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 2020/2021
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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 2020/2021
v Nemšovej 13.09.2021

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 2020/2021
V Nemšovej .................................
.............................................
predseda Rady školy pri MŠ

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

JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta ...............................................
Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ .......................................

Predkladá : Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy ....................................................
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Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. § 5 ods. 7 písm. f) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
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 2020/2021
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
9
predprimárne vzdelanie
slovenský jazyk
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Vedúci zamestnanci
Funkcie
riaditeľka školy
vedúca ZŠS
vedúca ZŠS

Meno a priezvisko
Miroslava Dubovská, Bc.
Andrea Dominová
Katarína Lašová
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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
Ing.Kvasnicová Jana
Mgr.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.
Činnosť Rady školy ovplyvnila epidemiologická situácia a tak členovia komunikovali
prostredníctvom elektronickej pošty.
Prerokovaná bola Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 a dokumentácia
školy, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy. Rada školy bola informovaná o hospodárení školy
za rok 2019 a priebehu podávania prihlášok do materskej školy. Riešila s vedením školy zmluvu so
spoločnosťou Plantex, ktorá dodávala škole školské ovocie a vzhľadom na situáciu komunikácia bola
i o využití finančných prostriedkov ZRŠ na jednotlivých prevádzkach.
Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy
Pedagogická rada
Pedagogická rada riadne zasadla 1x, po prevádzkach 1x a online 1x. V septembri 2020 boli
v pedagogickej rade prerokované dokumenty školy, triedna dokumentácia. Pedagogická rada
sa vyjadrila k Správe o VVČ za školský rok 2019/2020, zamestnanci boli oboznámení s hodnotením
PZ, organizačnými zmenami, s kladným vybavením žiadosti o získanie finančných prostriedkov
z MŠVVaŠ, plánovanými spoluprácami s inštitúciami v meste a s vyriešením financovania
školského ovocia. Následne bol schválený Plán aktualizačného vzdelávania. Členovia pedagogickej
rady predložili polročné a ročné hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledky pedagogickej
diagnostiky a prijali závery hospitačnej činnosti.
Pedagogická rada ako poradný orgán svojou činnosťou prispieva k realizácii kvalitného vzdelávania
detí a súčasne k demokratickému riadeniu školy.
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Metodické združenie.
Metodické združenie viedla Mgr. Janka Smolková. Vypracovaný a schválený plán metodického
združenia ako poradného orgánu zo zrejmých dôvodov nebol splnený. Stretnutie sa konalo iba
jedenkrát, kde bol prezentovaný pracovný zošit Kuliferdo a následne rozposlaný sken súboru
zošitov všetkým členkám MZ. Napriek nezrealizovaným zasadnutiam učiteľky spolupracovali na
prevádzkach a podarilo sa individuálne v rámci tried realizovať rozlúčku predškolákov, detskú
cykloaktivitu a diskusiu k workschopu Hravá matematika.
Vďaka aktivite pedagogických zamestnancov bol plán činnosti z časti realizovaný a metodické
združenie i v oklieštenej podobe podporilo profesionálny rozvoj pedagógov.
Údaje o počte detí v škole

Trie
dy
1.
2.

K 15. septemberu 2020
K 31. augustu 2021
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
0 det0i
0
0
0
4-5
24
0
1
1
0
1 0

3

5-6

25

0

23

22

1

0

4-6

26

0

24

23

1

0

0

4.

3-4

23

2

0

0

0

0

2–4

23

0

0

0

0

0

0

5.

4–6

23

0

11

9

2

0

4–6

23

0

10

8

2

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

17

15

2

0

4–6

24

0

17

15

2

0

0

8.

2–6

24

0

6

5

1

0

2–6

24

0

6

5

1

0

0

9.

