SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Čergovská 14 v Prešove
za školský rok 2019/2020

Predkladá:
Gabriela Žabková
–––––––––––––––riaditeľka školy
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Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Prešov
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....................................................................
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za zriaďovateľa
PaedDr. Jitka Semivanová
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Vypracovala : Gabriela Žabková - riaditeľka školy
Mgr. Miriam Čížová- zástupkyňa školy
triedne učiteľky
koordinátorky projektov

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

činnosti,

jej

výsledkoch

a podmienkach

1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Pedagogicko – organizačných pokynov MŠVV a Š SR pre školy na šk. rok 2019/2020
3. Záverov výchovno-vzdelávacej práce za šk. rok 2019/2020, jej hodnotení, opatrení
4. Informátora OŠK a CR Prešov
5. Koncepcie školy na rok 2015-2020
6. Plánu práce školy Čergovská 14 v Prešove na školský rok 2019/2020
7. Školského vzdelávacieho programu- „Letíme s včielkou a spoznávame svet“
8. Školského zákona č. 245/2008
9. Vyhodnotenia plánov aktivít a metodického združenia na škole
10. Závery a informácie z činnosti Rady školy pri MŠ Čergovská 14 v Prešove
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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, Hlavná 73, 080 01 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 Hurková
Melánia Hlávková

Škola je od 1.1.2009 škola s právnou subjektivitou.
Rada školy –údaje
Rada školy je 9- členná
Zloženie Rady školy do februára 2020
P.č Meno a priezvisko
1. Bc. Alena Frenáková
2. Mgr. Iveta Kurtyová
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ľubica Olejárová
PhDr.Kozel Matúš PhD.
Ing. Vasková Jarmila
Mgr.Ľuboslava Fedorová
JUDr. Martin Eštočák
PhDr.Marcela Antolová
Ing. Martin Lukáč

funkcia
predseda
podpredseda
zapisovateľ
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

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

Od 1.2.2020 v zmysle zákona č. 596/2003 § 25 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MŠ SR č. 29/2004 bola delegovaná za zriaďovateľa PaedDr. Jitka Semivanová,
ktorá nahradila v Rade školy PhDr. Marcelu Antolovú delegovanú členku MZ.
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Zloženie Rady školy po voľbách do Rady školy ktoré sa konali v dňoch 27. 2 a 28.2.2020
P.č Titul, meno a priezvisko
1. Bc. Alena Frenáková
2. Mgr. Andrea Gulotta

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ľubica Olejárová
PhDr. Kozel Matúš PhD
Mgr. Jana Marčáková
MUDr. Simona Labašková
JUDr. Matrin Eštočák
Ing. Martin Lukáč
PaedDr. Jitka Semivanová

funkcia
predseda
podpredseda
a
zapisovateľ
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

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

Počet zasadnutí Rady školy 5 zasadnutí z toho
 ustanovujúca schôdza Rady školy (9.3.2020)
 výberové konanie na riaditeľku MŠ Čergovská 14 v Prešove (29.5.2020)
Rada školy brala na vedomie:
1. Správu o výsledkoch a podmienkach VVČ za šk. rok 2018/2019
Bola oboznámená s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

s Plánom zasadnutí rady školy na rok 2020
s voľbou do rady školy za všetky kategórie (volebné obdobie končilo marcom2020)
s výberovým konaním na riaditeľku MŠ ktorej končí volebné obdobie 30.6.2020
so základnými dokumentmi školy ( ŠkVP, Plán práce, Školský poriadok)
s organizačným a materiálno-technickým zabezpečením školy
s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za 1. a 2. polrok šk. roka 2018/2019
s organizáciou školy a počtom detí v šk. roku 2019/2020
s plánom aktivít na šk. rok 2019/2020

