Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, školský rok 2018/2019

Predkladá: Ing. Silvia Javorská, poverená riadením MŠ

Prerokované pedagogickou radou dňa 26.08.2019

Vyjadrenie rady školy zo dňa 09.10.2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2018/2019
Predseda rady školy: Bc. Iveta Fraňová ..........................................

Stanovisko zriaďovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
schvaľuje / neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy..........................................................................................................................

............................................................
za zriaďovateľa

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole, Na dolinách 27,911 05 TRENČÍN v školskom
roku 2018-2019
a/ základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy
Adresa školy
Druh zariadenia
Vyučovací jazyk
Forma výchova a
vzdelávania
Telefónne čísla
Kontakty
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ

Materská škola
Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie
slovenský

Rada školy

V školskom roku 2018-2019 mala Rada školy sedem členov:
predseda: Bc. Iveta Fraňová, členovia: JUDr. Denisa
Adamkovičová zástupca rodičov, Bc. Vladimír Nemec zástupca
rodičov, Marta Kováčiková - zástupca nepedagogických
zamestnancov, Čičmancová Erika, zástupca pedagogických
zamestnancov, Bc. Tomáš Vaňo, Marcel Meravý – delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy zasadala počas roka
dvakrát.

Metodické združenie a
pedagogická rada

celodenná, poldenná
032/ 7445570, 0902 911 196
silvia.javorska@ms.trencin.sk
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Ing. Silvia Javorská – poverená riadením

Poradné a iniciatívne orgány riaditeľa MŠ. Členmi sú všetci
pedagogickí zamestnanci. Majú vypracované plány činnosti
a zasadaní. Vedením metodického združenia bola poverená pani
učiteľka Mgr. Zana Lamačková. Zasadania sa konali podľa
vypracovaného plánu.

b/ údaje o počte detí v MŠ:
V školskom roku 2018-2019 bolo v MŠ 124 detí v siedmych triedach .

MŠ A Lienky

Vekové Stav
zloženie k 15.9.2018
3-4-5-6
20

Stav
k 30.6.2019
21

MŠ B Včielky

3-5

20

20

MŠC Balóniky

4-6

22

21

Trieda

Učiteľky
Miriam Straková, tr.uč.
Marcela Fuseková
Viera Burilová
Bc. Iveta Fraňová tr.uč.
Bc. Dominika Strapková,do
IV/19

MŠ D Slniečko 3-4

17

20

MŠ E
Žabky
MŠ F
Motýliky

3-4-5

7

8

4-5-6

20

20

MŠ G
Sovičky

3-4

18

20

Katarína Greschnerová od
IV/2019
Mgr.Andrea Štilichová tr.uč.
Erika Čičmancová, tr.uč.
Janka Bohušová
Zuzana Moravčíková
Mgr. Katarína Buchingerová
tr.uč.
Jarmila Vavrušová
Zuzana Lamačková Mgr.
Miriam Slováková

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku
2019/2020:
Počet 5-6 ročných detí zapísaných do
1.ročníka ZŠ

Počet odchádzajúcich detí do
ZŠ

43

Počet detí s odloženou
PŠD

33

10

d/ údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2019/2020:
Počet zapísaných detí
na šk. rok 2019-2020

Počet prijatých detí
od septembra 2019

Počet evidovaných
žiadostí

133

43

0

e/ Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2018-2019
V školskom roku 2018-2019 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program Veselé deti, ktorý
je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
f/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet všetkých zamestnancov školy:
Z toho pedagogických zamestnancov stálych:
Pedagogických zamestnancov na zastupovanie:
Nepedagogických zamestnancov stálych:
Nepedagogických zamestnancov na zastupovanie

21
13
1
6
1

Meno a
priezvisko

Titul Začínajúci
učiteľ
Nie

I.atestačná II.atestačná Kreditový
skúška
skúška
príplatok
6%
nie
nie
nie

Kreditový
príplatok
12%
nie

Silvia
Javorská
Janka
Bohušová
Katarína
Buchingerová
Erika
Čičmancová
Iveta
Fraňová
Marcela
Fuseková
Zuzana
Moravčíková
Zuzana
Lamačková
Helena
Pieťková
Miriam
Straková
Dominika
Strápková
Miriam
Slováková
Andrea
Štilichová
Jarmila
Vavrušová
Katarína
Greschnerová

Ing.

Nie

nie

nie

nie

nie

Mgr. Nie

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nkie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

Mgr. Nie

nie

nie

nie

nie

Mgr. Nie

áno

nie

nie

nie

Nie

áno

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

Mgr. Áno

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

Bc.

Bc.

