vedúci zamestnanci
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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
Kvasnicová Jana
Bc.Vojtová Petra
Štefánková Emília
Ing. Lucia Uherková
Michal Gajdošík
Lenka Kňažková
Andrea Dominová
Ján Gabriš
Ing. Stanislav Gabriš
Branislav Krajči
Ing. Zita Bednáriková

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 októbri školského roka 2018/2019 sa konali doplňujúce voľby do Rady školy z radov
zákonných zástupcov v prevádzkach na ul. Trenčianskej a Kropáčiho. Po komunálnych voľbách boli
menovaní členovia zástupcov zriaďovateľa. Po sfunkčnení rady školy boli členovia oboznámení
s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach prostredníctvom
elektronickej pošty. V máji 2019 sa konali riadne voľby do Rady školy, pričom boli zvolení členovia
z radov zákonných zástupcov, z radov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a menovaní
boli zástupcovia zriaďovateľa. Následne bola členmi zvolená predsedníčka Rady školy, pani Jana
Kvasnicová.
Rada školy zasadla štyrikrát. Bola oboznámená so Školským vzdelávacím programom,
Školským poriadkom, prerokovala Správu o hospodárení za rok 2018, rozpočet materskej školy na rok
2019. Prerokovala doplnky č.1 a č.2 ku Školskému poriadku (poskytnutie praxe študentkám
pedagogických škôl, označenie akcií školy – verejná, školská a zodpovednosť za zverejňovanie
dokumentácie, dotácia stravy predškolákom a podmienky prijímania detí do materskej školy).
Následne bola informovaná o počte podaných prihlášok a prijímaní detí k 1.9.2019.
20.júna 2019 zasadla Rady školy z dôvodu volieb riaditeľa materskej školy, následne podala
svoj návrh zástupcovi primátora mesta, ktorý menoval do funkcie riaditeľa školy Bc. Miroslavu
Dubovskú.
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Spolupráca s Radou školy je na báze otvorenej komunikácie a priateľských vzťahov, čo otvára
priestor progresívnym podnetom a riešeniam.
Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2018/2019 štyrikrát podľa Plánu práce MŠ. Na
zasadnutiach prerokúvala dokumenty školy, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, Doplnok č.1 a č. 2 ku Školskému poriadku.
Zobrala na vedomie hodnotenie pedagogických zamestnancov, štruktúru kariérových pozícií,
výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti, analýzu výchovno-vzdelávacej 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 a aktualizáciách platných právnych
predpisov, o obsahoch školení a odborných seminárov.
Pedagogická rada ako poradný orgán riaditeľa plnil svoju funkciu, vzájomnou spoluprácou a
prijímaním uznesení sa podieľala na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
profesijného rastu pedagogických zamestnancov, prezentácii školy, spolupráce s aktérmi
a partnermi školy a teda na zvyšovaní kvality školy.
Metodické združenie viedla v školskom roku 2018/2019 Mgr. Janka Smolková.. Poradný orgán
zasadal celkom štyrikrát. Cieľom MZ bolo plnohodnotne plniť postavenie poradného orgánu riaditeľa
školy a aktívne prispievať k upevňovaniu demokratického riadenia, zvyšovať úroveň výchovnovzdelávacieho procesu a zvyšovať odbornosť pedagógov.
 V oblasti organizačno-riadiacej členovia schválili Plán MZ a podieľali sa na príprave
a organizácii akcií školy – galaprogram, Ecovýstava, Na ľudovú nôtu, Mikulášska
discotéka, Vianočná hviezdička, Detská letná olympiáda (registrovaná OlympicDay),
 V oblasti kontrolno-hodnotiacej členovia hodnotili plnenie stanovených cieľov, kvalitu
a hodnotu z hľadiska vplyvu na dieťa, na prezentáciu školy, na zvyšovanie profesijných
kompetencií
 V oblasti vzdelávacej veľkým prínosom boli prezentácie nadobudnutých vedomostí na
vzdelávacích programoch : metódy a prístupy Hejného matematiky, Hry piesne a tance
v MŠ. Účasť na stretnutí prijali učiteľky prvého stupňa základných škôl, ktoré vyjadrili
spokojnosť nad pripravenosťou detí na vstup na primárne vzdelávanie a konzultovali
metodické postupy pri osvojovaní požadovaných návykov. Riaditeľka priebežne
zakupovala, prezentovala a odovzdávala učebné pomôcky pre všetky triedy školy – vid
MTV.
Členovia boli oboznámení so Smernicou č. 2 k prevencii a riešeniu šikanovania detí v
materskej škole. Sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo podporované aj dostupnosťou
obsahov odborného časopisu Predškolská výchova preposielaného elektronickou poštou všetkým
členom MZ.
Vedúca MZ preložila Správu o činnosti. Nie všetky plánované aktivity sa podarilo uskutočniť,
napriek tomu metodické združenie si plnilo svoju funkciu a jeho činnosť sa podieľala na organizácií
pestrých akcií školy, profesijnom raste pedagogických zamestnancov, prezentácii školy, na vytváraní
pozitívnych vzťahov s partnermi a aktérmi výchovy a vzdelávania.
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Údaje o počte detí v škole

Trie
dy
1.
2.

K 15. septemberu 2018
K 31. augustu 2019
z
predškoláci
Počet
z
predškoláci
veková Počet
veková
z OPŠ UD ID
kategó detí toho spol z OPŠ ID kategóri detí toho
spolu toho
2
spolu
2
toho
ria spolu
a
u
D
D
ročné
. ročné
5-6
5-6
3 - 4 23 deti
0
0 ročn
0
0
0
3-4
23 deti
0
0 ročné
0
0
0 0
é
deti
4 - 5 24
0
5 det0i
5
0
0
4-5
24
0
5
5
0
0 0

3

5-6

25

0

25

19

6

0

4-6

25

0

25

19

6

0

0

4.

