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Východiska a podklady:
Správa o výchovno-vzdelávacej
vypracovaná v zmysle :

činnosti,

jej

výsledkoch

a podmienkach

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9 /2006 Z.z zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10 /2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 /2006 Z.z
3. Koncepcia školy na rok 2015-2020
4. Plán práce školy Čergovská 14 v Prešove na školský rok 2017/2018
5. Školský vzdelávací program- „Letíme s včielkou a spoznávame svet“
6. Vyhodnotenia plánov aktivít a metodického združenia na škole
7. Závery a informácie z činnosti Rady školy pri MŠ Čergovská 14 v Prešove
8. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý školský rok, jej opatrenia a závery

bola

1. Základné identifikačné údaje o škole
Materská škola
Čergovská 14, 080 01 Prešov
051/7704894, 0911 971 811
ms.cergovska@condornet.sk
www.mscergovska.vadium.sk
Mesto Prešov,Jarková 73, 080 38 Prešov

Názov školy
Adresa školy
Telefón školy
Elektronická adresa školy
Webová stránka školy
Zriaďovateľ
Manažment školy

riaditeľka školy
zástupkyňa školy
vedúca ZŠS
ekonóm školy
za PAM

Gabriela Žabková
Mgr.Miriam Čížová
Monika Bednárová
Ing. Klaudia Pľutová
Melánia Hlávková

Škola je od 1.1.2009 škola s právnou subjektivitou.
Rada školy –údaje
Rada školy je 9- členná
Zloženie Rady školy
P.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Bc. Alena Frenáková
Mgr. Iveta Kurtyová
Ľubica Olejárová
Ing.Ingrid Miháľová
Soňa Krížová
Mgr.Ľuboslava Fedorová
PhDr. Martin Ďurišin
PhDr.Marcela Antolová
Mgr. Ľudmila Kravčáková

funkcia
predseda
člen
člen
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený- delegovaný
zvolená za pedagogických zamestnancov
zvolená za pedagogických zamestnancov
zvolená za nepedagogických zamestnancov
zvolená za rodičov
zvolená za rodičov
zvolená za rodičov
delegovaný zástupca MZ
delegovaný zástupca MZ
delegovaná za zriaďovateľa

Za p. Mgr. Mariannu Mullerovú (za rodičov) postúpila do Rady školy p. Mgr. Ľuboslava
Fedorová v súlade s doplňujúcimi voľbami za kategóriu rodičov a v súlade so štatútom rady
školy
Počet zasadnutí Rady školy 3 x
Rada školy bola oboznámená
1. so správou o výsledkoch a podmienkach VVČ MŠ za šk. rok 2016/2017
2. s rozpočtom školy
3 . s organizačným a materiálno-technickým zabezpečením školy
4. výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za 1. a 2. polrok šk. roka 2017/2018
4. s výsledkami zápisu a prijímania detí na ďalší šk. rok
5. s organizáciou školy na ďalší šk. rok

Vyjadrovala
sa k rozpočtu a hospodárení školy za šk. rok 2017/2018
Informovala sa
o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a ich kariérnom raste
Volebné obdobie RŠ končí 2020
Poradné orgány školy
Rodičovská rada – mala 5 členov.
Pracovala v zložení:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Ing.Vasková Jarmila
Alena Lukacková
Mgr. Ľuboslava Fedorová
Mgr. Lucia Magdová
Soňa Krížová

funkcia
predseda
hospodár
zapisovateľ
člen
člen

zástupca/trieda/
zástupca za 4. triedu
zástupca 2. triedy
zástupca 3. triedy
zástupca 5. triedy
zástupca 1. triedy

Počet zasadnutí RR : 4 a 1 plenárna schôdza.
Rada rodičov na svojich zasadnutiach sa zaoberala:
 voľbou nového výboru a rozdelenie funkcií
 plánom zasadnutí Rodičovského združenia
bola informovaná
 o ŠkVP,
 o platnej legislatíve
 o adaptácii detí
 o školským stravovaní
 o kontrole hospodárenia
bola oboznámená
 o akciách a aktivitách školy
 s hodnotením spolupráce a podielu rodičov pri financovaní nadštandartných aktivít
 podnetmi a pripomienkami členov RŠ, riešením podnetov a pripomienok zákonných
zástupcov detí hlavne o výnimkách detí pri stravovaní
Volebné obdobie RR sa ukončilo v septembri 2018
Pedagogická rada bola zložená z 12 pedagogických zamestnancov
Jej predsedom je riaditeľka školy. Pri vedení a zápise z porád sa učiteľky striedali podľa
plánu zasadnutí PR.
V šk. roku 2017/2018 boli 4 zasadnutia pedagogickej rady ( z toho 2 hodnotiace) a 2 pracovné
porady a operatívne porady triednych učiteliek.
Obsahové zameranie pedagogických rád:
1. Prerokúvala
 Plán práce školy na rok 2017/2018
 Plán kontinuálneho vzdelávania na ďalší kalendárny
rok
 aktivity a akcie v danom šk. roku
 hodnotenie VVČ za I. a 2. polrok šk. roka 2017/2018

