Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Švermova 24, Trenčín za školský rok 2017/2018

Predkladá
Janka Šinkovičová, riaditeľka MŠ Švermova 24, Trenčín

……………………………

Prerokované pedagogickou radou dňa 30.8.2018

Vyjadrenie rady školy zo dňa 1.10.2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2017/2018.
Predseda rady školy Zuzana Puškárová
............................ ……..

Stanovisko zriaďovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
schvaľuje / neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Švermova 24,
Trenčín za školský rok za rok 2017/2018.

za zriaďovateľa …………………………

a) základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Tel. číslo:
Zriaďovateľ:

Materská škola
911 01 Trenčín, Švermova 24
0902 911 182
mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľka MŠ:
Vedúca školskej jedálne:

Janka Šinkovičová
Tatiana Ochodnícka

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch:
Rada školy:

Skladá sa z piatich členov.
Predseda školskej rady: Puškárová Zuzana
Za pedagogických zamestnancov : Zuzana Puškárová
Za nepedagogických zamestnancov: Helena Števková
Zástupca rodičov: Soňa Horňáková
Delegovaní poslanci mestského
zastupiteľstva :

Mgr. Juraj Bakoš
Kamil Bystrický

Riaditeľka MŠ na prvom zasadnutí Rade školy predkladá na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za predchádzajúci
školský rok
- Školský poriadok
- Školský vzdelávací program Okienko do sveta
Na svojich zasadnutiach sa Rada školy zaoberá problematikou týkajúcou sa –
výchovno-vzdelávacej činnosti
materiálneho zabezpečenia
Poradné orgány riaditeľky MŠ:
- Pedagogická rada – pedagogickí zamestnanci
- Metodické združenie- pedagogickí zamestnanci
- Iné poradné orgány riaditeľa

- Stravovacia komisia
Združenie rodičov pri MŠ Švermova 24 Trenčín – založené Občianske
združenie – predseda Mgr. Jozefína Štraussová.
Poradné orgány riaditeľa školy:
Pedagogická rada sa zaoberá riešením aktuálnych odborných otázok
súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.
Na svojich zasadnutiach prerokovala:
- Školský vzdelávací program, jeho zmeny
- Školský poriadok MŠ
- Plán práce MŠ
- Podmienky prijímania detí do MŠ
- Vedenie pedagogickej dokumentácie
- Podieľala sa na vypracovaní Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ,
jej výsledkoch a podmienkach
- Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie
efektívnosti výchovy a vzdelávania v MŠ,
Členovia pedagogickej rady: Janka Šinkovičová, Zuzana Puškárová, Anna
Nádaska, Ivana Hojsíková, Gabriela Martausová, Emília Štraussová.
Metodické združenie / ďalej len MZ/ pracovalo na základe schváleného plánu
činnosti, na svojich zasadnutiach zaoberalo sa konkrétnymi výchovnovzdelávacími problémami, kontinuálnym vzdelávaním pedagogických
zamestnancov, aktuálnymi informáciami, týkajúcich sa odborných problematík
súvisiacich s plnením cieľov a poslania MŠ.
Vedúca MZ p. Ivana Hojsíková
Členovia – všetci učitelia školy.
b) údaje o počte detí v MŠ:
Počet zapísaných detí 2017 / 18
Počet prijatých detí
–
Evidované žiadosti
–

– 30
23
7

V školskom roku 2017 /2018 navštevovalo MŠ 69 detí, ktoré boli zadelené do
troch tried:
I. trieda 3-4 ročné deti, počet

23

učiteľky:

Janka Šinkovičová
Zuzana Puškárová

II. trieda 4-5 ročné deti, počet 22,

učiteľky

Ivana Hojsíková
Emília Štraussová

III. trieda 5-6 ročné deti, počet 24,

učiteľky

Gabriela Martausová
Anna Nádaska

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ:
V školskom roku 2017/2018 počet 5-6 ročných detí zapísaných do 1. ročníka:
Počet detí , ktoré sa zúčastnili posledného ročníka predprimárneho vzdelávania:
24
Počet zapísaných detí do I. ročníka ZŠ
16
d) údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2018/ 2019:
Od septembra 2018 navštevuje MŠ 66 detí.
g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy:
Počet všetkých zamestnancov školy:
10
Pedagogickí zamestnanci:
6
Prevádzkoví zamestnanci:
4
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady- úplné
stredoškolské odborné vzdelanie.
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
V školskom roku 2017 /2018 sa nezúčastnili.

i)

Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti:
Zúčastnili sme sa výtvarných súťaží:
Príroda, životné prostredie a deti
Písmenková víla
V obidvoch výtvarných súťažiach boli ocenené práce našich detí pod
vedením p.uč. I. Hojsíkovej a p. uč. A. Nádaskej.