3-4

23

0

0

0

0

0

2-4

23

0

0

0

0

0

0

5.

4-6

23

0

21

21

0

0

4-6

23

0

21

21

0

0

0

6.

3- 4

24

0

0

0

0

0

2-4

24

0

0

0

0

0

0

7.

4-6

24

0

19

17

2

0

4-6

24

0

19

17

2

0

0

8.

2-6

23

0

11

11

0

0

2-6

24

0

11

11

0

0

0

Spolu 189

0

81

73

8

0

spolu

190

0

81

73

8

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. 2018
Zamestnanci školy
z toho PZ
kvalifikovaní
zastupujúci
dopĺňanie
vyššieho
pdg.
vzdelania

Počet
17
16
1
2

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 boli pedagogickí
zamestnanci povinní sa vzdelávať, udržiavať a rozvíjať profesionálne pedagogické kompetencie.
Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa § 25 ods.2 tohto zákona písm. a), b), c) kontinuálnym
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vzdelávaním, tvorivými aktivitami súvisiacimi s výkonom pedagogickej a odbornej činnosti
a sebavzdelávaním.
Kontinuálne vzdelávanie v šk. roku 2018/2019
Názov vzdelávania

Forma
vzdelávania

Forma
ukončenia

Počet,
priezvisko
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet
ukončil pokračuje
o

začalo

Autokorektívne
učebné pomôcky vo
výchove a vzdelávaní
detí predškolského
veku

Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia

Bc. Dubovská
Hudcovská
Adamčíková
Mgr. Vojtová

3

0

0

Dieťa a hudba

Aktualizačné
vzdelávanie
Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
Záverečná
prezentácia

Mgr. Fellnerová
Mgr. Vojtová

1

0

0

2

0

0

1

0

0

Bagínová
Mgr. Smolková

1

0

0

Bagínová
Mgr. Gažová
Mgr. Smolková
Kotrasová

2

0

0

Rozvíjanie
fonologického
uvedomovania ako
prípravy na
konvenčné čítanie
s porozumením u detí
predškolského veku
a žiakov prvého
ročníka základnej
školy
Rozvíjanie bazálnej
jazykovej a literárnej
gramotnosti detí
predškolského veku
a mladšieho školského
veku
Rozvíjanie
matematických
predstáv detí
predškolského veku
Detské folklórne žánre
a zvykoslovné prejavy
ako prostriedok
rozvoja umeleckej
expresie detí
predškolského
a mladšieho školského
veku.

Hudcovská
Bagínová

Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia
Bagínová

Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia

Aktualizačné
vzdelávanie

Záverečná
prezentácia

Ostatné vzdelávanie
Vzhľadom na zmeny v platných právnych predpisoch a upevňovania si riadiacich kompetencií
riaditeľka školy a administratívny zamestnanec absolvovali niekoľko odborných seminárov:
Personálna práca v školách a školských zariadeniach, Pracovno-právne vzťahy v školách
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a školských zariadeniach, Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019, Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl
a školských zariadení, Elektronická schránka školy, novinky a povinnosti v zmysle aktuálnej
legislatívy, Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Školy, školské zariadenia, správa registratúry v zmysle aktuálnej legislatívy.
Riaditeľka ďalej prijala pozvanie vedúcej odboru OÚ TN na pracovné stretnutie riaditeliek.
Administratívny zamestnanec sa vzdelával aj v ekonomickej a mzdovej oblasti : Účtovná uzávierka
v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018, Účtovníctvo
a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie – Novela postupov platná od 1.1.2019
Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou, RISSAM. výkazy –
Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok, Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku
2019
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. absolvovala odborný seminár Zodpovedná osoba v praxi škôl,
školských zariadení.
Vedúce ZŠS získavali aktuálne informácie na odborných seminároch Materiálno-spotrebné normy
pre školské stravovanie 2018 a zmeny stravovacích návykov detí a žiakov v školách, Vybrané
problémy školského stravovania v praxi, Školské stravovanie dnes a zajtra.
Spoločnosť Inšpirácia realizovala odborno-zážitkový workschop Do tanca i do skoku v rytme
ľudových piesní, ktorého sa zúčastnila p. Bagínová a p. Kotrasová a aktualizačné vzdelávania – vid.
„Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.“
Riaditeľka sa zúčastnila 25. snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Partizánskom pod
názvom Materská škola – prvý krok na ceste k poznania a workschopu Čaro hudobných hier
s pohybom. Pri príležitosti Dňa učiteľov absolvovala v rámci programu Zelená škola workschopy
Experiment je zážitok a Hurá von – o učení mimo triedy. S vedúcou metodického združenia sa
zúčastnila seminárov organizovaných CPPPaP v TN Najčastejšie poruchy reči u detí predškolského
veku, Psychický proces – myslenie.
Predsedníčka ZO OZ absolvovala Školenie odborových funkcionárov.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Vďaka angažovanosti a vnútornej i vonkajšej motivácii pedagogických zamestnancov sa
opätovne podarilo naplniť stanovené ciele a ponúknuť pestrú paletu aktivít v súlade so Školským
vzdelávacím programom Štvorlístok, vlastným projektom školy Žijeme zdravo a Plánom práce
školy. Každá aktivita bola stratégiou k rozširovaniu poznania, k nadobúdaniu alebo prezentovaniu
zručností, schopností alebo postojov. Aktívnou spoluprácou a tvorivosťou, prijímaním pomoci
a ponúk, deti zažili rok plný radosti.
Prostredníctvom webového sídla školy, miestnych novín, mestského rozhlasu, informačného
panela, informačných plagátov a sporadicky prostredníctvom sociálnej siete škola informovala
verejnosť o pripravovaných akciách a na mnohé širokú verejnosť i prizývala.
V školskom roku 2018/2019 zrealizovala:
MŠ Odbojárov 177/8A
September
Branné vychádzky do prírodného okolia
19.09.2018