 návrh organizácie školy na ďalší šk. rok
2.Vyjadrovala sa
 k výsledkom VVČ a k daným opatreniam
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
 k adaptácii detí a k spolupráci s rodinou
3.Podieľala sa na tvorbe interných smerníc a predpisov
 Na tvorbe organizačného zabezpečenia VVČ
4.Pripravovala
návrhy a hodnotenia a odmeňovania zamestnancov
školy
 návrhy na kritéria prijímania detí
Zápisy z PR sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy
Metodický útvar pracoval v zložení:
Bělová Ľubica –metodička školy, členkami všetky
pedagogické zamestnankyne vrátane riaditeľky školy
Počet zasadnutí v šk. roku 2017/2018 boli 2 zasadnutia
z dôvodu dlhodobej PN metodičky
Obsahové zameranie z plánu IMZ
 Schválenie plánu práce IMZ
 Efektívne
využívanie
didaktických
pomôcok
z kabinetu UP
 Aktivity v triedach zamerané na zlepšovanie
spolupráce MŠ s rodinou
 Prezentácia odbornej literatúry a návrh na doplnenie
do učiteľskej knižnice
 Informácie z absolvovaných kontinuálnych vzdelávaní
a účasti na konferencií
 Z dôvodu pretrvávajúcej PN metodičky ostatné
naplánované
úlohy
boli
prerokované
na
pedagogických poradách
2. Údaje o počte detí v MŠ

TRIEDA
1. TRIEDA
2. TRIEDA
3. TRIEDA
4. TIEDA
5. TRIEDA
spolu

Skutočný počet detí
k 30.9.2017
k 31.8. 2018
25
25
22
24
18
114

25
24
22
24
18
113

Kapacita MŠ je 120 detí určená a schválená RÚVZ
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v školskom roku 2017/2018 boli 2 deti
Dôvodom OŠD bola:
sociálna nezrelosť- 1 dieťa
častá chorobnosť a nepravidelná dochádzka dieťaťa do MŠ 1 dieťa

13.Počet odovzdaných Osvedčení o ukončení predprimárného vzdelávania bolo: 1 na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, do ZŠ odišlo 41 detí
Počet detí v HN - 0
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí na šk. rok 2017/2018 bolo 44
Počet rozhodnutí o prijatí bolo vydaných 33
Počet rozhodnutí o neprijatí dieťaťa bolo 11
1 dieťa bolo vedené ako dieťa so zdravotným handikepom ( trpasličí vzrast).Nakoľko ÚPSV
a rodiny nám na opakovanú žiadosť nevedel poskytnúť asistenta pri sebaobslužnych prácach
a pobyte vonku dieťaťu poskytovali pomoc učiteľky v triede.
Dochádzka detí v šk. roku 2017/2018 a priemery dochádzky jednotlivých tried
TRIEDA

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

1. trieda
2.trieda
3. trieda
4. trieda
5. trieda
SPOLU

20
20
20
11
15
86

21
17
15
11
13
77

19
18
16
15
12
80

13
17
13
12
7
62

18
18
16
16
11
79

15
16
14
17
11
73

18
21
17
16
12
84

18
19
15
14
12
78

14
18
17
18
11
78

17
22
14
18
15
86

Najlepšia dochádzka boli v mesiaci septembri 2017 a jún 2018, najslabšia v mesiaci december
2017 z dôvodu výmeny okien
V priebehu šk. roka 2017/2018 škola 1 x upozornila rodičov o výskyte pedikulózy na škole,
na ktorú upozornil jeden z rodičov.
Priemerná dochádzka detí za celý školský rok 2017/2018 bola 78 detí čo je nižšia ako za
predchádzajúci rok.
5.Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov:
1. POP na školský rok 2017/2018
2. Inovovaný ŠkVP „Letíme s včielkou a spoznávame svet“
3.( Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou)
4. Metodika predprimárného vzdelávania
5. Škola, manažment, ekonomika, legislatíva
6. Zákon č. 245/2008
7. Závery a odporúčania spracované Mestom Prešov –odd. školstva a MPC Prešov
8. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý šk. rok, jej opatrenia a závery
9. Pedagogická diagnostika
10. Predškolská výchova
11 www.minedu.sk.,www.statpedu sk, stránka oddelenia školstva pri MÚ.
12. Raabe Vzdelávacie oblasti – odborná literatúra
13. Raabe Evaulácia v MŚ
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov k 30.6.2017
Materská škola