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady tri s prebiehajúcim
adaptačným vzdelávaním. Sedem učiteliek má vysokoškolské vzdelanie, osem učiteliek má
stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku. Jedna pani
učiteľka je na MD.

g/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Vypracovali sme plán kontinuálneho vzdelávania:

Plán a plnenie KV:

1.

Titu
l

Men
o

Priezvisk
o

Ing.

Silvia Javorská

Vzdelávanie

Druh
vzdelávania

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov
vzdelávacieho
programu

Počet
Predpoklada
kreditov
né náklady
na rozpočet
€ * Spolu kredity

P.
č.

Celková časová dotácia
v hodinách

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ,
Trenčín na školský rok 2018/2019

Začiato
k

Konie
c

Poznámk
a

Predatestačné
vzdelávanie

2.
3.
4.
5.

Publikačná činnosť:
žiadna
h/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
- Prezentácia MŠ na internetových stránkach mesta Trenčín www.trencin.sk,
- Prezentácia MŠ na akciách s rodičmi.
- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, v Info
- Prezentácia vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“, ocenenie detí a cena Zeleného
sveta
AKCIE PORIADANÉ V MŠ: akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ŠkVP Veselé
deti, ktoré sme priebežne podľa potreby dopĺňali.
Uskutočnené akcie:
-

Tematické vychádzky do prírody v každom ročnom období
Spolupráca so ZŠ Na dolinách 27, Trenčín–
Predplavecký kurz v spolupráci so ZŠ Novomeského a sport clubom Penguin – deti
z triedy MŠ A, C, F
Práca s počítačmi a na 4 interaktívnych tabuliach – všetky deti- integrované do výchovnovzdelávacieho procesu,
Exkurzie: knižnica, galéria, hrad
Karneval – Halloween, výstava tekvíc, deň ovocia a zeleniny
Mikulášske besiedky vo všetkých triedach,
Vianočné besiedky vo všetkých triedach
Fašiangový karneval,
Tvorivá dielňa s rodičmi v MŠ
Tvorivé dielne v spolupráci so ZŠ Na dolinách tekvičkové párty, pečenie medovníkov
Besiedky detí pre rodičov pri príležitosti Vianoc, Dňa matiek a konci školského roka,

-

Divadelné predstavenia behom roka: sférické kino, divadlo Príbeh, O psíčkovi a mačičke,
Danka a Janka, Cesta okolo sveta, Hudobné predstavenie Simsala
Oslava MDD – športová olympiáda, kreslenie na asfalt, diskotéka, nafukovací hrad, mini
ZOO v materskej škole
Slávnostné rozlúčky s predškolákmi za prítomnosti rodičov- triedy A, C, F
Súťaž v recitovaní básní- všetky triedy
Súťaž v spievaní piesní – všetky triedy
Hasiči v MŠ – všetky triedy
Ovocný piknik – A, G, B
Policajti v MŠ
Jarné upratovanie s rodičmi – celá MŠ
Výlet Trenčianske Teplice triedy F, G
Výlet minifarma Lubina
Výlet na kyselku
Depistáž
Screening nožičiek
Aranžovanie vianočných vencov s rodičmi

i/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
- Projekt Medvedík NIVEA MŠ A,D,F,G
j/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole:
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná, inšpekcia bola vykonaná v šk.r.2015/2016
k/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
- priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne
veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené.
- v triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky, v piatich triedach je
nainštalovaná interaktívna tabuľa s dataprojektorom a tlačiareň.
- všetky triedy využívajú zakúpené digitálne pomôcky , Bee Bot, fotoaparáty
a autokorektívne pomôcky Logico Primo, mini Lűk a bambino Lűk, Cuts.
Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, treba
neustále dopĺňať triedy učebnými pomôckami. Najmä novozriadené triedy majú nedostatok
UP, kníh, odbornej literatúry a hračiek. Nábytok bol vymenený vo všetkých triedach ako aj
dvere. V havarijnom stave sú štyri školské dvory a chodníky v areáli MŠ. Triedy na ZŠ
nemajú vhodné vonkajšie priestory na pobyt detí vonku. Zrekonštruované sú zostávajúce dve
sociálne zariadenia v pavilónoch C,D. Realizovala sa rekonštrukcia tried F,G. Bola vymenená
podlaha, elektroinštalácia a vymaľovanie tried, čím sa navýšila aj kapacita MŠ. Vo všetkých
pavilónoch je nutná oprava prasknutej kanalizácie a následná oprava prasknutých stien.
l/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
1. Finančné zabezpečenie školy ako rozpočtovej organizácie riadi Mesto Trenčín.
2. 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. Rodičia detí majú založené Občianske združenie rodičov pri MŠ Na dolinách 27,
911 05 Trenčín s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske
združenie riadi aj vedie účtovníctvo výbor OZ zložený z rodičov detí. Rodičia detí
ročne vkladajú finančné príspevky 0,35 € na dieťa. Na účet Občianskeho združenia
idú aj príspevky z darovania 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky sú
použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných
a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno-technického
vybavenia, spolufinancovanie projektov školy. Účtovníctvo vedie účtovníčka OZ.
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov nemáme.
m/ cieľ koncepčného rozvoja materskej školy a vyhodnotenie jeho plnenia
Školský rok 2018/2019 bol zameraný na:
-