Reflexie – výstava výtvarného umenia v Ms. múzeu

24.09.2019

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

27.09.2018

Československé finále vo florbale – sprievodný program

19.10.2018

Deň strašidiel
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12.-16.11.2018

Kurz plávania

05.11.2018

Deň materských škôl

20.11.2018

Ekoatelier – tvorivé popoludnie

23.11.2018

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej prác CEMMAC Horné Srnie

28.11.2018

Šmolympiáda

06.12.2018

Čakanie na Mikuláša

07.12.2018

Mikulášska discotéka s Ujom Janom

17.12.2018

Vianočná hviezdička – recitačná súťaž

17.-19.12.2018

Vianočné besiedky

18.12.2018

Emulienka – divadelné predstavenie

20.12.2018

Filmové predstavenie Pat a Mat v zime

17.01.2019

Novoročné tvorivé dielne

31.01.2019

Veselé zúbky - koncert Zúbkovej hliadky

28.02.2019

Fašiangový karneval so Šašom Pepele

13.03.2019

Návšteva Ms. knižnice

21.03.2019

Psíček a mačička – divadelné predstavenie

28.03.2019

Deň vody – exkurzia Ms. čističky, pozorovanie biotopu bagroviska v Ľuborči

08.04.2019

Jarný koncert ZUŠ

11.04.2019

Veľkonočné tvorivé dielne

17.04.2019

Rozlúčka s Morenou, Veľkonočná šibačka

15.-18.4.019 Separujeme, recyklujeme - Ekovýstava v Ms. múzeu
30.04.2019

Stavanie mája – ľudová veselica

02.05.2019

Deň otvorených dverí

06.05.2019

Tvorivé dielne v ZUŠ

09.05.2019

Deň Zeme – vyhodnotenie zberu papiera

13.-16.5.2019 Besiedky ku Dňu matiek
24.05.2019

8. ročník florbalového turnaja o putovný pohár MŠ

28.05.2019

Posledný dinosaurus – divadelné predstavenie

29.05.2019

Na ľudovú nôtu – prehliadka

31.05.2019

Exkurzia Farmy Uhliská

Máj

Motýlia záhrada

03.06.2019

Jazda vláčikom

03.06.2019

MDD, Deň mlieka

13.06.2019

Letná športová olympiády OlympicDay

14.06.2019

Detská cykloturistika
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18.06.2019

Maša a medveď – cirkusové predstavenie

19.06.2019

Exkurzia galérie M. Bazovského

20.06.2019

Exkurzia Bojnického zámku a ZOO

21.06.2019

Ukončenie a vyhodnotenie Mestskej florbalovej ligy

26.06.2019

Slávnostný galaprogram

28.06.2019

Rozlúčka predškolákov

ET MŠ A. Kropáčiho
07.09.2018

Hasičská súťaž NTS

18.09.2018

Zber šípok pri Váhu, turistická vychádzka

25.09.2018

Výstava obrazov v múzeu

27.09.2018

Floorbal. turnaj žiačok ZŠ

27.09.2018

Vítanie novorodeniatok v meste

01.10.2018

Výstava ovocia-zeleniny

05.10.2018

Šarkaniáda

19.10.2018

Jesenná branná vychádzka

23.10.2018

Vyrezávanie tekvíc s rodičmi, ochutnávka pomázánok

05.11.2018

Deň MŠ

12.11.- 16.11.2018

Plavecký kurz

13.11.2018

Beseda s dentál. hygieničkou s rodičmi

21.11.2018

Deň jablka

26.11.2018

Športový deň v hale

07.12.2018

Mikulášska diskotéka

06.12.2018

Mikuláš v Mš

11.12.2018

Pečenie medovníkov, návšteva pekárne

13.12.2018

Lucie v Mš

17.12.2018

Recitačná súťaž v múzeu

18.12.2018

Divadlo Emulienka

19.12.2018

Vianočná besiedka v Mš

30.01.2019

Koncert Veselé zúbky

21.02.2019

Karneval v Mš

14.03.2019

Návšteva mestskej knižnice

19.03.2019

DOD v SKŠ

21.03.2019

Divadelné predstavenie

10.04.2019

Ochutnávka Bonduell s rodičmi

17.04.2019

Ekovýstava v múzeu
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25.04.2019

Jarné upratovanie

26.04.2019

Návšteva hasičov v MŠ a psovodov

02.05.2019

Deň otvorených dverí v MŠ

09.05.2019

ZUŠ deň otvorených dverí

12.05.2019

Deň Matiek v meste

13.05.2019

Deň Matiek v MŠ

16.05.2019

Floorbalový turnaj

28.05.2019

Divadlo Posledný dinosaurus

29.05.2019

Deň ľudových tancov

31.05.2019

MDD kasárne

03.06.2019

Vozenie vláčikom

11.06.2019

Exkurzia v Lubine - minizoo

13.06.2019

Letná Olympiáda

18.06.2019

Divadlo Máša a medveď

20.06.2019

Vítanie novorodencov

26.06.2019

Galaprogram

27.06.2019

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

ET MŠ Ľuborčianska
21.09.2018

Vychádzka do blízkeho prírodného okolia

24.09.2018

Výstava „Reflexie“ v Mestskom múzeu Nemšová

01.10.2018

Výstava ovocia a zeleniny, prezentácia detských produktov

04.10.2018

Hľadanie jesenných pokladov- jesenná turistická vychádzka

10.10.2018

Šarkan letí, za ním deti

15.-16.10.2018Jesenné upratovanie školského dvora
22.10.2018

Prekvapenie pre starých rodičov- úcta k starším

17.10.2018

Ovocie a zeleninka, to je zdravá pochutinka- tvorivé popoludnie s rodičmi

05.11.2018

Deň MŠ- zábavný deň v MŠ

05.-09.11.2018Deň jablka- zdravo a hravo s jablkom
12.-16.11.2018Kurz plávania
20.11.2018