počet

spolu

Z toho PZ

19
12

19
12

kvalifikované

12

12

Zamestnanci MŠ

nekvalifikované
0
0
PZ podľa úväzku
11,60
11,6
dopĺňajú si vzdelanie
0
0
Z toho NZ spolu
7
7
kvalifikované
7
7
nekvalifikované
0
0
dopĺňa si vzdelanie
0
0
Školníčka- práčka
1
1
upratovačky
2
2
Zamestnanci ZŠS spolu
4
4
Vedúca ZŠS
1
1
kuchárka
1
1
zaučená kuchárka
1
1
prevádzková sila
1
1
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch.
V školskom roku 2017/2018 pokračovali dlhodobejšie PN u 2 PZ ktorá pokračovali od
januára a marca 2018 do augusta 2018, u jednej PZ PN ešte naďalej trvá. Aby sa neznížila
kvalita VVČ bolo zastavené zastupovanie a boli prijaté 2 PZ na zastupovanie .
7.Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy podľa § 2 ods.1 písm.h
Druh
kontinuálneho
vzdelávania
Adaptačné
Funkčné
Špecializačné
Aktualizačné
Inovačné
Funkčné
inovačné
Overovanie
profesijných
kompetencií
Prípravné
atestačné

Počet
Meno a priezvisko zamestnanca
zamestnankýň

Aj v šk. roku 2017/2018 učiteľky pracovali na svojom odbornom raste a sebavzdelávaní, a to
účasťou na seminároch a konferenciách, na školeniach aj v iných MŠ podľa ponuky a tém,
ktoré ich oslovili. Kontinuálne vzdelávanie v šk. roku 2017/2018 neabsolvovala ani jedna PZ.
Vzdelávacie akcie a podujatia pedagogických a nepedagogických zamestnancov
P.č organizátor
Názov podujatia
Zúčastnené
podujatia
1.

PaSA Prešov

2.

Pro Solutions
a Education
Academy,
Spoločnosť pre
predškolskú
výchovu, SPÚ,
OMEP,MŠVVaŠ
SR
Rada ZO OZ na
Slovensku
MÚ odd. ŠKa
CR Rada ZO OZ

3.

4.

6.
Mesto Prešov

8.

workshop

9.
10.

Bratislava

1

Bučková

Kežmarské
Žľaby
Prešov,
Biely dom
Zvolen

2

Žabková, Bučková

1

Mgr. Miriam Čížová

1

Mgr. Danka Obročníková

MŠ
Važecká
MŠ
Zemplínska
Špecifiká správy
Beiely dom
registratúry
Prešov
Školenie predsedov Bratislava
ZO OZ
Stretnutie cvičných PF Prešov
učiteliek PU
Archívovanie
DK ROH
dokumentov

5
2

Mgr.Kurtyová,
Bučková,Lukáčová,Hrubá, Olejárová
Bc.Frenáková, uč. Petroniová

1

Žabková

11.

a Rada ZO OZ
Prešov
PF

12.

RVC

4

Matematika v svete
predškoláka

Spoločné rokovanie
sekcií ZO OZ
Spoločné stretnutie
riaditeľov škôl
a predsedov ZO
Śkolenie k
Eduzberu
Odomkýnanie
detského potenciálu
Školenie prvej
pomoci
Hravá matematika

5.

7.

2

Žabková, Štellmachová,
Bučková,Petroniová
Mgr. Kurtyová, uč. Petroniová

PaSA
Stretnutie
s metodikmi školy Prešov
Horný
Smokovec

Bučková
3

Mgr. Miriam Čížová, Bc. A. Frenáková

1

Žabková

8.

Aktivity a reprezentácia školy v MŠ a na verejnosti
Názov akcie
Divadlá v
MŠ

Divadlo prémium Košice „Danka a Janka“

triedy
5 tried

„Tri prasiatka“
divadlo Gašparko
„Cirkus Pinka“
Divadlo spod Spišského hradu
Guľko Bombuľko“ návšteva bábkového divadla
Košice
„Čarovná muzika“
Divadlo Cililing
„Statočný cínový vojačik“
divadlo Babadlo
Sférické kino

5 tried
5 tried
1.,2., a 5. tr.

Hudobné
rozprávky
v MŠ

„Zlatá rybka“
„OPampušikovi“

5 tried
5 tried

Exkurzie

Planetárium
Hvezdáreň Prešov
Deň otvorených dverí
PSK Biely dom
Do knižníc
Environmentálne aktivity návšteva EKOparku
Jeseň v MŠ
Jar v MŠ

3 triedy
2. trieda
3 triedy
Prípr. triedy
5 tried
5 trieda

Dielo Tvojich rúk

5 tried

Výstavy v
MŠ

Hreha
Hreha

MŠ

5 tried
5 tried
5 tried

Výtvarné práce našich detí pre DPMP

uč. Bělová

Vytvorenie CD o MŠ pre DPMP

uč. Bc. Frenáková

Výlety

Výlet na Ľubovniansky hrad

prípr. triedy

Športové
aktivity

Jesenná turistická vychádzka
Predplavecká príprava v MŠ Bajkalská
Deň olympijských hviezdičiek
PU
Športový monitoring pohybových schopností detí s
PaSA
Monitoring pohybových schopností detí
Futbalový turnaj Academy – ZŠ Sibírska
Saunovanie detí

