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Materská škola Medňanského 9, Trenčín

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2018-2019

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z.
3. Vyhodnotenia koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2018/2019
4. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia
5. Plánu práce materskej školy na školský rok 2018/2019
6. Informácii o činnosti Rady školy pri Materskej škole Medňanského 9, Trenčín
7. Ďalších podkladov – hodnotenia VVČ z jednotlivých tried

1. A. Základné identifikačné údaje o materskej škole
Materská škola:
Telefónne číslo:
Zriaďovateľ:
Sídlo:
IČO:
Druh zariadenia:
Vyučovací jazyk:
Forma výchovy
a vzdelávania:
Riaditeľka MŠ:
E-mail:
Webové sídlo:
Vedúca ŠJ:

Medňanského 9, 911 05 Trenčín
0902 911 199
Mesto Trenčín,
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
36 129 755
materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie
slovenský
celodenná
Mgr. Barbara Brúsilová
barbara.brusilova@ms.trencin.sk
www.msmednanskeho.edupage.org
Bc. Anna Kucharová

B. Údaje o rade školy
Rada školy: (RŠ) pri MŠ Medňanského 9, Trenčín ustanovená v zmysle § 25 ods. 4 a 5 zákona
č. 596/2003 Z.z o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor tvorí sedem členov, podieľa sa na koncepcii MŠ,
je oboznamovaná s priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu,
s hospodárením a finančnými prostriedkami. Za predsedu Rady školy bola dňa 25.09.2017
zvolená pani JUDr. Mária Tatranská ( zástupca rodičov).
Členovia rady školy pri MŠ Medňanského 9:
Funkcia:
Predseda RŠ:
Člen:
Člen:

Meno a priezvisko
JUDr. Tatranská Mária
Grunská Iveta
Ferancová Nadežda

Zvolený/delegovaný/ za
Zástupca rodičov
Pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec

Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Ing. Pastorková Eleonóra
Ing. Mgr. Juraj Štilicha
Martin Barčák
Mgr. Eva Kopecká

Nepedagogický zamestnanec
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca rodičov

Obsah rokovaní:









Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018
Vyhodnotenie koncepčeného zámeru za školský rok 2018/2019
Školský poriadok materskej školy
Plán práce materskej školy na rok 2018/2019
Školský vzdelávací program „Meduška“
Aktuálne informácie o finančnom a materiálnom zabezpečení materskej školy
Prerokovanie návrhu počtu prijatých detí na školský rok 2019/2020
Oboznámenie s pedagogicko-organizačným a meteriálno – technickým zabezpečením

Rada školy sa stretávala podľa plánu zasadnutí. Na zasadnutiach bola pravidelne pozývaná
riaditeľka školy, ktorá členov RŠ priebežne informovala o strategických cieľoch a plánoch
ďalšieho rozvoja školy, ako aj o hlavných úlohách a činnostiach v spolupráci s rodičmi
vyplývajúcimi z Plánu práce na daný školský rok.

C. Údaje o poradných orgánoch materskej školy.

Pedagogická rada: Pedagogická rada je v zmysle § 6 ods. 1, 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.
poradným orgánom riaditeľa MŠ a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada
pracovala podľa plánu činností a zasadnutí.
Metodické zduženie: Metodické združenie je v zmysle § 6 ods. 1, 3, 4, 5 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
308/2009 Z. z. poradným orgánom riaditeľa MŠ tvoria ju všetci pedagogický zamestnanci.
Vedením MZ bola poverená pani učiteľka Iveta Malíšková. MZ pracovalo podľa plánu
vypracovaného vedúcou MZ a schváleného riaditeľkou materskej školy. Ako metodický a
poradný orgán riaditeľa sa zaoberá výchovno-vzdelávacími potrebami, koordinuje ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Umožňuje kvalifikovane a pružne pracovať s
informáciami, rýchlo poskytovať metodickú pomoc a výmenu pedagogických skúseností.

2. Údaje o počte detí v materskej škole
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo MŠ 72 detí v štyroch triedach.
Trieda

Počet detí

Počet detí

Počet

veková skupina

k 15.9.2018

k 30.6.2019

predškolákov so ŠVVP

A

21

21

0

4. - 5. roč.

Počet detí

0

Učiteľky

Bc. Vycudilová Lucia
Bajzíková Kristína

B

5.- 6. roč.

15

14

15

0

Ferancová Nadežda
Mgr. Sabadková Jana

C

3. - 4. roč.