Halová Šmolympiáda

05.12.2018

Čakanie na Mikuláša

07.12.2018

Mikulášska diskotéka

13.12.2018

Zdobenie vianočných medovníkov pri koledách- tvorivé popoludnie s rodičmi

13.12.2018

Veselé zúbky- projekt DM drogerie

17.12.2018

Pod Vianočnou hviezdičkou- recitačná súťaž
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18.12.2018

Divadelné predstavenie Janko a Emulienka

10.11.01.2019 Zimné hry a súťaže
16.01.2019

Snehové prekvapenie- stavanie zo snehu

30.01.2019

Veselé zúbky- výhra, návšteva zúbkovej hliadky, aktivity

20.02.2019

Po stopách zvierat- zimná turistická vychádzka

27.02.2019

Fašiangový karneval

28.02.2019

Klaun Pepele

18.-22.03.2019Babičkine rozprávky- čítanie rozprávok starými rodičmi
20.03.2019

Z rozprávky do rozprávky- návšteva Mestskej knižnice Nemšová

21.03.2019

Divadelné predstavenie- O psíčkovi a mačičke

04.04.2019

Prebúdzanie prírody- jarná turistická vychádzka

16.04.2019

Deň zeme- výstava detských produktov z odpadového materiálu

17.04.2019

Zdravý život nám prospeje, keď príroda čistá je- čistenie prírodného prostredia

10.05.2019

Zábavný deň v ZUŠ

14.05.2019

Deň matiek

20.-31.05.2019Do škôlky na bicykli
24.05.2019

Florbalový turnaj- súťaž o putovný pohár MŠ

28.05.2019

Divadelné predstavenie- Posledný dinosaurus

29.05.2019

Deň ľudového tanca- Fidlikanti, prezentácia detí

31.05.2019

Pohybom k zdraviu- športové hry a súťaže vo VÚ Nemšová

03.06.2019

Detský vláčik- vozenie vláčikom po Nemšovej

04.06.2019

Mliečny deň

07.06.2019

Rozprávková záhrada- MDD v MŠ

14.06.2019

V prírode zdravie hľadajme- spoznávanie a zber byliniek, tvorba herbára

18.06.2019

Cirkus Galent z Ukrajiny- Máša a medveď

20.06.2019

Návšteva farmy Uhliská v Trenčianskej Závade

25.06.2019

Cesta nie je ihrisko- po cyklotrase

26.06.2019

Slávnostný Galaprogram

27.06.2019

Správna stopa- letná turistická vychádzka

ET MŠ Trenčianska
10.-14.09.2018 Súťažné športové dopoludnie + vozenie na bicykloch
21.90.2018

Vychádzka jesennou prírodou

25.09.2018

Návšteva CHKO – Téma: staré odrody jabĺk

01.-05.10.2018 „Deň jablka“ – súťaž o najkrajšie jablko
04.10.2018

Tvorivé dielne „Ovocníčkovia a Zeleninkovia“ + ochutnávka zdravých nátierok
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16.10.2018