1. a 2. trieda
prípr. triedy
5. trieda
5 tried

Kultúrne
podujatia
v MŠ

„Mikuláš otvára vianočný čas s rozprávkou „O zlatej
rybke pirani“
„Babka , dedko ľúbime Vás“ besiedky pre starých
rodičov
Karneval
Malý básnik
Malý slávik
Morena
Týždeň detskej radosti
Srdce dokorán – besiedky ku Dňu matiek
Vianočné vystúpenia žiačok PaSA pre deti

všetky deti
1.2. a 5. trieda
2. trieda MŠ
Važecká
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried
5 tried

Iné
aktivity
a a akcie

Rozlúčka predškolákov v MŠ

1. a 5. trieda

Rozlúčka predškolákov chata Borkút

2. trieda

Vianočné pásmo žiačok PaSA

všetky triedy

Zdravý úsmev
Misa plná vitamínov – školská akcia
Fotenie detí v MŠ
Simulovaný požiar pre deti
Magický svet tancatanečná škola Nella

1.,2., a 5. trieda
5 triedy
5 tried
všetky deti
3 triedy – Kino Scala

Deň otvorených dverí v ZŠ Sibírska a Šrobárová

1.,2.a. 5.
trieda
2. a 5. trieda

Návšteva knižníc
Zdravý olovrant pre rodičov

Školská akcia
v spolupráci so ŠJ
všetky triedy
5 tried

Arteterapia
Zber papiera a hliníkovej fólie
Deň zeme
Kriedová rozprávka
Akadémia pre novoprijaté deti

5 tried
MŠ Čsl. armády

Deň otvorených dverí

MŠ

„Deň veselých zúbkov“
Deň mlieka
Kresba na asfalt „Moje mesto“

1. trieda
Prezentácia ŠJ
5 tried

Škola v prírode
Výtvarný pléner
Výchovný koncert žiačok PaSA

ZŠ Šmeralová
Mníchovský Potok

23 detí
MŠ Bratislavská deti
2. triedy
5 tried

Vyhodnotenie mimoškolských súťaží a akcií do ktorých sa škola zapojila
v školskom roku 2017/018

P.č Trieda-príp.meno

Názov súťaže - podujatia

Umiestnenie

Olympijská hviezdička- PU
Hliníková skarabeus
Výtvarný pléner
Kriedová rozprávka MŠ Čsl. armády

2.miesto
5 miesto
diplom
diplom

dieťaťa

1.
3.
4.
5.

5. trieda
všetky triedy
2. trieda
deti 1. triedy

Krúžková činnosť na škole/ voľnočasové aktivity/
Krúžkové aktivity boli zamerané oboznamovanie s cudzím jazykom anglickým a výtvarný
krúžok. Oboznamovanie s anglickým jazykom prebiehalo ako krúžková aktivita s uč. Mgr.
Miriam Čížovou, výtvarné aktivity pod vedením učiteľky Ľubici Bělovej ale len 1. polrok (
ďalší polrok bola PN p. učiteľky) Škola vytvárala priestor pre činnosť s talentovanými deťmi,
individuálnym prístupom sa podporoval rozvoj detí prejavujúcich talent a nadanie.
Pravidelným vystupovaním na verejnosti, otvorených hodinách a prezentácii školy deti
získavali samostatnosť, smelosť a hlavne bolo u nich cítiť nadšenie. Krúžková činnosť sa
realizovala pod vedením interných učiteliek s informovaným súhlasom rodičov a na základe
prihlášky dieťaťa. Prebiehala od októbra do júna daného šk. roka, svoju činnosť ukončovala
prezentáciou pred rodičmi. Činnosť krúžkov sa pravidelne kontrolovala a vyhodnocovala .
P.č
Názov krúžku
2. Oboznamovanie s AJ
3. Výtvarný krúžok (1. polrok)

meno učiteľky
Mgr. Miriam Čížová
Ľubica Bělová

počet detí
18 detí
14 detí

Prezentácia krúžkovej činnosti
Oboznamovanie s anglickým jazykom
6/2018
6/2018
6/2018

Akadémia pre novoprijaté deti
Otvorená hodina pre rodičov
Rozlúčková akadémia- slávnosť predškolákov

MŠ
MŠ
V MŠ

Výtvarný krúžok
3/2018
11/2017

Výtvarné práce pre DPMP
Dielo Tvojich rúk

Prezentácia školy
Výstava areálu školy

9. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila – školské a mimoškolské projekty

P.č. Názov projektu
1.

Zdravý úsmev

2.

Hliníkový skarabeus

3.

Recyklohry

4.

Motýlia záhrada

5.

Školské ovocie

6.

Školský mliečny program

7.