Vyjadrovala sa
1. sa k rozpočtu školy
2. o diferencovaní príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov (školné) podľa trvalého
bydliska detí ( jeho vplyv na zvýšenie príjmov školy)
3. o potrebe oplotenia školy
Informovala sa o
1. počte detí a počtu tried na škole v súlade so zákonom č. 355/2007
2. kapitálových výdavkov školy, údržbe školského objektu
3. zabezpečení prevádzky, počtu otvorených tried a počtu nastúpených detí počas
COVID 19 (jún 2020)
Volebné obdobie RŠ končí v marci 2024
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Poradné orgány školy
Rodičovská rada – mala 5 členov
Pracovala v zložení:
P.č. Meno a priezvisko
1.
Mgr. Ľuboslava Fedorová
2.
Ing. Timea Bašistová
3.
Jana Karnišová
4.
Mgr. Jana Marčáková
5.
Mgr. Petra Gallová

funkcia
predseda
hospodár
zapisovateľ
člen
člen

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

Počet zasadnutí RR : 3 a 1 plenárna schôdza.
Rada rodičov na svojich zasadnutiach sa zaoberala:
 Voľbou nového výboru a rozdelenie funkcií
 Správou hospodárenia za predošlý šk. rok
 zasielaním príspevkov do SRRZ
Bola informovaná
 o školských dôležitých dokumentoch
 o počte prijatých a nastúpených detí
 o zložení tried
 o školskom stravovaní
 o plánovaných akciách a aktivitách
 o predpokladaných výdavkov z rodičovských príspevkov
 o zdravotnom poistení detí a poistení proti odcudzeniu vecí
 o priebehu nástupu detí a počte tried u dôvodu COVID 19
 o potrebných usmerneniach a opatrení v súvislosti s COVID 19
 o prázdninovej činnosti
Volebné obdobie RR sa ukončilo v septembri 2020
Pedagogickú radu tvorilo 12 pedagogických zamestnancov
Jej predsedom bola riaditeľka školy. Pri vedení a zápise z porád sa učiteľky striedali podľa
plánu zasadnutí PR.
V šk. roku 2019/2020 boli 2 zasadnutia pedagogickej rady ( z toho 1 hodnotiaca), 3
pracovné porady a operatívne porady triednych učiteliek.
Obsahové zameranie pedagogických rád:
1. Prerokúvala a hodnotila
 dokumenty školy na šk. rok 2019/2020
 hodnotenie VVČ za I. polrok šk. roka 2019/2020
 pedagogické a prevádzkové problémy školy
 prijatú legislatívu a opatrenia ku COVID 19
2.Vyjadrovala sa
 k spolupráci s rodinou novoprijatých detí
 k výsledkom VVČ a k daným opatreniam
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
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Operatívne porady triednych učiteliek sa konali podľa
potreby školy.
Prerokovali sa aktuálne vydané vyhlásenia, nové
opatrenia, riešili sa pedagogické a prevádzkové problémy
Zápisy z PR sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy
Členkami metodického združenia boli všetky
pedagogické zamestnankyne vrátane riaditeľky školy
Počet zasadnutí v šk. roku 2019/2020 boli 2 zasadnutia
Obsahové zameranie z plánu IMZ
 Prerokovanie a odsúhlasenie návrhu Plánu činnosti
IMZ na šk. rok 2019/2020
 Podklady k vypracovaniu ročného aktualizačného
vzdelávania
 práca s metodikou „ Letíme do vesmíru“ lektor
(RNDr. Máriou Csataryovou PhD)
 praktická a teoretická ukážka “Motorické míľniky
dieťaťa predškolského veku a ich vplyv na grafomotorický prejav lektor Mgr. Anna Kašpríková SZŠ
Prešov
 Syndróm vyhorenia- jeho náznaky, hlavné príčiny
a prevencia prednáška neuskutočnená u dôvodu
zatvorenia prevádzky MŠ
2. Údaje o počte detí v MŠ

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

Skutočný počet detí
k 30.9.2019
k 31.8. 2020
23
23
24
23
23
24
22
22
18
19
110
111

Kapacita MŠ je 120 detí určená a schválená RÚVZ
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v školskom roku 2019/2020 boli 8 deti
Počet detí s OŠD zostalo 5 detí, 3 deti s OŠD boli prijaté ako nové deti do MŠ na šk. rok
2019/2020
Dôvodom OŠD bola:
sociálna nezrelosť- 2 detí
častá chorobnosť a nepravidelná dochádzka dieťaťa do MŠ 1 dieťa
na základe rozhodnutia zákonných zástupcov 5 detí
Počet detí v HN – 0
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Organizácia MŠ v šk. roku 2019/2020
Celkový počet zapísaných detí na šk. rok
2019/2020
Z toho s trvalým pobytom mesta Prešov
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa
Počet vydaných rozhodnutí o neprijatí
dieťaťa
Počet prijatých detí do 3 rokov
Počet predškolákov
Do ZŠ odišlo k 31.8.2020