-

-

-

-

-

-

-

2-3

20

0

0

0

0

0

0

3

57

51

6

0

spolu

211

0

58

52

6

1

0

Spolu 190

Vysvetlivky: OPSD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
ID – integrované deti
UD – deti s ukončením dochádzky do MŠ počas školského roka
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Údaje o počte zamestnancov a
zamestnancov školy.
Zamestnanci školy

z toho PZ
kvalifikovaní
zastupujúci
dopĺňanie pdg. vzdelania
nekvalifikovaní

plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických

Počet Počet
k 1.9. k 31.8.
2020
2021
16
18
13
15
2
2
3
3
3
3

31

Počet

z toho NZ

15
3
5
1
8

školníčky
upratovačky
administratívny zamestnanec
zamestnanci ZŠS pri MŠ

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci
ZŠS – Zariadenie školského stravovania
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola poskytla pedagogickým
zamestnancom aktualizačné vzdelávanie v súlade s Plánom aktualizačného vzdelávania, ktorý
nebolo možné z epidemiologických dôvodov stopercentne splniť. Učiteľky absolvovali workschop
Hravá matematika „V mestečku Matematikovo-Geometria a meranie a boli oboznámené so
zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Následne bol rozposlaný
dokument a link k danej problematike všetkým pedagogickým zamestnancom. Ostatné plánované
aktivity budú realizované v nasledujúcom školskom roku.
V danom roku si 3 učiteľky dopĺňali kvalifikáciu, 1 získavali kvalifikačné predpoklady na
strednej pedagogickej škole, 4 získavali adaptačné vzdelávanie, z čoho 2 adaptačné vzdelávanie
ukončili. Jedna vykonala 1. atestačnú skúšku.
Individuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované osobným štúdiom,
získavaním odborným materiálov a absolvovaním aktualizačných vzdelávaní prostredníctvom
workschopov:
Ahoj škôlka – detský muzikál
Práca s knihou trochu inak
Detská kresba-detské výtvarné prejavy

1
1
1

Logopedická chvíľka v MŠ
Písaná reč a práca s knihou trochu inak

8
1

Pravidlá správnej rozcvičky
Slabikovanie trochu inak

1
1

Zdravé nôžky
Predčitateľská gramotnosť v MŠ
Celostný rozvoj dieťaťa v MŠ
Rozprávka ako východisko kľúčových
kompetencií v MŠ
Hudobné zázraky pre deti
Mindfulness ako prostriedok rozvoja
pozornosti a sústredenosti dieťaťa
Sebarozvoj učiteľa MŠ
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2
1
1
1
1
1
1

Ostatné vzdelávanie
Vzdelávanie ostatných zamestnancov prebiehalo formou online seminárov.
Riaditeľka