Dopravná výchova

Zameranie
projektu
Mimoškolský
Zábavno- naučnou
projekt realizovaný formou viesť deti
s FZ
k starostlivosti
o zúbky
a ústnu
dutinu
zavŕšený
krátkodobým
projektom „Veselé
zúbky“
Zapojené
do
projektu 3 triedy
Mimoškolský
Zameraný na zber
projekt
hliníkových fólií
v spolupráci
Zapojení
do
s Technickými
projektu
deti,
službami
rodičia,
všetci
zamestnanci MŠ
Získané 5. miesto
mimoškolský
Zameraný na zber
projekt
a triedenie batérií
Zapojené
detí,
rodičia
a zamestnanci
školy
Mimoškolský
Zameraný
na
projekt
úžasný
svet
prírody a to vývin
motýľa. T .z. že
deti priamo videli
úžasnú premenu
v ríši hmyzu od
húsenice kuklu až
po
dospelého
motýľa. Zapojená
2. a 5. trieda
Európsky projekt
Zameraný
na
v spolupráci
so podporu
ZŠS
konzumácie
ovocia a zeleniny
v školách
mimoškolský
zameraný
na
projekt
zvýšenú
konzumáciu
mlieka
a mliečnych
výrobkov
Školský projekt
Zapojené všetky
deti zameraný na
starostlivosť
o bezpečnosť
a zdravie
detí
a výučby
základných

pravidiel správanie
sa na ulici a
vozovke

Aktivity projektov boli zapracované do Plánu práce školy a plnili sa a vyhodnocovali
v priebehu školského roka a na hodnotiacich poradách.
10. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000
Inšpekčná činnosť v šk. roku 2017/2018 nebola. Posledná bola v šk. roku 2010/2011
Kontrolná činnosť v MŠ dňa 10.11.2017 z OŠKa CR zameraná na Dokumentáciu MŠ
v ZŠS dňa 4.11.2017 z RÚVZ zameraná na kontrolu potravín (vajec
a vaječných produktov)
v ZŠS v apríli 2018 z OŠK a CR zameraná na dodržiavanie platných
právnych predpisov a hygieny
11. Priestorové podmienky školy:
Počet používaných miestností v škole
počet
triedy
5
herne
5
počet samostatných
5
spální
počet
detských
21
umývadiel
školská jedáleň
1
telocvičňa
0
ihrisko
Nevymedzené
MŠ
názov

technický stav
vyhovujúci
vyhovujúci
potreba
výmena
svietidiel v 4spálňach
vyhovujúcich
vyhovujúca
nenachádza sa
pre Šmýkačky,
pieskoviská, detské
hojdačky
otvorený
priestor

Technický stav všetkých miestnosti a priestoru školy zodpovedá 27 ročnému užívaniu. Škola
je podľa projektu bez oplotenia, nemá svoj priestor pre pobyt detí vonku, ihrisko a
pieskoviska slúžia všetkým deťom okolitých blokov. Exteriér školy je značne poškodený
grafitmi, ich odstránenie si vyžaduje značné finančné prostriedky ktoré škola nemá. Škola by
potrebovala výmenu elektroinštalácie a radiátorov.
Budova školy je v prevádzke od roku 1991.Škola je dvojpodlažná s dvoma pavilónmi, ktoré
majú osobitné vchody pre rodičov a zamestnancov. Má 5 tried, v pavilóne „A“ sa nachádzajú
3 triedy a v pavilóne „B“ dve triedy. Všetci zamestnanci školy aj zamestnanci školského
stravovania majú svoje denné miestnosti, šatne a hygienické zariadenia. Detské WC sú
zabezpečené predeľovacími panelmi. Herne a spálne sú priestranné, a estetické upravované,
ktoré vyhovujú zameraniu školy. Štyri triedy majú svoje detské WC a umývadla, 5 trieda sa
delí s WC a umývadlami s 1. triedou. Škola má riaditeľňu, zborovňu, kabinet UP, miestnosť
na realizáciu výtvarného krúžku, dennú miestnosť pre zamestnancov, práčovňu. Jedáleň slúži
na stravovanie detí v dvoch zmenách a stolovanie zamestnancov, jedáleň má aj