110 detí
105
37
7
16
33
31 detí

Dochádzka detí v šk. roku 2019/2020 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

14
19
19
16
12
80

11
18
20
16
12
77

11
16
20
17
11
75

12
21
20
19
10
82

12
17
20
15
11
75

14
17
20
17
11
79

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

15 +3
15 +3
15 +3

45 +9

Najlepšia dochádzka z týchto mesiacov bola v mesiaci december 2019, najslabšia
v mesiacoch november 2019 a január 2020 respiračné ochorenie). Od 13.marca 2020 sa MŠ
zatvorila z dôvodu začínajúceho sa COVID 19.
Od 1.júna 2020 MŠ otvorila 3 triedy s celkovým počtom detí 45 ( po 15 detí na triedu) za
dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení a usmernení MŠVVa V SR,
RÚVZ a OŠK a CR Prešov. Počet otvorených tried súviselo s počtom nastúpených učiteliek.
Od 15. júna do 30.6. 2020 s postupným uvoľňovaním opatrení sa počet detí zvýšil o 9 detí na
54 detí pri tom istom počte učiteliek.
3 .Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov:
1. POP na školský rok 2019/2020
2. ŠkVP „Letíme s včielkou a spoznávame svet“
3.( Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou)4.
4. Škola, manažment, ekonomika, legislatíva
5. Zákon č. 245/2008
6. Závery a odporúčania spracované Mestom Prešov –odd. školstva a MPC Prešov
7. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý šk. rok, jej opatrenia a závery9.
8. Predškolská výchova
9 www.minedu.sk.,www.statpedu sk, stránka oddelenia školstva pri MÚ.
10. Zákon 138/2019 o o pedagogických a odborných zamestnancoch
4. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov

7

Počet zamestnancov k 30.6.2020
Materská škola
počet

spolu

Z toho PZ

19
12

19
12

kvalifikované

12

12

0
11,60
0
7
7
0
1
1
2
4
1
1
1
1

0
11,6
0
7
7
0
1
1
2
4
1
1
1
1

Zamestnanci MŠ

nekvalifikované
PZ podľa úväzku
dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ spolu
kvalifikované
nekvalifikované
dopĺnila si vzdelanie
Školníčka- práčka
upratovačky
Zamestnanci ZŠS spolu
Vedúca ZŠS
hlavná kuchárka
kuchárka
prevádzková sila

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.
138/2019 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch.
V školskom roku 2019/2020 pokračovali dlhodobejšie PN u 1 PZ ktorá bola PN od apríla
2019 do apríla 2020 a u jednej NPZ. V ZŠS po odchode kuchárky z MŠ na iné zariadenie od
1.1.2020 bola prijatá kuchárka za zastupovanie do 30.6.2020 Aby sa neznížila kvalita VVČ
bola prijatá jedna učiteľka na zastupovanie a jedna upratovačka na zastupovanie po dobu 7
mesiacov.
7. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
S prijatím zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch s účinnosťou od
15.10.2019 a o ich ďalšom profesijnom vzdelávaní škola vypracovala ročný Plán profesijného
rozvoja pedagogických zamestnancov na rok 2020, ktorý bol schválený pedagogickou radou
21.11.2019. Učiteľky prejavili záujem o ďalšom vzdelávaní v oblasti
 environmentálnej výchovy
 porúch správania u detí
 tvorivej dramatiky
 využívanie výtvarného radu ako rozvoj kreativity u detí PV
Nepodarilo sa dokončiť 4 ročný Plán aktualizačného vzdelávania školy z dôvodu COVID 19
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Vzdelávacie akcie a podujatia pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Názov podujatia

P.č organizátor

Zúčastnené

podujatia
1.

Spoločnosť pre
PV, MŠVVa Š
SR, mesto
Prešov

Učiteľka
v premenách
času
celoslovenská
odborná
konferencia

OÚ Prešov
Nám. mieru
č-3

3

G.Žabková, Mgr. D.Obročníková, Mgr.
I. Kurtyová

2.