Mesiac úcty k starším spoluobčanom

18.10.2018

Jesenná vychádzka do prírody s Mgr. Katkou Devánovou

06.12.2018

Vitaj Mikuláško

07.12.2018

Mikulášska diskotéka

13.12.2018

Vianočné tvorivé dielne + pečenie a zdobenie medovníkov

19.12.2018

„Vianoce, Vianoce prichádzajú - besiedka

09.01.2019

„Snehuľkovia a Snehuľky“ – stavanie pevností zo snehu, sánkovačka, guľovačka

30.01.2019

„Zúbky, zúbky...“

24.01.2019

Veselica v maskách

06.-07.02.2019 Pečenie chleba s Mgr. Katkou Devánovou
28.02.2019

„Spievam si ja...“ – spevácka súťaž

20.03.2019

Návšteva miestnej knižnice

25.-29.03.2019 Moje leporelo – výroba + súťaž
26.03.2019

Rapotačky – recitačná súťaž

16.04.2019

Tvorivé dielne – najkrajšie kraslice, dekorácie k Veľkej noci

09.05.2019

Deň matiek – besiedka

17.05.2019

Exkurzia Farmy Uhliská v Trenčianskej Závade

22.05.2019

Zdravie z prírody –liečivé rastliny s Mgr. Katkou Devánovou

31.05.2019

MDD – poklad, súťaženie, diskotéka

14.06.2019

Noc v MŠ + indiánsky deň

26.06.2019

Slávnostný Galaprogram

27.06.2019

Rozlúčka s predškolákmi

Aby bol život detí v materskej škole plnohodnotný, pestrý a pútavý materská škola
pripravila tradičné i netradičné aktivity. Prizývala hostí, rodičov a partnerov školy, ktorí boli
nápomocní pri výchove a vzdelávaní a deti mali možnosť objavovať svet aj inými, netradičnými
formami poznania. Materská škola sa teší pozitívnym referenciám a záujmu verejnosti o dianie
v materskej škole.
Údaje o projektoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila
Vesmír očami detí
Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ : spracovanie ľubovoľnej techniky
- zaslanie výtvarných produktov detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ
Kropáčiho,
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Cementáreň CEMMAC – 90. výročie firmy.
Vyhlasovateľ : Cemmac a.s.
Cieľ : ako vidíš cementáreň CEMMAC ty? Prezentácia šikovnosti a predstavivosti pri vytváraní
cementárne
- zaslanie výtvarných produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET Kropáčiho,
ET Trenčianska
- ocenenie detí, ktorých obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári :
- Michal Mrázik, Petra Kňažková, Dominika Amrichová, Liliana Ondrášová
- Účasť na oficiálnom vyhodnotení súťaže v sídle firmy, ocenenie detí vecnými darmi
a kalendármi 2019
Vráťme sa do rozprávky
Vyhlasovateľ: Občianske združenie J.D. – Galéria J.L
Cieľ: podpora detských výtvarných talentov, udržiavanie čitateľskej gramotnosti, rozvíjať vzťah
k literatúre prostredníctvom prečítaného textu, vzbudiť záujem výtvarne vyjadriť zážitok
z prečítaného textu
- zaslanie prác MŠ Odbojárov
Moja RADOSŤ, Môj STRACH
Vyhlasovateľ: Materská škola, Trenčianska Teplá
Cieľ: čo Ti robí radosť, z čoho máš strach – výtvarné vyjadrenie
- zaslanie prác MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska
Príroda, životné prostredie a deti
Vyhlasovateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ: podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie,
estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby
- zaslanie prác MŠ Odbojárov, ET Ľuborčianska
Výtvarné práce uverejnené v detskom časopise Vrabček
- zaslania výtvarných produktov na témy Jesenné listy, Hviezdička na vianočnom
stromčeku, Vrabčekova maxikrížovka
Zázračný ateliér RTVS
- téma Tvoríme z kapusty, odvysielané produkty Adely a Dávida Strakovcov
Tvorba triedneho časopisu Malí Šmolkovia
- 1. trieda ET MŠ ul. 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, ET Kropáčiho
- ocenené deti triedy na ul. Ľuborčianskej hlavnou cenou pre Trenčiansky kraj –
návšteva Zúbkovej hliadky v triede, Koncert Zúbkovej hliadky, veselozúbkové
darčeky pre deti, 1 000€ na odber produktov DM drogerie
Regionálna súťaž a prehliadka moderného tanca - "Deň tanca 2019"
26.03.2019
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Vyhlasovateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ: zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne aj kvantitatívne úroveň amatérskeho
tanečného žánru
motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedok
voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci
- účasť Tanculienok z ET Ľuborčianska
- zlaté pásmo s postupom - kategória Deti 1
Krajská súťaž a prehliadka moderného tanca - Deň tanca Trenčianskeho kraja 2019
14.04.2019
Vyhlasovateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
- účasť Tanculienok z ET Ľuborčianska
- bronzové pásmo - kategória Deti 1
Celoslovenská tanečná súťaž "Dance poetry"
25.05.2019
Vyhlasovateľ: ZUŠ s Mestom Nemšová
- účasť Tanculienok z ET Ľuborčianska
- 1. miesto - kategória mini
Zamestnanecký program Dobré srdce
Vyhlasovateľ : Tatra banka a.s.
Cieľ : podpora vzdelávania
- podanie žiadosti projektom Hýbeme sa spolu
- získanie finančného daru 300,00€
- podpora projektu - zabezpečenie telovýchovného náradia