Administratívny
zamestnanec

Aby sa riaditeľ školy „neprehrabával len v papieroch“
Vytváranie elektronických rozhodnutí
Ako pracovať s elektronickou schránkou
Zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na novelu ZP
Personálna práca a odmeňovanie
Kurz pre riaditeľov školy
Proces zostavenia rozpočtu
Účtovná uzávierka
Mzdová a personálna agenda
Zmeny v Zákonníku práce od 1.1. a 1.3. 2021
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Napriek opatreniam sa materskej škole podarilo niekoľko hodnotných akcií, ktoré deťom
umožnili netradičné zážitkové učenie, zábavu a sebaprezentáciu.
MŠ Odbojárov 177/8A
13.10.2020 Zber papiera
28.10.2020 Deň strašidiel
17.11.2020 Deň jablka
04.12.2020 Výstava Betlehemov
04.12.2020 Mikuláš v MŠ
14.12.2020 Vianoce v MŠ
15.12 2020 Vianočné kapry
15.12.2020 Vôňa oplátok - exkurzia
09.05.2021 Videá pre mamičky – Deň matiek
01.06.2021 Cesta okolo sveta – MDD
04.06.2021 My sme malí Indiáni
17.06.2021 Farma Uhliská – exkurzia
24.06.2021 Lesná pedagogika v Antonstále
28.06.2021 Rozlúčka predškolákov
30.06.2021 „LUCA“ kino Lastovička
ET MŠ A. Kropáčiho
15.10.2020 Jesenná branná vychádzka
04.12.2020 Mikuláš
17.02.2021 Karneval
09.05.2021 Besiedka ku dňu matiek ( online)
28.05.2021 Jarná branná vychádzka
01.06.2021 Oslava MDD
24.06.2021 Rozlúčka predškolákov
ET MŠ Ľuborčianska
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09-16.2020 Týždeň športových hier
04.11.2020 Deň MŠ – haloowenský karneval
02.12.2020 Privítanie Mikuláša
12.02.2020 Fašiangy Turíce- fašiangový karneval
28.04.2021 Deň Zeme – malí ochranári
01.06.2021 MDD rozprávková záhrada
15.-19.06.021 Do škôlky na bicykli
25.06.2021 Rozlúčka predškolákov
ET MŠ Trenčianska
21.09.2020 Návšteva z CHKO na školskom dvore
05.10.2020 Šarkaniáda
21.10.2020 Deň jablka
04.11.2020 Deň MŠ – športové a pohybové hry
23.11.2020 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
07.12.2020 Mikuláš
11.12.2020 Výroba vtáčích kŕmidiel v spolupráci s CHKO
12.02.2021 Fašiangový karneval
26.02.2021 Zlatý slávik - spevácka súťaž detí
22.04.2021 Deň zeme – donesené výrobky z odpadového materiálu a ich prezentácia
09.05.2021 Deň matiek – video
19.05.2021 Deň mlieka – aktivity
17.05. - 28.05.2021 Motýlia záhrada – pozorovanie vývoja motýľa
01.06.2021 Deň detí - súťaže
04.06.2021 Indiánsky deň
18.06.2021 Deň dinosaurov
23.06.2021 Rozlúčka s predškolákmi
Materská škola pripravila pre deti množstvo zážitkových aktivít, ktoré boli rozsahom menšie, no
splnili očakávaný cieľ – niečo nové deti naučiť, niečo upevniť a hlavne mať z činností pozitívne
zážitky s pocitom radosti.
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
Trenčianska
- ocenený Richard Minárech
Zeleň v meste/dedine – zdravé mesto s vyšším výskytom v ňom
Vyhlasovateľ : Cemmac a.s.
Cieľ : Hravou a aktívnou formou priblížiť deťom tému stavebníctva a prezentovať ich šikovnosť pri
použití originálnych detských kresieb vo firemnom kalendári 2021
- zaslanie výtvarných produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET
Trenčianska
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-

-

ocenenie detí, ktorých obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári :
Emma Štefánková, Matrina Heindrichová, Liliana Králiková, Simona Černičková,
Ema Kováčiková, Tobias Maco, Slávomír Holúbek, Timea Kurucová, Dorota
Husárová, Maroš Gostík, Benjamín Hulényi
ocenenie detí vecnými darmi a kalendármi 2021