SOŠPg

Pracovné
stretnutie
s cvičnými
učiteľkami praxe
žiačok
Pracovné
stretnutie
cvičných
učiteliek na
fakulte PU
Zmeny
a aktualizácie vo
vnútorných
predpisoch škôl
k 1.9.2019
Odborná
konferencia
Človek a príroda

SOŠPg
Prešov

4

G.Žabková, uč. Ľ. Bělová, uč. Ľ.
Štellmachová, Mgr. I.Kurtyová

1

Mgr. M. Čížová

OÚ Prešov

1

Žabková

Horný
Smokovec
30.10.31.10.2019
Kežmarské
Źľaby7.10. a
8.10. 2019

2

G.Žabková, Ľ. Štellmachová, Mgr. D.
Obročníková

2

G. Žabková, Mgr. D. Obročníková

CPPP a P

1

uč. Petroniová Darina

3

Mgr.Čížová, uč. Ľ.Bělová, uč. G.
Hudecová

PU Prešov

3.

RVC Prešov

4.

Pri Solutions

5.

6.

7.

Spoločné
rokovanie
predsedov ZO
OZ a riaditeľov
škôl
CPPP a P Prešov Pracovné
stretnutie
učiteliek
prípravných tried
Hravá slovenčina
Rada ZO OZ
a OŠK a CR

Všetky ďalšie naplánované vzdelávanie zamestnancov bolo do konca júna 2020 zrušené

5.

Aktivity a akcie školy v spolupráci s rodičmi
mesiac

Zameranie, obsah

trieda

9

September
2019

Triedne aktívy – voľba triedneho dôverníka, akcie,
edukačné aktivity triedy, zameranie, ŠkVP

Október
2019

Zdravý olovrant pre rodičov
Babka, dedko ľúbime Vás – pozvaní starí rodičia,
rodiča

všetky triedy
Pozvaní rodičia z 5
tried
4 triedy

December
2019

Vianočné besiedky- vystúpenia detí

všetky triedy

Apríl 2020

Dopravná výchova- 3 dňové plnenie edukačného
projektu školy
Srdce dokorán – vystúpenia detí ku Dňu matiek
Akadémia pre novoprijaté deti – zábavný program pre
novoprijaté deti

neuskutočnené

Rozlúčkové slávnosti prípravných tried v spolupráci s
rodičmi

3.a 5. trieda
uskutočnené
v obmedzenom
počte a režime
a vyhradených
priestoroch

Máj 2020

neuskutočnené
neuskutočnené

6. Aktivity a akcie v spolupráci s inými inštitúciami a subjektmi
Divadlá v
MŠ

Hudobné
rozprávky
a programy
pre deti
Exkurzie

„Neposlušná princezná“ – divadlo Gašparko
Ferdo mravec- divadlo SARUS
„O 12 mesiačikoch“ – divadlo Gašparko
„Danka a Janka“ – divadlo na Prievoze
Návšteva bábkového divadlo Košice
Peťo a drak – ujo Ľubo

marecneuskutočnené
September 2019

Hudobné vianočné vystúpenie žiačok SOŠPg

December 2019

Karneval s UsmievAnkou

Február 2020

Návšteva Ekocentra
Návšteva Planetária

september 2019
3. a 5. trieda
10

Iné
aktivity
a akcie
školy

Fotenie detí v MŠ
Misa plná vitamínov
Šarkaniáda – MŠ Bernoláková

MŠ-September 2019
MŠ Október 2019
október deti 4. tr.

„Mikuláš v MŠ“- otvára vianočný čas

December 2019

Zdravý úsmev

v MŠ 3. 4. a 5. tr

Deň materských škôl - PU Prešov

deti 3. tr.

Sánkovanie, bobovanie- sezónne činnosti
Zber papiera a hliníkovej fólie

4.a 5. tr.
5 tried

Predplavecká príprava
3.a 5. tr.
Jesenná vychádzka do prírody
3.4. a 5. trieda
Naplánované akcie a aktivity školy v období marec 2020 - jún 2020
neuskutočnené v dôsledku COVID 19
7.