Vytvorením vhodných podmienok a motivovaním detí k výtvarnému a pohybovému vyjadreniu,
pozitívnym vplyvom na vnímanie sveta okolo seba sme deti nabádali k sebaprezentácii,
k sebavyjadreniu a prezentovali výsledky ich práce nielen v rámci materskej školy, ale i mimo nej.
Deti prezentovali i materskú školu a prežívali radosť z úspechu, z obdarovania a z pozornosti, ktorá
sa im v rámci ocenenia dostala.
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
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
výchovno-vzdelávacej 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.
Materská škola priebežne zabezpečovala riadnu prevádzku školy, opravy a revízie, priebežne
dopĺňala, inovovala a modernizovala materiálno-technické vybavenie.
Z dotácie MŠVVaŠ na výchovu a vzdelávanie sa do všetkých tried školy zakúpili didaktické
pomôcky – puzzle, mapy, Logico Primo s kartami, Hejného kocky, pexetriá, mozaiky, stavebnice,
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kartónové autodráhy, banery GT, skladačky a doplňovačky Farma, obrázkové materiály
k rozprávkam, metodické príručky Rozcvičme si jazýček a Metodické príručky k vzdelávacím
oblastiam Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,
reflexné terčíky, detská literatúra, telovýchovné náčinie, štafetové kolíky, deky, výtvarný materiál
a kancelárske potreby, odmeny, sladkosti a dekorácie na turnaje, olympiády a galaprogram.
Do tried na ul. Odbojárov sa z dotácie zabezpečili didaktické pomôcky – semafor, spoločenské hry,
stojany a vrecká na cvičebné úbory, hračky – kočiariky, bábiky, kufrík s náradím, futbalové bránky,
odborný časopis Predškolská výchova, kronika výstav,
Do tried na ul. Kropáčiho sa zabezpečila interaktívny tabuľa, notebook, magnetofón a hojdačky na
kovovom podstavci.
Do tried na ul. Ľuborčianskej tlačiareň, podložky k BEE BOT, špagátové nástenky a tabuľa, stoly
a plastové stoličky pre deti, vrecúška na cvičebné úbory, špagátové nástenky a dekoratívne prvky,
veľká molitanová TV zostava, matrace s ročnými obdobiami.
Do tried na ul. Trenčianskej tlačiareň a laminovačka, telovýchovné náradie a náčinie – obruče,
dráha šprint, nylonové šatky.
Z rozpočtu školy sa do prevádzky na ul. Odbojárov zabezpečili uteráky pre deti i dospelých,
kovová skriňa do kancelárie ekonómky, kartotéka, kancelárske stoličky, vysávač, žehlička, parný
čistič, dokúpili sa plachty na detské postieľky. Do ZŠS sa zabezpečil biely a čierny riad, náradie,
kuchynský robot, ponorný mixér, brúska na nože. Dokončila sa oprava strešného štítu a osadili sa
strešné dvierka. Do exteriéru bol deťom zakúpený vláčik s tunelom. Zakúpili sa špagátové nástenky
a korková tabuľa.
Prevádzke na ul. Kropáčiho sa zabezpečila kartotéka, stoličky pre pedagogických zamestnancov,
posteľné plachty, uteráky pre deti i dospelých, nábytok – skrinky do exteriéru, hojdačky na pružine.
Do ZŠS ponorné mixéry, servírovacie vozíky a biely a čierny riad.
Prevádzka na ul. Ľuborčianskej bola z rozpočtu školy dovybavená kartotékou, stoličkami pre
zamestnancov, vešiakmi na odev, žehliacou doskou, vysávačom, zakúpený koberec do interiéru
triedy na 1. poschodí. V interiéri tried, tried a spální detí boli vymenené svietidlá, v triedach,
spálňach a v zborovni kompletne obnovená maľovka, vybúrané obklady v šatniach zamestnancov
s obnovením maľovky a opláštenie okien v interiéri tried. Zrekonštruované a vymaľované bolo
schodisko v budove a opravený komín výmenou komínových vložiek. Sponzorským darom od
firmy YF PRO s.r.o. boli kompletne vymenené dve toalety pre zamestnancov. Do ZŠS boli
zabezpečené šatníky pre zamestnancov, dokúpený ponorný mixér, kuchynský robot, biely a čierny
riad, police do výdajní jedál.
V prevádzke na u. Trenčianskej boli vymenené zastarané detské postieľky za nové, zakúpené boli
detské návliečky, plachty, uteráky pre deti i dospelých. Do ZŠS bol zabezpečený biely a čierny riad.
Zabezpečilo sa pracovné oblečenie pre zamestnancov v súlade so Smernicou č.1/2017,
kancelárske potreby a tlačivá, úhrada revízii a opráv, licenčných zmlúv, kurzu prvej pomoci,
čistiace prostriedky, pracovné nástroje a publikácie MSNaR pre školské stravovanie.
2% z daní, ktoré boli darované škole boli využité na
- ul. Kropáčiho zakúpili dekoratívne prvky chlapec, dievča, molitanové podsedáky a stavebnicové
kocky Qbriksy, kostýmové čiapky, misky na triedenie, fazuľové vrecká, potraviny do detskej
kuchynky, pečiatky a iné hračky.
ul. Ľuborčianskej z 2% zabezpečili skrinku na výtvarný materiál a vrecká na cvičebný úbor,
knihovnička, skrinky a dekoratívne prvky na steny, kontajner na hračky, relax domček a troje
dvierka veľké s aplikáciou na skrinky.
-ul. Trenčianskej 2% boli využité na zabezpečenie náčinia k telovýchovnej činnosti bedbinton,
padák, set na florbal a Fitnes – chodecký trenažér.
Finančné prostriedky z fondov ZRŠ boli vo veľkej miere použité na financovanie kultúrnych,