20

21

0

0

Mgr. Lorencová Danica
Kočická Miroslava

D

4. -6. roč.

15

15

11

0

Malíšková Iveta
Mgr. Brúsilová Barbara

3. Údaje o počte zapísaných detí do materskej školy v šk. roku 2019/2020

Počet evidovaných žiadostí
o prijatie do MŠ

Počet prijatých detí do MŠ
v šk. roku 2019/2020

54

24

Počet evidovaných žiadostí
/ ktorým bolo vydané rozhodnutie
o neprijatí do MŠ /
30

4. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2019/2020
Počet zapísaných detí do 1. triedy ZŠ
26

Počet odchádzajúcich detí
23

Počet detí s OPŠD
3

5. Vzdelávací program
V školskom roku 2018/2019 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program Meduška, ktorý je
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Pedagogických zamestnancov: 8
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvaifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Tri učiteľky
majú vysokoškolské vzdelanie zamerané na predškolskú pedagogiku, päť učiteliek má
stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku.
Prevádzkových zamestnancov : 5
Upratovanie: p. Korienková Emília, pani Ing. Eleonóra Pastorková,
Kuchyňa: p. Popelková Oľga – hlavná kuchárka, p. Tarabusová Veronika – pomocná kuchárka
Bc. Anna Kucharová – vedúca školskej jedálne
Pedagogickí zamestnanci
8

Nepedagogickí
zamestnanci MŠ
2

Nepedagogickí
zamestnanci ŠJ
3

Spolu
13

7. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Meno
Mgr. Brúsilová Barbara

prac.
zaradenie
riaditeľka

vzdelanie

záver

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa: Učiteľstvo pre 1.
Stupeň ZŠ a predškolská a elementárna pedagogika +
1. atestačná skúška
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
predškolská pedagogika

Kvalif

Bajzíková Kristína

Učiteľka

Ferancová Nadežda

Učiteľka
Triedny uč.

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
predškolská pedagogika

Kvalif

Malíšková Iveta

Učiteľka
Triedny uč.

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
predškolská pedagogika

Kvalif

Kočická Miroslava

Učiteľka

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
predškolská pedagogika

Kvalif

Mgr. Lorencová Danica

Učiteľka
Triedny uč.

Kvalif

Mgr. Sabadková Jana

Učiteľka

Bc. Vycudilová Lucia

Učiteľka
Triedny uč.

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa: predškolská
pedagogika
6% + 6% kreditový príplatok
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa: Učiteľstvo technických
odborných predmetov,
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou:
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa: Predškolská a
elementárna pedagogika.

Kvalif

Kvalif

Kvalif

Pedagogický zamestnanec, zaradený na kontinuálne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:
Mgr. Lorencová Danica, získala 6%+6% kreditový príplatok.
Vedenie školy podporovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Vzdelávali sa
prostredníctvom workshopov, seminárov i individuálne.
Účasť sa realizovala podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
V školskom roku 2019/2020 sa pri vzdelávaní budú pani učiteľky riadiť plánom profesijného
rozvoja, ktorý bude schválený zriaďovateľom.

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti






Prezentácia MŠ na internetových stránkach mesta Trenčín www.trencin.sk
Prezentácia MŠ na vlastných stránkach www.msmednanskeho.edupage.org
Prezentácia na nástenkách MŠ, na akciách s rodičmi
Prezentácia MŠ vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“
V roku 2019 pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzala ocenenie Mgr. Barbara Brúsilová z rúk
primátora mesta Trenčín, Mgr. Richarda Rybníčka.

Akcie poriadané MŠ






















jesenné čarovanie s tekvičkami
popoludnie v MŠ so starými rodičmi
vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek – Galaprogram- Deti vystupovali na ľudovú nôtu
v krojoch /Projekt podporený mestom Trenčín: „Medušky v krojoch“/
týždeň detských radostí pri príležitosti MDD / DJ, kreatívne dopoludnie.../
vystúpenia v klube seniorov , 5-6. roč. deti.
organizácia detských divadelných predstavení v priebehu celého roka
sférické kino v MŠ / Tajomstvo stromov
tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období
prezentácia výtvarných prác na súťažiach / Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč.../
Mikulášske besiedky a vianočné posedenia s rodičmi, tvorivé dielničky
deň otvorených dverí v MŠ počas „zápisu“ detí do MŠ
fašiangový karneval, kúzelník v MŠ
návšteva knižnice (5-6 ročné deti),
práca s PC pre deti predškolského veku,
pani učiteľky hrajú bábkové divadielka deťom
slávnostná rozlúčka s predškolákmi / trieda B a D
návšteva ZŠ s budúcimi prvákmi trieda B a D.
predplavecká príprava pre 5-6.roč. deti so športovým klubom Penquin
športové popoludnie s rodičmi
Z rozprávky do rozprávky
počas školského roka 2018/2019 bola v MŠ vykonávaná aj prax budúcich vychovávateliek
a učiteliek predprimárneho vzdelávania