Šetrenie energie so Šťukesom
Vyhlasovateľ: SSE
Cieľ: naučiť deti šetriť energiu
- tvorba edukačných časopisov MŠ Odbojárov, ET Ľuborčianska
Dúhový kolotoč „Fííííha“
Vyhlasovateľ: MPC Banská Bystrica
Cieľ: spontánne vyjadrenie svojho údivu z objaveného
- zaslanie výtvarných produktov rôznej techniky
- ocenenie vecným darom Mareka Janíka
- finančná výhra 255€
Kreatívne Vianoce
Vyhlasovateľ ZUŠ Nemšová
- zaslanie prác detí MŠ Odbojárov, ET MŠ Kropáčiho, ET Ľuborčianska, ET
Trenčianska
- ocenení 1.miesto Dáša Vavrušová
3.miesto Oliver Švančárek
- ďalšie ocenené deti Sofia Forgáčová, Mia Paierniková
Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko?
Vyhlasovateľ : Plantex s.r.o.
- zaslanie prác detí MŠ Odbojárov, ET MŠ Kropáčiho, ET Ľuborčianska, ET
Trenčianska
- dar deťom pastelky a prevádzkam školy ovocné stromy
Príroda, životné prostredie a deti
Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín
Cieľ: podnecovanie detí k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie estetického cítenia
a fantázie
- zaslanie prác detí ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ Trenčianska
Koľko lásky sa zmestí od krabice do topánok
Vyhlasovateľ : Koľko lásky
Cieľ : potešiť babičku, deduška
- darčekmi potešili deti z ET MŠ Trenčianska
Zázračný ateliér
Vyhlasovateľ : RTVS
- výtvarné produkty ET Ľuborčianska - Diana Ližičiarová, Zara Zacková
Malé veci
Vyhlasovateľ: Vetropack s.r.o.
Cieľ : zveľadenie a zviditeľnenie „Malých vecí“
- finančná podpora sumou 500€
10