samoobslužný zeleninový pult pre deti prípravných tried. Jedáleň slúži aj na realizáciu
detských slávnosti, besied a iných kultúrnych podujatí. Všetky priestory sú v materskej škole
plne využité. K interiéru patrí aj átrium školy, ktorý slúži na pestovateľské práce, je vysadený
zeleňou- stromčekmi. Školský dvor a ihrisko ktoré je spoločné aj pre deti okolitých blokov
podľa pôvodného projektu je bez oplotenia. Využívané sú tri pieskoviska ktoré taktiež sú
spoločné pre deti okolitých blokov. O čistotu a údržbu vstupových chodníkov, pieskovísk a
okolia MŠ sa starajú prevádzkoví zamestnanci našej MŠ, o kosenie sa stará mesto Prešov.
b)Materiálno-technické podmienky školy
Materiálno technické vybavenie školy je na primeranej úrovni. Obnovuje sa, modernizuje tak
ako nám dovoľuje rozpočet školy a pomoc od rodičov. V šk. roku 2017/2018 vďaka
spolupráci so zriaďovateľom a neustálych požiadaviek zo strany školy sa vymenili pôvodné
okná za plastové v celom objekte školy. Neustále zatekajúce terasy nad hlavnými vchodmi
prešli kvalitnou rekonštrukciou. Z rozpočtu školy sa doplnil interiér v sume 188,88 a to
zhotovením vstavenej skrini s debnením na ukladanie posteľného prádla a ostatných lôžkovín,
zakúpením 2 kobercov do spálne 5. triedy v sume 106,88 Є, didaktické a UP do tried
a kabinetu UP v hodnote 3 455 Є ,dokúpili sa detské plachty a taktiež nepremokavé plachty
v sume 1032,80, do ŠJ sa zakúpila škrabka na zemiaky, ktorá nahradila pôvodnú 27 ročnú
škrabku v sume 1448 Є. Doplnili sa pracovné odevy pre zamestnancov v hodnote 750,65 Є.
Finančnú podporu máme aj od rodičov darovaním dobrovoľných príspevkov a taktiež
z poskytnutia 2% z dane, Z týchto prostriedkov si 3 triedy vymenili vešiačiky na uteráky
a zubnú hygienu za nové a 2 triedy si doplnili potrebný inventár do triedy v celkovej sume
750 Є. Postupnou renováciou a obnovou prechádza aj ŠJ. Zakúpil sa nový kotol, digestor, pod
ktorý sa umiestnili všetky elektrospotrebiče. Doplnila sa učiteľská a žiacka knižnica o nové
tituly za 547, 23 €. Pravidelne sa prevádza a revízia a oprava výťahov, revízia plynového
zariadenia a pravidelne sa vykonáva v jari a jeseni deratizácia. Škola má webovú stránku,
ktorú sa snažíme aktualizovať pre rodičov, zamestnancov a verejnosť. Škola má bezpečnostný
systém ktorý sa pravidelne kontroluje.
12. Správa o hospodárení školy v školskom roku 2017/2018
rok 2017

9.-12.2017

príjmy
dotácie ŠR
bežné výdavky
mzdy a odvody

143 674 Є
2 230 Є
122 608 Є
90 260 Є

rok 2018

1.-6 . 2018

príjmy
dotácie ŠR
bežné výdavky
mzdy a odvody

169 473 Є
3 360 Є
57 696 Є
126 669 Є

MŠ dostala 55 000 Є na výmenu okien za plastové v celom objekte MŠ
MŠ dostala 26 696 Є na energie ktoré boli do konca roka postačujúce ( t. znamená že sme
nemuseli pýtať ale ani sa nezvyšovali)
Na údržbu školských objektov MŠ dostala sumu 18 840 s doplatkom 4308 Є

Technický stav školského zariadenia
V šk. roku 2017/2018 sa previedla
 rekonštrukcia detských umývariek pavilónu „B“ triedy 3. a 4.
 výmena okien v celej MŠ
 čiastočná rekonštrukcia v ŠJ
 bola prevedená oprava 2 terás nad vchodmi do MŠ a ŠJ
 výmena výdajných okien a pultov
 výmenu žalúzií v ŠJ
 Nutná výmena
 oprava fasády školy
 výmena starých svietidiel v spálňach 4 tried v pavilóne „A“, a „B“
Technicky stav školy je adekvátny užívania po 27 rokoch ( potrebná výmena radiátorov,
elektrických rozvodov
Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Triedy a spálne po výmene okien nadobudli oveľa svetlejší a estetickejší ráz. Hrové centrá
v triedach sú vybavené účelovo na spontánne hry detí a plánovanú VVČ detí. Uplatňuje sa
voľnejšie usporiadanie denných činností podľa vekového zloženia detí. Pitný režim sa
realizuje v spolupráci so školskou jedálňou, v každej triede sú dávkovače vody, každé dieťa
má prístup k pitiu počas celého dňa, má svoj vlastný hrnček, ktorý si ho udržiava
v čistote(staršie detí) mladšie detí za pomoci učiteliek a upratovačiek. V spolupráci so ŠJ
organizujeme „Misu plnú vitamínov“, „Zdravý olovrant pre rodičov“ s ochutnávkou
a poskytovaním receptov pre rodičov. Výhodou je vlastná školská jedáleň, v ktorej sa deti
učia samostatne stolovať a kultúrne stolovať. Nachádza sa v nej sebaobslužný zeleninový pult
pre deti. V triedach sa snažíme odstraňovať hlučnosť a prašnosť, pravidelne sa vetrajú všetky
miestnosti, vykonáva sa kontrola osvetlenia a teplôt tried. Uteráky sa vymieňajú týždenne,
posteľné bielizeň 1x za 4 týždne, podľa potreby aj častejšie. Využívame ponuku telocviční na
partnerských ZŠ, deti prípravných tried sa zúčastňujú predplaveckého výcviku na MŠ
Bajkalská, v škole organizujeme monitoring pohybových schopností detí, zúčastňujeme sa
pravidelne turisticko- -branných vychádzok v každom ročnom období, návštevy Ekocentra,
športových súťaží, environmentálnych aktivít na škole a podľa ponuky. Pri usporadúvaní
denných činnosti učiteľky zohľadňujú základné psychohygienické zásady s prioritným
zameraním na predchádzanie psychickej a statickej záťaži a vzniku a šírenia prenosných
ochorení.
13. Hodnotenie koncepčného zámeru školy
Na základe analýzy, v ktorej boli definované silné a slabé stránky školy, príležitosti
a ohrozenia škola plní koncepčný zámer a tieto oblasti:
 škola svojim klientom( rodičom) a deťom poskytuje kvalitné predprimárne
vzdelávanie, v ktorom rozvíja kľúčové kompetencie detí potrebné na uplatnenie sa
v živote.
 školu riadi podľa princípov humanizácie a demokracie, využíva tvorivé myslenie
a konanie t. z snažíme sa, aby každý zamestnanec školy mal priestor a mohol
rovnocenne uplatňovať a realizovať svoju profesiu.