Spolupráca s CPPP, rodičom pred zápisom detí do ZŠ a rodičom ponúknutá pomoc
v prípade potreby, depistáž školskej zrelosti 5-6 roč. detí
Spolupráca s fyzioterapeutom p. J.Miklášom projekt „Zdravé nôžky“
Projekt„ Zdravé oči“
Červený kríž v MŠ
Kynológovia v MŠ
Sokoliari v MŠ
Fotografovanie detí profesionálnou fotografkou / Zimné, Jarné, Tablo predškolákov,
Koncoročné spoločné triedy A,B,C,D/
Koncoročný výlet detí MŠ na Minifarmu Lubina

9. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená




Celoročný projekt Školské ovocie je Európsky program podpory konzumácie ovocia
a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EÚ
„Školský mliečny program“ je zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych
výrobkov s finančnou podporou EÚ
V školskom roku bol vypracovaný (Mgr. B. Brúsilová, I. Malíšková) Projekt „ Medušky v
krojoch“ od mesta Trenčín sme získali dotáciu 430,-€ na kúpu časti krojov pre deti.
Celková cena projektu za
15 ks chlapčenských a 15 ks dievčenských krojov
bola 1.268,33 ,-€.
10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

ŠŠI vykonala inšpekčnú činnosť v MŠ Medňanského 9 v čase od 15.01.2007 – 17.01.2007.
11. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Budova materskej školy je dvojpodlažná, na prízemí i poschodí sa nachádzajú dve triedy.
Triedy sú priestranné, funkčne usporiadané a dobre vybavené. Slúžia ako herne i spálne.
Každá trieda má vlastnú šatňu. Umyváreň s príslušenstvom slúži dvom triedam na spoločnom
poschodí. Zariadenie a priestorové členenie ponúka deťom možnosti pre individuálne,
skupinové i kolektívne aktivity. Vo všetkých triedach sú vytvorené centrá a hracie kútiky s
účelným vybavením. Didaktické pomôcky, hračky, výtvarný a pracovný materiál sú
umiestnené tak, aby ich deti mali k dispozícií počas celého dňa.
V suteréne budovy sa nachádza kuchyňa. Deti sa stravujú v triedach. Školský dvor je
priestranný, rozdelený na predný a zadný, vybavený 2 pieskoviskami, záhradnými
preliezačkami, šmýkačkou, dreveným domčekom, vonkajším posedením pre deti,
prevažovacou hojdačkou i strunovými hojdačkami. Na prednom dvore sa nachádza dopravné
ihrisko a garáž s dopravnými prostriedkami(bicykle, kolobežky). Trávnatá plocha s rozmanitou
výsadbou –ponúkajú množstvo podnetov pre mnohé učebné, environmentálne aktivity.

- priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, priestory sú dostatočne veľké,
slnečné, dobre osvetlené
- vo všetkých triedach sa nachádzajú notebooky s tlačiarňou a nové elektronické pomôcky:
Bee-bot, autokorektívne pomôcky: Logico Primo a Bambino Luk a Cuts
- vo všetkých triedach sa nachádzajú interaktívne tabule, s ich prácou je skvalitňovaná VVČ
- školský dvor je priestranný, vybavený rôznymi drevenými prvkami, ktoré boli doplnené
2/2018 ( 2x hojdací koník na pružine, 1 x prevažovacia hojdačka. Všetky drevené prvky na
školskom dvore boli opatrené náterom 8/2018.
- na dvore sa nachádzajú dve veľké pieskoviská, kde bol vymenený piesok 5/2018, ktorý bol
skontrolovaný RÚVZ a spĺňa všetky hygienické kritéria
- na dvore v enviromentálnom kútiku sa nachádza hmyzí domček a vysadené hortenzie
- materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, MŠ disponuje dostatkom kvalitných hračiek
a učebných pomôcok, ktoré sú pravidelne dopĺňané
- všetky triedy a priľahlé priestory sú vymaľované 8/2018, čisté a esteticky upravené
- dve triedy na prízemí majú novú plávajúcu podlahu 8/2018
- vo všetkých triedach sú znížené kazetové stropy a inštalované LED osvetlenie 8/2018
- v triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach boli nainštalované nové elektrické vypínače a
zásuvky
- pedagogickým zamestnanci majú vytvorený priestor- zborovňa so šatňou, kde majú svoju
osobnú skriňu .
- rekonštrukcia okien prebehla v 8/2018
- v spolupráci s mestom vznikli 4 vyhradené parkovacie miesta pre rodičov pri príchode
a preberaní detí z MŠ v stanovenom čase 4/2018
- maľovanie kuchyne a údržba 3/2018 počas jarných prázdnin
- bolo by vhodné okolo obvodu garáže dokončiť sokel a položiť aj za garážou zámkovú dlažbu,
aby sa lepšie ukladali bicykle pre deti.
- nevyhnutná je rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ, i oplotenia medzi susednými pozemkami
a vstupných brán do MŠ.
- vyžadujúci rekonštrukciu, je betónový chodník vedúci ku garáži na školskom dvore
- vhodná by bola aj rekonštrukcia opadávajúcej fasády na MŠ a vstupných schodov do budovy
MŠ
- Nebezpečné sú betónové obruby okolo pieskovísk, bolo by vhodné ich opatriť dreveným
rámom
- Doplniť areál MŠ o nové preliezačky, vyvýšené záhony, zeleň