-

aktívna spolupráca p. Bachratej

Fond CEMMAC
Vyhlasovateľ : Cemmac s.r.o.
Cieľ : podpora vzdelávacích aktivít
- Finančná podpora v sume 300€
Múdre hranie
Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR
Cieľ : rozvojový projekt pre materské školy
- žiadosť nepodporená
Výtvarné umenie a tvorivosť detí bolo prezentované aj za hranicami nášho mesta. Vnútorná
motivácia a talent detí s podporou pedagogických zamestnancov priniesol radosť deťom a pozitívnu
reklamu našej škole.
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 v júni 2021 sprevádzkovala deviatu triedu v elokovanej prevádzke na ul.
Ľuborčianskej s možnosťou prijatia ďalších 23 detí.
Každoročným cieľom je vytvárať bezpečné a moderné prostredie pre deti a zamestnancov školy.
Modernizácia a zabezpečenie vhodných podmienok vyžaduje finančné prostriedky, ktorých
množstvo v školskom roku 2020/2021 nebolo optimálne. Napriek tomu boli využité efektívne
a zabezpečili základné potreby školy.
Z príspevku na výchovu a vzdelávanie
Ul. Odbojárov
Výtvarný materiál, didaktické hračky - pošli poštu a raketa, stavebnice Malý architekt, bábky,
magnetické kresliace tabuľky, stavebnica Poly, konštrukčný set, stavebnica Pagy bloky, magnetické
tvary, Pix It prémium, Bábiky, nákupné vozíky, bingo, dobble, radiátorové kryty, informačná
vitrína
Ul. Ľuborčianska
Výtvarný materiál, didaktické hračky - pošli poštu a raketa, podlahový klavír, kreatívne kartičky,
magnetické stavebnice Ainstein, magnetické tangramy, bábky, mozaika zručnosti, informačná
vitrína
Ul. Kropáčiho
Motorické panely 3ks, magnetické stavebnice Ainstein, stavebnice Bloky, mozaika zručnosti,
korková tabuľa, Bingo, doble, tvary a gombíky na navliekanie, pexeso, balančná mačka, informačná
vitrína
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Ul. Trenčianska
Magnetické stavebnice Ainstein, bábka, magnetická stavebnica, informačná vitrína, kolotoč
Z rozpočtu školy bolo zabezpečené:
Z rozpočtu školy boli uhrádzané všetky pravidelné poplatky, revízie a servisy, kancelárske
a čistiace potreby, školenia, doplnenie štiepky na školskom ihrisku na ul. Ľuborčianskej, stavebný
materiál na rekonštrukciu bytu na ul. Trenčianskej a odvod dažďovej vody na ul. Kropáčiho.
Priebežne boli realizované drobné opravy.
Ul. Odbojárov - v exteriéri školy bola renovovaná vstupná brána obrúsením a vymaľovaním,
zrenovoval a opravil sa detský mostík na školskom dvore a časť záhradného domčeka.
Ul. Ľuborčianska - dokončené boli práce nadstavby a prístavby budovy, realizovali sa revízie
a kontroly súvisiace s nadstavbou. Vyčistili sa pivničné priestory, ktoré sa vybavili regálmi,
zrenovovala sa kancelária, ktorá bola vymaľovaná a vybavená novým kobercom, opravil sa
záhradný altán a vybudovalo stojisko na kontajnery.
Ul. Kropáčiho - opravilo sa poškodené oplotenie,
Ul. Trenčianska - zrealizovaná oprava dlhodobo poškodeného odpadového potrubia v priestoroch
ZŠS, obnovená maľovke v učebni, zrenovoval sa byt, ktorý je v súčasnosti daný do užívania
nájomníkovi školy.
Školské zariadenia boli dovybavené bielym riadom, zabezpečené boli varnice na prevoz jedla, na ul.
Ľuborčianskej bola v rámci projektu komplexne zrekonštruovaná a vybavená školská kuchyňa
a príslušné priestory ZŠS a z rozpočtu školy dovybavený inventár bielym riadom a servírovacím
vozíkom.
Z projektov bolo zabezpečené:
„Malé veci“ Vetropack Nemšová 500€
Vyspravená murovaná stena v exteriéri budovy na ul. Kropáčiho
„Dúhový kolotoč“ MPC Banská Bystrica 255€
Zakúpené hračky a didaktické pomôcky do triedy na ul. Trenčianskej
Z fondu ZRŠ bolo zabezpečené:
Ul. Odbojárov
Školské ovocie, výtvarný a dekoračný materiál, Mikulášske balíčky, kolobežky, stavebnice,
šarkany, didaktické hračky- húsenice, bábka, žížalice, penové obrázky, škatule na hračky, materiál
na hmyzí hotel, úhrady autobusovej dopravy 3x, vstupenky do kina, lesná pedagogika, koncoročné
fotografovanie, tablo, encyklopédie pre predškolákov
Ul. Ľuborčianska
1. trieda - školské ovocie, dekoračný materiál, škatule na hračky, hračky a didaktické pomôcky –
kolobežky, hojdačky, vodná pumpa, magnetické, drevené a programovateľné stavebnice,
Mikulášske balíčky, písací stôl, rohožky, rastliny do školskej záhrady, výtvarný materiál, darčekové
balíčky k MDD, poštovné
2. trieda – školské ovocie, výtvarný a pracovný materiál, Mikulášske balíčky, materiál ku Dňu MŠ,
darčeky k MDD, pre predškolákov, tablo, magnetické tabule, edukačné drevené hračky, stolové hry,
zemina a kvety na šk. dvor
Ul. Trenčianska
Školské ovocie, výtvarný, pracovný a dekoračný materiál, Mikulášske balíčky, didaktické hračky –
hudobné nástroje, telovýchovné pomôcky, pracovné zošity, metodická príručka, motýlia záhrady,
fotografovanie, tablo, knihy, hračky, drobné odmeny.
Ul. Kropáčiho
1. trieda
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Školské ovocie, plastový domček, výtvarné potreby, tonery do tlačiarne, darčeky pre deti k MDD,
učebné pomôcky a hračky
2.trieda
Školské ovocie, výtvarné pomôcky, tablo, knihy, výtvarný materiál, pracovné zošity, toner, darčky
na MDD, rádioprijímač