 na škole sa v zárodku eliminuje negatívne napätie, demotivácia, konflikty medzi
zamestnancami, ktoré zbytočne oberajú zamestnancov o nápady, silu a energiu.
 starostlivosť o zdravie telesné a duševné:
 smerom k deťom: naplánovalo sa realizuje viac pohybových aktivít v triedach a na
škole )pohybový monitoring 2x v školskom roku
 využívanie telocvični na partnerských ZŠ
 účasť na súťažiach aakciách s pohybovým zameraním
 pravidelná účasť na DŠO
 škola v prírode
 predplavecký výcvik
 saunovanie
 organizovanie „Misa plná vitamínov“ a „Zdravý olovrant“
 smerom k zamestnancom
 snažíme sa odstraňovať hlučnosť a prašnosť na pracovisku
 odstraňovať stres na škole(vzťahy učiteľ- dieťa, učiteľ, učiteľ- dieťa- rodič)
 plánujeme zorganizovať odbornú prednášku „ Syndrom vyhorenia“
 vytvárať a ochraňovať životné prostredie
 spolupráca s inými subjektami (škola hľadá neustále nové formy spolupráce školy
a rodiny, ktoré závisia od zloženia rodiny, schopnosti učiteliek a ich vzájomnej
komunikácie a prostredia v ktorom sa škola nachádza
 naďalej dbať na to, aby sa u učiteliek zdokonaľovali a zlepšovali komunikačné
a sociálne zručnosti
 v spolupráci so zriaďovateľom naďalej zlepšovať materiálno technické vybavenie
školy
 využívať rodičovské zdroje ( profesijné, osobnostné, finančné k efektívnemu
fungovaniu školy)
Výchovno -vzdelávacia činnosť
V školskom roku 2017/2018 bolo plánovanie realizované podľa ŠkVP „Letíme
s včielkou a spoznávame svet“ ktorý vychádzal zo ŠVP pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách. V septembri 2017 bol ŠkVP revidovaný. Učebné osnovy tvorí
10 tém a 40 podtém. Plánovanie a plnenie výkonových štandardov v priebehu šk. roka
bolo realizované v súlade so zámerom a koncepciou školy
Analýza edukačnej činnosti v šk. roku 2017/2018
Dobré výsledky boli dosiahnuté:
 v prípravných triedach v rozvíjaní grafomorických zručnostiach kde boli rešpektované
individuálne a vekové osobitosti detí.
 vo využívaní inovatívnych metód, preferované bolo zážitkové učenie s využívaním
projektov a exkurzii.
 v tvorivom a odbornom prístupe učiteliek, nápaditej a podnetnej motivácii
a rôznorodosti ponúkaných činnosti deťom v rámci edukačných aktivít
 deti vo zvýšenej miere prejavovali záujem o písanú reč a napodobňovanie grafickej
stránky písomného prejavu
 v ovládaní programovania didaktických hračiek Bee-bot a detských edukačných
programoch

 v úrovni práce s talentovanými deťmi v krúžkových aktivitách a prezentovaním ich
výsledkov
 v rozvíjaní sociálnych a osobnostných kompetencií detí
 v zabezpečovaní didaktických UP a materiálu k edukačným aktivitám
 v estetickom vylepšovaní interiéru školy, vybaveniu tried
 v zapájaní detí do aktívnej ochrany našej zeme
 v zapájaní sa do zberu a triedenia druhotných surovín
 v kvalitnej a účinnej spolupráci so ZŠ Šrobárová a ZŠ Sibírska
 v funkčnosti a obnovovaní hrových centier
Odporúčania vyplývajúce z analýzy školského roka 2017/2018
Závery a opatrenia sú vyvodené
hodnotením učiteliek.