12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

1.

2.

Finančné zabezpečenie školy riadi mesto Trenčín prostredníctvom štatutára –
Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o., Mládežnícka 4, Trenčín.
Ministerstvo školstva poskytuje príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, ktorý je
účelovo určený pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne
hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením

školy vo výške 14,04 € na dieťa. Rodiny v hmotnej núdzi a deti rok pred nástupom PŠD
príspevky neplatia.
3.
Vzdelávacie poukazy nemáme.
4.
V roku 2017 bolo v MŠ založené nové Občianske združenie s názvom: Združenie rodičov
a priateľov Materskej školy Medňanského9, Trenčín. Občianske združenie má vypracované
stanovi a vlastné účtovníctvo. Na účet Občianskeho združenia sú odvádzané príspevky
rodičov – 2 % z dane fyzických a právnických osôb. Prostriedky sa budú využívať na nákup
učebných pomôcok, hračiek a materiálno-technického vybavenia, ktoré zlepšia výchovu
a vzdelávanie v našom zariadení. OZ riadi a vedie výbor zložený z rodičov detí. Predseda OZ
v spolupráci s riaditeľkou, pedagogickým zborom MŠ Medňanského 9 a Radou školy
rozhoduje o spôsobe využitia finančných prostriedkov. Účtovníctvo vedie účtovníčka OZ.
Po dohode rodičov a schválení na triednych schôdzach rodičia prispievajú do triedneho fondu
na drobné výdavky triedy, pracovné zošity, výlety, divadlá, exkurzie a pod.

13. Cieľ koncepčného rozvoja materskej školy a vyhodnotenie jeho plnenia:

Školský rok 2018/2019 bol zameraný na :
1. Ďalšiu obnovu priestorových a materiálno-technických podmienok školy / maľovanie skladu
učebných pomôcok, skladu čistiacich potrieb, kuchyne/ ( splnené)
2. Utváranie pozitívneho vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, realizovaním pohybových
aktivít na podporu svojho zdravia
- športové popoludnie s rodičmi pri príležitosti MDD (splnené)
- jesenné a jarné vychádzky do blízkeho okolia a k Váhu (splnené)
- pravidelný pobyt detí vonku spojený so športovými aktivitami (splnené)
- Z rozprávky do rozprávky – (rozprávkové dopoludnie s plnením rôznych vzdelávacích aktivít
a hľadaním pokladu ) -splnené
3. rozvíjanie projektov v oblasti zdravej výživy
- zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou informácií o školskom stravovaní, poskytnutie
receptov jedál v prípade záujmu rodičov, ochutnávka nátierok na stretnutí ZRŠ
- Malý záchranár 11/2018 (splnené)
4. rozvíjanie kvalitnejšej spolupráce s rodičmi
- celoškolské rodičovské združenie, triedne rodičovské združenia, tvorivé dielne rodičov
a detí, vianočné besiedky, oslavy Dňa Matiek, interiér MŠ s pomocou rodičov (splnené)
5. podporu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti vytvorením vhodného motivačného
prostredia v triedach. (splnené)
6. predplaveckú prípravu pre deti 5 – 6 ročné (splnené)