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
 príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými zástupcami
detí od 1.9.2020 do 31.8.2021 spolu 16 172,00€.
Odbojárov
5 674,00 €
A.Kropáčiho
3 972,00 €
Ľuborčianska
4 635,00 €
Trenčianska
1 981,00 €
 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 01.09.2020 do 30.06.2021 spolu 11 124,00 €.
 Príspevok Ministerstva práce a sociálnych vecí SR na podporu k stravovacím návykom pre
deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy vo výške 1,20€ na jeden odobratý
obed s účasťou na výchove a vzdelávaní
Odbojárov
4 837,20
A.Kropáčiho
2 208,00
Ľuborčianska
1 821,60
Trenčianska
1 416,00
 rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi na stretnutiach ZRŠ
Odbojárov 40,00€/ školský rok
A.Kropáčiho 25,00€/ školský rok
Ľuborčianska 23,00€/ 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
(Fond CEMMAC 300,00€, VETROPACK 500,00€, MPC Banská Bystrica 255,00€)
Vyhodnotenie a plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
a)oblasť personálna
Zabezpečenie pedagogických zamestnancov
-

učiteľka na ul. Odbojárov – pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9., zastupovanie
MD/RD

-

učiteľka na ul. Kropáčiho – pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9. do 31.8.2021

-

učiteľka na ul. Trenčianskej – pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9 do 31.8.2021

-

2 učiteľky na ul. Ľuborčianskej – dohoda o vykonaní práce v mesiaci jún 2021

-

hlavná kuchárka – pracovná zmluva od 1.9. do 31.8.2021
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-

pomocná sila v kuchyni/šofér – pracovná zmluva do 31.1. následne do 30.4., od 1.5
na dobu neurčitú

Priebežné zastupovanie dlhodobých práceneschopností kmeňovými pedagogickými zamestnancami.
b)oblasť materiálno-technického zabezpečenia
Vid.: Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy
c)oblasť ekonomického zabezpečenia
Vypracovaný rozpočet zodpovedajúci reálnym potrebám školy s prihliadnutím na šetrenie rozpočtu
zriaďovateľa školy.
Finančné prostriedky boli použité na vykrytie bežných výdavkov školy.
Dotácia ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov do miery účasti detí na výchovno-vzdelávacom
procese, zostatok vrátený zriaďovateľovi školy.
Príspevok MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie MŠ bol efektívne využitý podľa usmernenia.
Odstránenie havarijného stavu vybudovaním dažďovej kanalizácie na ul. Kropáčiho v sume 2 975€.
Rekonštrukcia bytu situovaného v budove školy na ul. Trenčianskej v sume 8 000€.
Vrátenie finančnej hotovosti zriaďovateľovi školy ku koncu kalendárneho roka 2020 v sume
31 884,44€.
2% z daní príjmov darovaných zákonnými zástupcami za rok 219 a 2020 v sume 1 939€ doposiaľ
neboli použité.
Škola efektívne nakladá 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.
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Rešpektovanie Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.
Aplikovanie progresívnych metód a foriem, inovatívnych pomôcok vo výchovno-vzdelávacom
procese.
Plnenie Ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne
Spolupráca a členstvo v Spoločnosti pre predškolskú výchovu.
Analýza práce materskej školy
Kvalita školy, ktorá je vytváraná odbornou pedagogickou činnosťou, spolupracujúcim
tímom zamestnancov materiálno-technickým vybavením školy a v neposlednom rade pozitívnou
a priateľskou atmosférou je našim zrkadlom. Svedčí o tom záujem verejnosti o dianie v škole
a záujem zákonných zástupcov o umiestnenie svojich detí v našej materskej škole.
Kontinuálne napredovanie, demokratické riadenie, hodnotenie procesov a stanovených cieľov
s ďalšími výzvami a víziami a dôležitá vnútorná motivácia zamestnancov vedie k sústavnej
progresivite.
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,
 tradície školy,
 úspešnosť detí v plnení povinnej školskej dochádzky,
 pozitívna klíma školy,
 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
 omladzovanie kolektívu,
 aplikovanie inovatívnych metód vo výchove a vzdelávaní,
 vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti,
 modernizácia učebných zdrojov, didaktickej techniky a pomôcok,
 efektívne nakladanie s financiami,
 získavanie finančných zdrojov,
 skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy,
 spolupráca so zriaďovateľom školy,
 pozitívna prezentácia školy na verejnosti.
Slabé stránky:
 nedostatok finančných prostriedkov,
 aktuálne sústavné zmeny v pracovných tímoch,
Príležitosti:
 získavanie pedagogických zamestnancov s kvalitným odborným vzdelaním a najmä so
záujmom o prácu s deťmi,
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 cielený profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a následná aplikácia vedomostí v
edukácii,
 aktívna práca poradných orgánov,
 vzájomné vzdelávanie v dobrej praxi prostredníctvom metodického združenia a vzájomných
hospitácií,
 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 a následné využitie finančných prostriedkov na dosahovanie stanovených cieľov.
Ohrozenia:
 sústavne meniace sa platné právne predpisy,
 zmätočné pokyny súvisiace s epidemiologickou situáciou,
 zvyšovanie administratívnej práce,
 časté zmeny v personálnom osadení, dlhodobé práceneschopnosti,
 syndróm vyhorenia zamestnancov,
 riešenie interných pracovno-právnych záležitostí na verejnosti,
 vytváranie napätej atmosféry v kolektíve,
 neodbornosť začínajúcich pedagogických zamestnancov,
 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.
Efektívne nakladať so zverenými finančnými prostriedkami.
Využívať ďalšie možnosti finančných zdrojov.
Vedome zvyšovať kvalitu školy.
Analýza úrovne výchovy a vzdelávania
Silné stránky