športových a spoločenských udalostí a na zabezpečenie výtvarného a pracovného materiálu.
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Z fondu ZRŠ trieda na ul. Trenčianskej zakúpila textilnú bábku, hmatové pexeso, zvukové pexeso,
sieťku na hmyz a vežu do piesku.
Z fondu ZRŠ na ulici Odbojárov bol financovaný výtvarný materiál, darčeky a sladkosti k MDD,
rozlúčke predškolákov alebo k veľkej noci a dekorácie do interiérov tried. Boli zakúpené hračky,
lopty, plastové stoličky do 3. triedy, boxy a kontajnery na hračky, overaly zajkov. Výchovnovzdelávacia činnosť bola spestrená pozorovaním zakúpenej motýlej záhrady, matematickou
pomôckou geometrické tvary a uhradené bolo tablo predškolákov. Dofinancované boli exkurzie.
Sponzorskými darmi rodičov boli biele tričká na telovýchovné aktivity, banery na školské aktivity
od firmy ADKMEDIA . Telovýchovné náradie gymnastickú kozu, šmýkačku, rebrinu, skladacie
prekážky a miniprekážky boli zabezpečené z projektu Hýbeme sa všetci, ktorý finančne podporila
Tatrabanka a.s. Zamestnaneckým programom Dobré srdce 2019.
Triedy na ul. Kropáčiho zo ZRŠ zakúpili látky na detské kroje, pracovné zošity, knihy, mikulášske
balíčky, výtvarné a učebné prostriedky, kancelárske potreby, darčeky pre deti, kuchynka pre deti.
Triedy na ul. Ľuborčianskej zo ZRŠ zakúpila úložné boxy na skladačky, skriňu na pomôcky a
hračky na pobyt vonku, skrinky s aplikáciou na dvierkach do triedy, didaktická pomôcka Kalendár
počasia, kreatívne pomôcky, lopty, potraviny na pečenie medovníkov, k zdravým nátierkam na Deň
výživy, na fašiangové fánky, občerstvenie na MDD, kostýmy na vystúpenie detí, CD Tárajko a
Popletajka, knihy pre deti, cestovné na farmu Uhliská a jazda na koníkoch a kvety na školský dvor.
Z fondu ZRŠ trieda na ul. Trenčianskej zakúpila textilnú bábku, hmatové pexeso, zvukové pexeso,
sieťku na hmyz a vežu do piesku.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
 príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými zástupcami
detí od 1.9.2018 do 31.8.2019 spolu 15 212,00€.
Odbojárov
5 915,00 €
A.Kropáčiho
3 603,00 €
Ľuborčianska
3 952,00 €
Trenčianska
1 742,00 €
 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 01.09.2018 do 30.06.2019 spolu 13 647,00 €.
 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 300,00€)
Vyhodnotenie a plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Akčný plán realizácie koncepcie rozvoja školy 2018/2019
a)oblasť personálna
Zabezpečenie zastupovania MD na pracovnej pozícií učiteľka.
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Zabezpečené zastupovanie dlhodobým práceneschopností na pracovných pozíciách učiteľka,
upratovačka
b)oblasť materiálno-technického zabezpečenia
Vid.: Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy
c)oblasť ekonomického zabezpečenia
Vypracovaný rozpočet zodpovedajúci reálnym potrebám školy.
Schválená 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
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, aktívna spolupráca s triednymi učiteľkami.
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.
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Akceptovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a plnenie Osobných
plánov profesijného rozvoja.
Podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne (depistáž
školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí, odborné semináre).
Spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri výkone
súvislej praxe študentov (dve externého štúdia).
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
Zamestnanci materskej školy tvoria akčný kolektív, ktorý dokáže plánovať, realizovať
a hodnotiť stanovené ciele. Veľmi pozitívne hodnotím schopnosť spolupracovať a u väčšiny
zamestnancov vnútornú motiváciu.
Sústavná snaha zvyšovať kvalitu školy sa zameriava na kontinuálne skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu, na pozitívny vývoj kultúry školy, na aplikovanie manažérskych kvalít
riadenia a zabezpečenia interných procesov a na samohodnotenie školy.
Silné stránky:
•
dynamický, aktívny život detí v materskej škole,
•
právna subjektivita školy,
•
pokrytie všetkých mestských častí,
•
kvalitná dokumentácia školy,
•
školský vzdelávací program vypracovaný na podmienky školy,
•
vlastný projekt školy,
•
zamerania a profilácia tried,
•
tradície školy,
•
úspešnosť detí v plnení povinnej školskej dochádzky,
•
pozitívna klíma školy,
•
kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
•
aplikovanie inovatívnych metód vo výchove a vzdelávaní,
•
kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zvyšovanie
odbornosti,
•
modernizácia učebných zdrojov, didaktickej techniky a pomôcok,
•
efektívne nakladanie s financiami,
•
získavanie finančných zdrojov,
•
skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy,
•
nadväzovanie nových partnerstiev,
•
spolupráca so zriaďovateľom školy,
•
pozitívna prezentácia školy na verejnosti.

