Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Niva 9, 911 01, Trenčín za školský rok 2018/2019

Predkladá Alena Šeptáková, riaditeľka MŠ Niva 9, 911 01, Trenčín

Prerokované pedagogickou radou dňa 05.09.2019

Vyjadrenie rady školy zo dňa 19.09.2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2018/2019.
Predseda rady školy Alena Dadová

Stanovisko zriaďovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
schvaľuje / neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Niva 9, 911 01,
Trenčín za školský rok 2018/2019.

.............................
za zriaďovateľa
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„Poď sa s nami hrať, s rozprávočkou čarovať, seba, iných spoznávať, denne úspech zažívať,
smiať sa a radovať, farebný svet „čítať“, maľovať, dielničku srdiečka budovať...“
Prostredie našej materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa,
uspokojuje psychické, citové a telesné potreby a tiež podmienky na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
Snažíme sa o vytváranie prostredia nadväzujúceho na prostredie rodiny, láskavý prístup,
citlivú a postupovú adaptáciu na prostredie.

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČ NÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla:
Mailová adresa:
Riaditeľka MŠ:
Zriaďovateľ:
Rada školy:
Predseda RŠ:
Členovia RŠ:

Materská škola
Niva 9, 911 01 Trenčín
0902 911 197
ms.niva@trencin.sk
Alena Šeptáková
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
5 členná, ustanovená v roku 2016
Alena Dadová, zástupca pedagogických zamestnancov
Martina Žáčiková., zástupca za rodičov
Dagmar Mošková, zástupca nepedagogických zamestnancov
Martin Petrík, Mgr., zástupca zriaďovateľa
Miloslav Baco, zástupca zriaďovateľa
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B. ČINNOSTI RADY MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka materskej školy predložila Rade školy (ďalej len RŠ) na prvom zasadnutí
nasledovné dokumenty:
 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2018/2019,
 Školský poriadok Materskej školy, Niva 9, 911 01 Trenčín,
 Školský vzdelávací program „Niváčikove dobrodružstvá“,
 Plán práce školy.
Predložené dokumenty boli členmi Rady školy schválené.

C. ÚDAJE O PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA MAT ERSKEJ
ŠKOLY
Prehľad poradných orgánov riaditeľa materskej školy v zmysle §6 ods. 1, 2, 4 vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
 Pedagogická rada – členmi sú pedagogickí zamestnanci materskej školy,
 Metodické združenie – členmi sú pedagogickí zamestnanci materskej školy,
 Občianske združenie „Niváčik“ pri MŠ Niva 9.

D. ÚDAJE O POČTE DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY
Počte detí v školskom roku 2018/2019 bol 42, z toho 17 detí vo veku 5 – 6 rokov.

E. ÚDAJE O POČTE DETÍ
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZAPÍSANÝCH

DO

1.

ROČNÍKA

Počte detí zapísaných do základnej školy v školskom roku 2018/2019 – 17 detí.
Počte detí s odkladom povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019 – 1 dieťa.

F. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV
Zamestnanci materskej školy spolu - 9.
Z toho pedagogických zamestnancov – 5:
 kvalifikovaní – stredoškolské / vysokoškolské odborné vzdelanie – 4/1
 nekvalifikovaní – 0
 dopĺňajúci si vzdelanie – 0
Z toho nepedagogických zamestnancov – 4:
 kuchárky – 1 a ½
 upratovačky – 1 a ½
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G. ÚDAJE
O ĎALŠOM
ZAMESTNANCOV

VZDELÁVANÍ

Trenčín

PEDAGOGICKÝCH

Pedagogickí zamestnanci vypracovali Plán metodickej a poradenskej činnosti, každá pani
učiteľka vypracovala hodnotiacu správu edukačného procesu za obdobie každého polroku.
V spolupráci s pedagogickou radou a metodickým združením vypracovala riaditeľka MŠ
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

H. ÚČASŤ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA VZDELÁVANÍ
V šk. roku 2018/2019 prebehlo vzdelávanie pedagogických zamestnancov;
p. riaditeľka Alena Šeptáková absolvuje funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich
pedagogických zamestnancov v rozsahu 60 hodín.