Aktivity organizované materskou školou :
- Celoškolské a triedne združenie rodičov
- Tekvicové strašidielka
- Pečenie zemiakov
- Mikuláš- besiedka
- Pečenie a zdobenie medovníkov
- Vianočné tvorivé dielne
- Fašiangový karneval
- Ochutnávka nátierok a šalátov – zdravá výživa
- Deň matiek – besiedka
- Koncoročný výlet – Farma – Uhliská Trenčianska Závada
- Oslavy MDD
- Športová olympiáda 2x - Šport je zábavnou hrou
- Prírodovedná olympiáda
- Rozlúčka s materskou školou
- Slávnostné odovzdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho
vzdelávania
Aktivity organizované v spolupráci s inými subjektmi:
-

Tvorivé dielne M. A. Bazovského
Spolupráca s ZUŠ Trenčín – výber výtvarne nadaných detí
Spolupráca s verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne
Divadelné predstavenia
Návšteva ZŠ – účasť na vyučovaní v prvej triede ZŠ

j) údaje o projektoch do ktorých je MŠ zapojená :
 Školské ovocie – Európsky program podpory konzumácie ovocia
a zeleniny na školách
 Školský mliečny program – Projekt zameraný pre podporu
konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole :
Bola vykonaná v roku 2008 – hodnotená na veľmi dobrej úrovni
l) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy:
- finančné zabezpečenie našej MŠ riadi mesto Trenčín
prostredníctvom Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.,
Mládežnícka 4.
Zákonný zástupca dieťaťa prispieval na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením sumou 13,66 € mesačne.
Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určuje zriaďovateľ
Všeobecne záväzným nariadením. Príspevok zákonný
zástupca neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi, ak je umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu.
Využitie finančných prostriedkov OZ pri MŠ Švermova 24, Trenčín,
od sponzorov , rodičov odsúhlasuje Rada školy . Prehľad o čerpaní
finančných prostriedkov sa predkladá rodičom na celoškolskom
združení.
V šk. roku 2017 / 2018 sme zakúpili:
-

doplnenie učebných pomôcok
doplnenie didaktickej techniky
hračky a školské potreby
doplnenie vybavenia školskej záhrady domček pre deti MŠ

m) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenia jeho plnenia :
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu
perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň detí
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život
v spoločnosti.
V predprimárnom vzdelávaní nám ide o celostný rozvoj osobnosti

dieťaťa a v jeho rámci o proces utvárania základných kompetencií.
Aby si dieťa efektívne osvojovalo základné kompetencie edukačný
proces sme zamerali smerom k interaktívnemu a zážitkovému učeniu,
ktoré je založené na skúsenosti a prepojené so životom.
Výchovno – vzdelávaciu činnosť sme realizovali formou hier.
MŠ plnila výkonové štandardy v súlade so Školským vzdelávacím
programom Okienko do sveta so zameraním na rozvoj
environmentálneho cítenia, prostredníctvom environmentálnych
aktivít sme u detí rozvíjali a utvárali:
-

pozitívne postoje k flóre a faune
základné poznatky o živej a neživej prírode
primerané poznatky o ochrane prírody
emocionálny vzťah k prírode
základy ochrany zdravia

Odhaľovali sme pozitívne a negatívne zásahy človeka v prírodnom
prostredí, stimulovali sme detskú zvedavosť pri bádaní a
experimentovaní s prírodninami.
Úlohy sme plnili:
 v celom edukačnom procese
 počas pobytu vonku
 environmentálne aktivity
 sezónne činnosti
V pedagogickom pôsobení sme cieľavedome a systematicky v tvorivej
atmosfére rozvíjali osobnosť dieťaťa v oblasti psychomotorickej,
poznávacej, sociálnej emocionálnej a morálnej s uplatňovaním základných
práv dieťaťa a rešpektovaním jeho potrieb. Deti získali poznatky,
schopnosti, zručnosti a postoje, ktoré majú význam vo vzťahu v propedeutike
/ základom/ kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti a pripravenosti na vstup do primárneho vzdelávania v ZŠ .
n) oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých sú
nedostatky :
MŠ dosiahla veľmi dobré výsledky v oblasti :
 v plnení výkonových štandardov ŠkVP
 v odbornom a pedagogickom riadení
 kvalitná pedagogická dokumentácia
 ďalšom vzdelávaní zamestnancov










dodržiavanie platných právnych predpisov
v celkovej úrovni všestranného rozvoja osobnosti detí
pozitívny vzťah k umeniu, prírode
uplatňovaním progresívnych metód práce
spolupráca s rodičmi, Radou školy a verejnými inštitúciami
realizácia projektov
celkové hodnotenie edukačného procesu
Výtvarné súťaže: Pod vedením učiteliek 5-6 ročných detí

So správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2017 / 2018 bola oboznámená a odsúhlasila:
Pedagogická rada: 30.8.2018
Metodické združenie 30.8.2018
Puškárová Zuzana
Hojsíková Ivana
Martausová Gabriela
Štraussová Emília
Nádaska Anna
1.10.2018
Rada školy dňa ................................... prerokovala a schválila
Správu o činnosti.
Puškárová Zuzana
Predseda rady školy:...............................................

V Trenčíne , dňa 30. 08.2018

Vypracovala: Šinkovičová Janka,
riaď.MŠ