kvalifikácie

Slabé stránky:
•
časté zmeny v personálnom osadení, dlhodobé práceneschopnosti,
•
nedostatočná odborná pripravenosť začínajúcich pedagogických zamestnancov,
•
osobná účasť riaditeľky na prevádzkach školy,
•
aktivita a vlastná iniciatíva pedagogických zamestnancov pri plnení úloh plánu práce,
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a

•
•
•
•
•
•

zastaranosť zariadení školských dvorov, pomalá obnova,
nedostatok finančných prostriedkov na bežnom účte,
povinnosť využitia príspevku na výchovu a vzdelávanie iba na určený účel,
spolupráca so základnou školou,
dostupnosť internetu vo všetkých triedach,
prezentácia školy na webovom sídle školy.

Príležitosti:
•
získavanie pedagogických zamestnancov s kvalitným odborným vzdelaním a najmä so
záujmom o prácu s deťmi,
•
kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a následná aplikácia vedomostí v
edukácii,
•
prvá atestácia pedagogických zamestnancov,
•
aktívna práca poradných orgánov,
•
vzájomné vzdelávanie v dobrej praxi prostredníctvom metodického združenia a vzájomných
hospitácií,
•
zabezpečenie doplnkových aktivít školy – krúžkovej činnosti,
•
väčšia informovanosť rodičov o možnosti spolupráce v oblasti špeciálnej pedagogiky,
•
odstránenie zistených nedostatkov z kontrolnej činnosti a chápať ich ako výzvu k náprave a
ku skvalitneniu svojej práce,
•
odmeňovanie zamestnancov,
•
spolupráca s CPPPaP pri dosahovaní veku primeraných schopností detí,
•
získavanie finančných zdrojov, sponzorských darov a grantov,
•
využívanie spolupráce a ochoty zákonných zástupcov,
•
sledovanie a reagovanie na výzvy zo strany zriaďovateľa k čerpaniu eurofondov,
•
skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy, získavanie nových partnerstiev,
•
prezentácia školy formou otvorenej školy,
•
prezentácia školy na webovom sídle školy,
•
šetrenie energií,
•
vybudovanie deviatej triedy.
Ohrozenia:
•
sústavné zmeny platných právnych prepisov,
•
nepripravenosť nadriadených orgánov a aplikovanie neuvážených avizovaných zmien,
•
syndróm vyhorenia zamestnancov,
•
riešenie interných pracovno-právnych záležitostí na verejnosti,
•
vytváranie napätej atmosféry v kolektíve,
•
časté a dlhodobé práceneschopnosti kmeňových zamestnancov,
•
neodbornosť začínajúcich pedagogických zamestnancov,
•
dofinancovanie v prípade navýšenia zamestnancov pri otvorení deviatej triedy a zníženého
počtu detí v triedach,
•
nedostatok finančných prostriedkov na bežnom účte.
Návrh opatrení
Aktívne spolupracovať na dosahovaní vytýčených cieľov.
Podieľať sa vytváraní pozitívnej klímy.
Viesť otvorený dialóg.
Využívať osobnú motiváciu, angažovanosť a zodpovednosť za plnenie svojich pracovných
povinností a prezentáciu.
Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces aplikovaním progresívnych metód.
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Efektívne nakladať so zverenými finančnými prostriedkami.
Využívať ďalšie možnosti finančných zdrojov.
Vedome zvyšovať kvalitu školy.
Analýza úrovne výchovy a vzdelávania
Výchova a vzdelávanie sa realizovala v súlade so Školským vzdelávacím programom
Štvorlístok. Do edukácie učiteľky vnášali nové poznatky a metódy, ktoré motivovali deti k učeniu.
Prioritným prostriedkom učenia bola hra. Deti ku koncu školského roka dosiahli požadované, veku
primerané, no v mnohých prípadoch vzhľadom na vek aj nadpriemerné výsledky. Dôslednou,
odbornou pedagogickou prácou, priateľskou atmosférou v triedach, spoluprácou so zákonnými
zástupcami škola opätovne dosiahla veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.
Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Zmysluplné rozvrhnutie foriem denného režimu a zapracovanie činností zabezpečujúcich správnu
životosprávu, striedanie pasívnych a aktívnych činností, každodenné zdravotné cvičenie a
každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, otužovanie, vetranie miestností, hygiena a pitný režim sú
predpokladom pre zdravý vývin detí. Materská škola rešpektuje a zabezpečuje psychohygienické
podmienky a tým sa podieľa na zdravom životnom štýle. Plnenie stanovených cieľov vlastného
projektu školy Žijeme zdravo, zapájanie sa do projektov ako sú Veselé zúbky a zároveň vytváranie
priaznivej klímy sú ďalšie stratégie k vytvoreniu zdravého prostredia materskej školy.
Voľnočasové aktivity školy
Škola v rámci zmysluplného trávenia voľného času sa v školskom roku 2018/2019 obmedzila na
tvorivé popoludnia, na ktoré prizývala rodinných príslušníkov detí. V rámci aktivít mali rodičia
možnosť pozorovať svoje dieťa v prostredí materskej školy a zapojiť sa do pripravených činností.
Ďalšími možnosťami stráviť príjemné chvíle so svojimi deťmi sme vytvárali organizáciou
športových a kultúrnych podujatí alebo prezentáciou zdravej výživy.
Krúžková činnosť nebola realizovaná z dôvodu ukončenia činnosti dlhoročného partnera školy
SCVČ pri NTS Nemšová.
Spolupráca školy so zákonnými zástupcami, poskytovanie služieb deťom a rodičom
Materská škola zaznamenáva dlhodobo priateľské prostredie medzi aktérmi výchovy. Zákonní
zástupcovia detí sú partnermi, pomocníkmi, sponzormi a priateľmi školy a spolupráca sa sústavne
skvalitňuje. Pozitívne hodnotenie patrí Dňu rodičov, o ktorý javí záujem čím ďalej, tým viac
rodičov. Prejavujú záujem o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch, vedú s pedagógmi
otvorený dialóg, čo pomáha k progresu najmä vo vzťahu k deťom. Prijímajú pozvania na besiedky,
tvorivé popoludnia a akcie školy. Poskytujú finančnú pomoc prostredníctvom fondov ZRŠ pri
zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu, skrášlení interiérov tried ako i finančnom
zabezpečení kultúrnych aktivít (divadlá, koncerty, športové kurzy). V rámci možností prispievajú
škole aj 2% z podieloch daní.
Verím, že materská škola je z pohľadu rodičov to správne miesto pre život ich dieťaťa.
V školskom roku 2018/2019 škola neeviduje žiadnu sťažnosť.
V priebehu školského roka bolo evidovaných niekoľko nežiaducich javov. Čoraz častejším
problémom sa javí intolerancia zákonných zástupcov počas popoludňajších akcií školy. Každá
akcia, ktorú škola organizuje je venovaná deťom, no rodičia, ktorých prizývame narušujú priebeh
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aktivity, odvádzajú deti a zabraňujú účasti detí na aktivite, alebo nechajú deti bez dozoru narúšať
priebeh aktivity. Častokrát takéto správanie zdehonestuje celú akciu, uráža organizátorov a aktérov.
Snahou školy bude tiež upozorňovať zákonných zástupcov na charakter akcií a to z dôvodu
aplikovania zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Aj v záujme rodičov je akceptovať
charakter aktivity a zvážiť výrobu dokumentácie a jej ďalšieho šírenia.
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 2018/2019 škola pokračovala v spolupráci s dlhodobými partnermi školy.
Florbalový klub Nemšová bol nápomocný pri 8. ročníku florbalového turnaja o putovný pohár
materskej školy, ale i druhého ročníka Prvej mestskej florbalovej ligy škôlkarov na Slovensku.
Veľmi dobrá spolupráca bola s organizáciami mesta Nemšová - Mestská športová hala, Mestské
knižnice, Mestské múzeum a samozrejme s vedením mesta Nemšová. Ďalšími partnermi, ktorí sa
podieľali na výchove a vzdelávaní našich detí sú Farma Uhliská, CHKO Biele Karpaty, zbor Polícia
v Nemšovej a v Trenčíne, Nemšovské kasárne, Galéria M. Bazovského v Trenčíne, Hasičský
záchranný zbor, divadelné súbory a iné.
Záver
Rok športu, ľudovej kultúry a dobrej zábavy. To bol školský rok 2018/2019. Vytvorili sme deťom
množstvo zážitkov, spomienok a radosti. Verím, že spolu s deťmi vnímali a prežívali dianie
v materskej škole aj ich rodinní príslušníci, naši partneri a široká verejnosť.
Bol to rok legislatívnych zmien, školení a následnej administratívnej práce. Bol to aj rok
personálnych problémov a zastupovania.
Vďaka ochote, spolupráci a vzájomnej tolerancii všetkých zamestnancov sme sa vysporiadali so
vzniknutými udalosťami a v závere roka s radosťou a pýchou konštatujem, že sme pripravili 76
budúcich školákov, že sme z malinkých uplakaných detí vychovali riadnych škôlkarov, že sme
každému škôlkarovi otvorili okienka poznania a že sme spoločne prežili veľa veselých dní.
Teším sa záujmu o našu materskú školu a vytváraním pozitívnych referencií, vysielaním
pozitívnych signálov smerom k verejnosti sa budeme i naďalej prezentovať ako otvorená moderná
škola.

V Nemšovej, dňa 01.09.2019
Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka
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