z analýzy VVČ za šk. rok 2017/2018 a celkovým

Výchovno- vzdelávací proces
 úzko spolupracovať s rodičmi pri logopedických a rečových problémoch
 naďalej poskytovať deťom priestor na pohybové aktivity, turistické vychádzky, pobyt
detí v prírode
 vo VVČ sa zamerať na rozvoj špeciálnych zručnosti
 poskytovať deťom poznatky z matematiky, ktoré vedú k úvahe, rozhodovaniu,
premýšľaniu. Využívať príklady z bežného života.
 pri plánovaní dodržiavať zásady postupnosti, systematickosti a vyrovnanosti
v jednotlivých vzdelávacích oblastiach
 upozorňovať rodičov na zistené komunikačné nedostatky u detí a potrebu ich riešenia
 v spolupráci s rodičmi eliminovať vzrastajúcu agresivitu u detí
 poznať, rešpektovať a využívať učebné štýly
 podporovať u detí potrebu aktivity a sebapresadzovanie detí
Zvyšovanie úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu a rozvoja školy
 zapájať sa do projektov, reagovať na výzvy s cieľom skvalitnenia VVP
 plniť úlohy vyplývajúce z POP MŠ a odporúčaní odd. školstva mesta Prešov
 vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania PZ a vychádzať z ponuky MPC
zameraním na vzdelávacie oblastí podľa ponuky
 pedagogickú diagnostiku orientovať na zohľadňovanie rôznorodosti detí,
odhaľovanie ich skrytého potenciálu vo vzdelávaní a odstraňovania prekážok
vzdelávaní
 mimoškolskou činnosťou podporovať rozvoj talentovaných detí s prihliadnutím
vekové osobitosti
 informovať rodičov o zámeroch, aktivitách a organizácii školy
 plánovať primerané množstvo výkonových štandardov, aby nedochádzalo
preťažovaniu

so
na
vo
na
k

Škola v šk. roku 2017/2018 plnila školské a mimoškolské projekty bez finančného zisku.
Plnili sa priebežne. Mimoškolskými činnosťami a akciami sa podporoval osobnostný rozvoj
Odporúčania: pokračovať v schválených projektoch aj v šk. roku 2018/2019 a zapájať sa do
nových projektov a výziev

/SWOT analýza školy/
Silné stránky a slabé stránky školy
A. Silné stránky VVČ
škola komornejšieho typu
tvorivé učiteľky
kvalitný nepedagogický personál
samostatná jedáleň- kultúra stolovania
Cvičná škola pre PaSA PU
Spolupráca so ZŠ
Nízke porcento detí s OŠD
záujem zamestnancov o ďalšie vzdelávania
podpora a spolupráca s Radou školy a Radou
rodičov
Dobré vybavenie školy didaktickými
pomôckami

Slabé stránky školy
zlý a neestetický vzhľad školy
nevyhovujúce prostredie okolia školy
nezateplená budova školy
zlý prístup- parkovanie pre rodičov a
zamestnancov
nezáujem niektorých rodičov o dianie v MŠ
slabšie finančné zdroje
nesystematická prezentácia vlastnej práce

Príležitostí
 viac využívať vlastné organizačné schopnosti
 získavať sponzorov
 zapájať sa do projektov a výziev
 prepracovanie profilácie školy
 informovanosť pre rodičov prostredníctvom médií, cez web školy
 neustále pracovať na dobrých vzťahoch učiteľ- dieťa, učiteľ-dieťa-rodič

Ohrozenia
 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách
 komunikačné bariéry ( rodič- učiteľ)
 neobjektívnosť niektorých rodičov, nezáujem o spoluprácu, nezáujem o dianie v MŠ,
nezáujem o ich povinnosti voči škole- záujem len keď sa dávajú žiadosti o prijatie
 stúpajúci počet detí s poruchami správania- ťažšia spolupráca rodičov a MŠ pri takýchto
deťoch
 stúpajúci počet detí s logopedickými problémami, poruchami reči, škola nemá dosť
finančných prostriedkov na školského logopéda
 Záver
Aj napriek spomínaným finančným a technickým problémom školy o MŠ je stále záujem.
VVP na škole ma veľmi dobrú úroveň a je prispôsobený vekovým osobitostiam detí
s prihliadnutím na vstup detí do ZŠ. Aktivity a akcie pre deti sú zamerané na celkový rozvoj
osobnosti dieťaťa s využívaným inovatívnych metód a foriem práce, didaktických pomôcok
a postupov a s využívaním zážitkového učenia. Vo VVČ sme nezaznamenali závažnejšie
nedostatky, prípadné nedostatky boli riešené priebežne.
Zo strany rodičov bola podaná jedna ústna sťažnosť voči učiteľke, ktorá bola
neopodstatnená je písomne zaznamenaná a jedna sťažnosť oznámená škole emailom, a to na
správanie jedného dieťaťa voči jeho dieťaťu. Vyriešiť to mala škola. Na škole nebol
zaznamenaný žiaden úraz.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná na
pedagogickej rade 21.6.2018
V Prešove 21.6.2018

Gabriela Žabková
riaditeľka školy

Správa o podmienkach a výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok
2017/2018 bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa 23.10.2018
V Prešove 23.10.2018

Bc. Alena Frenáková
_______________________
predseda Rady školy