školský vzdelávací program,
triedna a školská dokumentácia,
pestré a motivujúce stratégie pri plnení výchovno-vzdelávacích štandárd,
aplikovanie odbornosti získanej z rôznych foriem vzdelávaní,
aplikovanie vhodných metód rovnomerne rozvíjajúcich poznávacie procesy detí,
prelínanie sa vzdelávacích oblastí,
16

 pripravenosť detí na prijatie roly školáka a plnenie školských povinností,
 rešpektovanie osobností detí, temperament, inteligenciu a učebných štýlov,
 vedenie a napomáhanie začínajúcim učiteľkách pri získavaní „dobrej praxe“
Slabé stránky
 využívanie materiálno-technického vybavenia školy a priestoru učební,
 „učiť“ deti hrať sa.
 využívanie skráteného času odpočinku na prípravu predškolákov.
Príležitosti
 profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,
 aplikovanie odborných poznatkov v praxi,
 vzájomné hospitácie,
 spolupráca učiteliek v triedach, vzájomné konzultácie a hodnotenia
Ohrozenia
 nedostatočná praktická odbornosť začínajúcich učiteliek (nedostatočná prax na odborných
školách).
V dôsledku zatvárania škôl je potrebné konštatovať, že pripravenosť detí na vstup do
základných škôl nesplnila naše predsavzatia. Deti sa z domáceho prostredia vracali s bez
osvojených návykov a boli pomerne nesústredené. Napriek tomu sme sa snažili využívať
motivujúce metódy a stratégie k napredovaniu a priateľstvom a spoluprácou sme viedli deti k zžitiu
sa s inštitucionálnou výchovou.
Záver
Školský rok 2020/2021 bol druhým rokom, v ktorom z dôvodu zatvárania škôl neboli naplnené naše
ciele. Opatrenia a sústavné zmeny sa dotýkali nielen prevádzky, ale i zamestnancov a zákonných
zástupcov detí a v neposlednom rade celých rodín.
Materská škola už nebola otvorenou školou, práve naopak. Dvere sa zatvárali, spolupráca
s partnermi bola minulosťou a tým aj ten pestrý život, ktorý v materskej škole sršal radosťou.
V závere školského roka sme sa potešili nielen z uvoľnených opatrení, ale i z otvorenia novej triedy,
z možnosti uspokojiť ďalších žiadateľov o prijatie dieťaťa do našej školy. Chýry „kvalitnej školy“
nás tešia a podnecujú ku kontinuálnej progresivite.
V Nemšovej, dňa 01.09.2021
.......................................
Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka
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