-

Ďalšiu obnovu priestorových a materiálno-technických podmienok školy
Uzatváranie pozitívneho vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, realizovaním
pohybových aktivít na podporu svojho zdravia (športová olympiáda, jesenné a jarné
vychádzky do blízkeho okolia, pravidelný pobyt detí vonku spojený so športovými
aktivitami – splnené )
Rozvíjanie projektov v oblasti výživy (propagácia zdravej výživy – ochutnávka nátierok,
ovocný deň – splnené)
Rozvíjanie kvalitnejšej spolupráce s rodičmi (celoškolské rodičovské združenie, tvorivé
dielne, lampiónový sprievod, oslavy Dňa matiek, vianočné besiedky – splnené)
Podporu predčitateľskej gramotnosti vytvorením vhodného motivačného prostredia
v triedach – splnené
Predplaveckú prípravu pre deti 5-6 ročné - splnené

n/ oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Podľa hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov v závere školského roka 2018/2019,
škola dosahovala:
-

Veľmi dobré výsledky:
pedagogickom pôsobení a podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu,
celkovom hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu,
celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí,
matematických a grafomotorických zručnostiach,
predčitateľskej gramotnosti detí,
motorických, pohybových a športových zručnostiach,
IKT aktivitách s deťmi a IKT práci učiteliek s deťmi,
využívaní elektronických a autokorektívnych pomôcok v edukačných aktivitách s deťmi,
podmienkach výchovy a vzdelávania,
koncepčnosti, zameraní cieľov výchovy a vzdelávania,
plánovaní – strategickom aj operatívnom,
odbornom a pedagogickom riadení,
plnení cieľov ŠKVP Veselé deti a cieľov PLÁNU PRÁCE ŠKOLY,
kvalite pedagogickej dokumentácie a dodržiavaní platnej legislatívy,
rannej čitateľskej gramotnosti,
krúžkovej činnosti a jej dosiahnutých výsledkoch, najmä s oboznamovaním s cudzím
jazykom a tanečnej kultúry,

-

motivácii ku kvalitnej práci,
využívaním didaktických aktivít a projektového vzdelávania,
spracovaní a realizácii projektov s intenciou skvalitňovania podmienok výchovy
a vzdelávania,
diagnostickej činnosti,
kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
vypracovávaní a realizácii projektov,
využívaní digitálnych technológií, interaktívnych tabúľ a digitálnych pomôcok
publikačnej činnosti,
v plnení cieľov športových a pohybových aktivít a boja proti obezite,
v plnení cieľov zdravého životného štýlu a zdravej životosprávy.

-

Dobré výsledky dosiahla škola v:
v hre a učením hrou,
rozvoji estetických potrieb detí,
rozvíjaní tvorivosti ,
kontrolnom a hodnotiacom systéme,
evalvačnej a autoevalvačnej činnosti,
spolupráci s občianskym združením rodičov a radou školy, základnou školou .

-

Zamerať sa na skvalitnenie:
spolupráce s kolegyňami, medziľudské a kolegiálne vzťahy,
spolupráce s rodičmi a verejnosťou,
odbornej metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov,
plnenia edukačných cieľov na pobyte vonku, dodržiavanie dĺžky pobytu vonku,
dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
rešpektovania individuálnych potrieb detí a individuálnych potrieb detí na odpoludňajší
odpočinok.

-

-

V Trenčíne dňa ..................................

Ing. Silvia Javorská
poverená riadením MŠ

Príloha číslo 1:
So SPRÁVOU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole Na dolinách 27, 911 05 Trenčín v školskom roku 2018/2019 bola dňa
26.08.2019 oboznámená pedagogická rada a metodické združenie, ktorá správu schválila.
Dňa 30.09.2019 boli na členskej schôdzi občianskeho združenia rodičov pri Materskej
škole, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín so SPRÁVOU oboznámení zákonní zástupcovia detí.
Dňa 09.10.2019 bola SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2018/2019 prerokovaná a schválená na RADE ŠKOLY.
Dňa ................SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Materskej škole, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín v školskom roku
2018/2019 bola následne odovzdaná na schválenie a zverejnenie zriaďovateľovi.

V Trenčíne dňa .....................

Ing. Silvia Javorská
poverená riadením MŠ