I. ÚDAJE
O AKTIVITÁCH
ŠKOLY NA VEREJNOSTI
























A PREZENTÁCIÁCH

MATERSKEJ

Deň spoločného stretnutia – 9/2018
Návšteva žiakov 1. ročníka ZŠ v MŠ – spomínanie 9/2018
Celoškolské združenie rodičov – 10/2018
Týždeň zdravia – ochutnávka nátierok – 10/2018
Čo sme našli v záhrade – výstava prác plodov jesene – 10/2018
Čaj o piatej so starými rodičmi – besiedka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším –
10/2018
TEKVIČKOVO 10/2018
Už padajú gaštany, sedíte v škole a ste vzdelaní – návšteva riaditeľky MŠ v 1. ročníku
ZŠ – 10/2018
Deň lúčenia s prírodou – lesný pedagóg poučí, poradí – 11/2018
Ho, ho, ho prišiel Mikuláš – 12/2018
Vianočné popoludnie s rodičmi – 12/2018
Nesieme Vám koledu – návšteva detí zo ZŠ v MŠ – 12/2018
Zimná Niváčikova olympiáda – 1/201
Čas fašiangov veselosti – Karneval – 2/20189
Deň lúčenia so zimou – 3/2019
Návšteva vyučujúcej 1. ročníka ZŠ v MŠ – 3/2019
Hurá do záhrady – 4/2019
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – 4/2019
Trenčín, mesto v mojom srdiečku – výstavka o Trenčíne – 4/2019
Deti, deti je tu máj! – stavanie Májky – 5/2019
Nesiem ti kvietok mamička – besiedka – 5/2019
TATOOLYMPIÁDA – športové popoludnie v MŠ – 6/2019
Ja som dieťa, ty si dieťa, deň je náš – MDD – 6/2019
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 MDD – detské snívanie – skákací hrad – 6/2019
 Nesieme kľúčik od prázdnin – návšteva detí MŠ v ZŠ vyhodnotenie spolupráce –
6/2019
 Škôlka vďaka, škola čaká – deň spoločného lúčenia – 6/2019
 Niváčik – Bakalárik – 6/2019

J. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
 Školské ovocie – 9/2018– 8/2019
 Školský mliečny program – 9/2018 – 8/2019

K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI V YKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V MATERSKEJ ŠKOLE
Inšpekčná činnosť nebola v školskom roku 2018/2019 vykonaná.

L. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH
PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY
Interiér:
 dopĺňanie učebných pomôcok pre deti,
 aktuálne dopĺňanie detskej a pedagogickej knižnice
 vybavenie tried novými hračkami a didaktickými pomôckami

Exteriér:
 revitalizácia školského dvora, výsadba zelene, doplnenie ďalších hracích prvkov
 výmena piesku v pieskovisku
 zahájená oprava opadávajúcej fasády budovy

M. ÚDAJE
O FINANČNOM
A HMOTNOM
ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
Finančné zabezpečenie riadi Mesto Trenčín, prostredníctvom štatutárneho zástupcu –
Školských zariadení.
Na čiastočnú úhradu nákladov prispievali rodičia sumou 14,07 €. Poplatok neuhrádzajú
rodičia detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej dochádzky a deti DOSV.
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Na spolufinancovaní materskej školy sa podieľa aj OZ „Niváčik“ pri MŠ Niva 9 , na účet sa
vkladajú
finančné prostriedky získané z 2% daní fyzických a právnických osôb,;
jednorazový finančný príspevok schválený na RZ vo výške 30 €.

N. CIEĽ, KTORÝ SI MATERSKÁ ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM
ZÁMERE
ROZVOJA
ŠKOLY
NA
PRÍSLUŠNÝ
ROK
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
Hlavným zámerom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej perceptuálno –
motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej úrovne detí a získanie kľúčových
kompetencií pred vstupom na primárne vzdelávanie a život vôbec. Výchovu a vzdelávanie
realizujeme na základe školského vzdelávacieho programu „Niváčikove dobrodružstvá“ so
zameraním na environmentálnu výchovu, starostlivosť o svoje zdravie.
Vlastné ciele:
Sociálno – emocionálna oblasť:
 zabezpečiť pocit istoty pre deti,
 vytvárať podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa,
 umožniť deťom zažívať príjemné pocity a emócie,
 dopomôcť dieťaťu zažívať úspech,
 rozvíjať emocionálny vzťah k prírode,
 stimulovať základy správania sa k svojmu zdraviu a zdraviu iných,
 skvalitňovať základné návyky ekologického cítenia, konania,
 vytvárať prostredie nadväzujúce na prostredie rodiny,
 budovanie EQ.
Kognitívna oblasť:
 rešpektujúc rozvojové možnosti dieťaťa vytvárať u detí poznatkový systém
o okolitom svete prostredníctvom zážitkového učenia,
 budovanie IQ,
Perceptuálno – motorická oblasť:
 vytvárať vhodné podmienky k zdravému spôsobu života a zdravému životnému
štýlu,
 boj proti obezite,
 vytvárať pevný základ celoživotného kladného postoja k aktívnemu pohybu
realizáciou pravidelnej pohybovej činnosti.

O. OBLASTI, V KTORÝCH MATERSKÁ ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ
VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
Veľmi dobré výsledky:
 partnerstvo:
- spolupráca so starými rodičmi,
- nadštandardná spolupráca s rodinou,
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- nadštandardná spolupráca so základnou školou,
- dobrá spolupráca s poslancami
 prezentácia MŠ na verejnosti,
 veľmi dobré vzťahy na pracovisku,
 vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov,
 aktivizovanie zdravého spôsobu života ako i boja proti obezite
 aktivizovanie ochranárskych postojov a environmentálneho povedomia
 získavanie sponzorov.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami môžeme hovoriť o výbornej kultúre školy, ktorá
veľmi priaznivo pôsobila na celkovú školskú klímu, ktorá viedla k spokojnosti učiteľov, detí
ako i všetkých zamestnancov a rodičov, čo v konečnom dôsledku priaznivo ovplyvnilo
efektivitu činnosti MŠ.
Dňa 19.09.2019 boli na členskej schôdzi pri MŠ Niva 9, 911 01 Trenčín oboznámení
zákonní zástupcovia detí.
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