14. Dosahované výsledky, návrhy opatrení

Pozitíva v našej práci sú v:
 celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí
 kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ
 v plnení cieľov plánu školy a ŠkVP materskej školy Meduška
 nadväznosti na profiláciu MŠ v oblasti enviromentálnej výchovy – pokračovanie
v enviromentálnych aktivitách: starostlivosť o zeleň, triedenie odpadu, šetrenie
zdrojmi energií, zber papiera 6/2019, divadelné predstavenie zamerané na
enviromentálnu tému
 aktívnej účasti pedagógov na metodických podujatiach, kontinuálnom vzdelávaní
 dosahovaní veľmi dobrých výsledkov v uplatňovaní netradičných foriem výtvarných
prejavov detí, výtvarné súťaže –zaslané do rôznych súťaží, galéria prác v priestoroch
MŠ, tvorivosti učiteliek a detí
 kvalitnej spolupráci s rodičmi, s občianskym združením a radou školy,
 využívanie moderných učebných pomôcok Bee Bot, fotoaparát, kamera, mikrofón,
elektronický mikroskop, interaktívne tabule s výučbovými programami pri VVČ s deťmi
 motorických a pohybových zručnostiach
 hudobných a dramatických činnostiach pre deti / vlastné divadielko v MŠ/
 v odbornom a pedagogickom riadení
 v rozvíjaní tvorivosti detí, kontrolnom a hodnotiacom systéme
 v evalvačnej a autoevalvačnej činnosti
 v dlhodobej spolupráci s pedagogickými zamestnancami zo základnej školy
Veľkomoravská, môžeme konštatovať, že MŠ dosahuje veľmi dobré výsledky
v príprave 5 - 6 ročných detí na vstup do ZŠ.

Nadštandartné aktivity :
 Galaprogram pri príležitosti osláv MDM
 slávnostná rozlúčka s predškolákmi
 deň otvorených dverí počas „zápisu“ do MŠ pre deti a rodičov
 týždeň hier a športovania pri príležitosti MDD
 skvalitňovanie pohybových aktivít
 cvičenie detí vonku, hudobno-pohybové hry bicyklovanie a kolobežkovanie
na vlastnom dopravnom ihrisku
 spolupráca s OZ rodičov, Radou školy
 spolupráca s CPPPaP v Trenčíne
 Divadelné predstavenia pre deti
 predplavecká príprava 5-6 ročných detí
 Výlety: Minifarma Lubina, Knižnica M.Rešetku

V súlade s výsledkami analýzy je naďalej potrebné v školskom roku 2019 /2020 pedagogickú
prácu zamerať na :











hru a učenie hrou, preferovať zážitkové učenie, podporovať experimentovanie a
bádanie
odbornú metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov, učiteľov
spoluprácu s Občianskym združením a RŠ
skvalitňovanie grafomotorických zručností detí
účelné využívanie interaktívnej tabule, PC, didaktickej techniky v rámci vzdelávacích
aktivít
plnenie vzdelávacích cieľov počas pobytu vonku, a dodržiavanie bezpečnostných
opatrení počas pobytu vonku
postupné nenásilné odstraňovanie prieberčivosti v jedle u detí v spolupráci s rodičmi
a propagovaním zdravej stravy
kvalitnú diagnostiku, osobitnú pozornosť venovať logopedickej prevencii
pokračovaní v modernizácii interiéru a exteriéru MŠ
zapájaní sa do projektov s cieľom získať finančné príspevky na zlepšenie výučby
a kvality MŠ

V Trenčíne dňa 26.08.2019

Mgr. Barbara Brúsilová
Riaditeľka MŠ

Príloha č.1:
So SPRÁVOU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej
škole, Medňanského 9, 911 05 Trenčín v školskom roku 2018-2019 bola dňa 27.08.2019
oboznámená pedagogická rada a metodické združenie, ktorá správu schválila.
Dňa 11.09.2019 bola SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2018/2019 prerokovaná a schválená na RADE ŠKOLY.
Dňa 04.09.2019 boli na členskej schôdzi občianskeho združenia rodičov pri Materskej škole,
Medňanského 9, 911 05 Trenčín so SPRÁVOU oboznámení zákonní zástupcovia detí.
Dňa 13.09.2019 SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Materskej škole, Medňanského 9, 911 05 Trenčín v školskom roku 20182019 bola následne odovzdaná na schválenie a zverejnenie zriaďovateľovi.

V Trenčíne dňa 12.09.2019

Mgr. Barbara Brúsilová
Riaditeľka MŠ