Spolupráca škola – deti – rodina- verejnosť
Fakulta zdravotníctva
Technické služby
Mesto Prešov
Ekocentrum
Knižnice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Jonáša Záborského
Polícia KR PZ p. Júlia Šmelková
ZŠ Šrobárová, Sibírska
CPPPa P Mgr. Janka Mikšová
ZUŠ
Divadlá rôzneho žánru
SOŠPg
FPU Prešov
MPC Prešov
RVC Prešov

8. Projekty do ktorých je škola zapojená
P.č Názov projektu

Forma
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zdravý úsmev
Hliníkový skarabeus
Motýlia záhrada
Školský
mliečny
program
Školské ovocie
Dopravná výchova
Vesmír očami detí

spolupráca s Fakultou zdravotníctva mimoškolský projekt
zber hliníkovej fólie – mimoškolský projekt
edukačná aktivita – spolupráca so svetom prírody
školský projekt
Mimoškolský projekt ZŠS
Spolupráca s KR PZ - školský projekt
Výtvarná súťaž, ocenenie

Aktivity projektov boli zapracované do Plánu práce školy a plnili sa a vyhodnocovali
v priebehu školského roka a na hodnotiacich poradách.
9. Výsledky inšpekčnej činnosti
Inšpekčná činnosť a kontrolná činnosť v šk. roku 2019/2020 nebola.
10. Priestorové podmienky školy:
Počet používaných miestností v škole
názov

triedy

herne
počet samostatných
spální

počet
5

5
5

Podlahová
krytina 5
v detských šatniach
Podlahové krytina v 5
triedach
počet
detských
21
umývadiel
školská jedáleň
1
telocvičňa
0
ihrisko
Nevymedzené
MŠ

technický stav
Vyhovujúci
stav
zodpovedajúci
30ročnému
používaniu
vyhovujúci
potreba
výmeny
svietidiel
v4
spálňach
a maľba
spálni
nové
Pôvodná,
menené
koberce
vyhovujúcich
vyhovujúca
nenachádza sa
pre Šmýkačky,
pieskoviská, detské
hojdačky
otvorený
priestor

a) Triedy a spálne poskytujú deťom priestor k edukačným, hrovým a oddychovým
aktivitám.
Budova školy je v prevádzke od roku 1991. Objekt školy je dvojpodlažný s dvoma pavilónmi,
ktoré majú osobitné vchody pre rodičov a zamestnancov. Škola má 5 tried, v pavilóne „A“ sa
nachádzajú 3 triedy a v pavilóne „B“ dve triedy, hospodárska časť pre ZŠS. Všetci
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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. 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. V každej triede majú deti prístup
k pitnému režimu po celý deň. Všetky priestory sú v materskej škole plne využité. K interiéru
patrí aj átrium školy, ktorý slúži na pestovateľské práce, je vysadený zeleňou- stromčekmi.
Technický stav všetkých miestností a priestoru školy zodpovedá takmer 30 ročnému užívaniu.
Škola nemá samostatnú telocvičňu, náradie a náčinie je uskladnené v kabinete UP, alebo
rozložené v triedach ktoré sú využívané. Škola je podľa projektu bez oplotenia, nemá svoj
priestor na pobyt detí vonku, ihrisko a pieskoviska slúžia aj deťom okolitých blokov. Exteriér
školy je značne poškodený grafitmi. Je potrebné zateplenie, výmena elektroinštalácie, výmena
svietidiel v triedach a radiátorov. Škola organizuje každý rok deň otvorených dverí
a Akadémiu pre novoprijaté deti. O čistotu a údržbu vstupných chodníkov do MŠ, o údržbu
a čistotu 3 pieskovísk sa starajú naše prevádzkové zamestnankyne, o kosenie zelene sa stará
mesto Prešov.
b) Materiálno-technické podmienky školy
V šk. roku 2019/2020 sa väčšie rekonštrukčné práce nekonali. Škola sa snažila o efektívne
hospodárenie. Získané finančné prostriedky šetrením a pomoci od rodičov využila na
výmenu nábytku v triedach za nový, vymenili sa podlahové krytiny v šatniach, do spálni sa
vymenili kreslá pre učiteľky a komody v celkovej sume 2402 €. Dobrovoľné príspevky od
rodičov od septembra 2019 do marca 2020 činili sumu 2 858,06. Na základe uznesenia členov
Rodičovského združenia suma 50% týchto príspevkov sa odviedla na účet Rodičovského
združenia a so zvyšnou polovicou príspevkov hospodárili učiteľky v triedach, ktorá
podliehala kontrole zvoleným triednym hospodárom z radov rodičov a riaditeľke. Z týchto
príspevkov sa hradili akcie a aktivity školy, zdravotné poistenie detí, poistenie voči
odcudzeniu osobných vecí detí. Škola by potrebovala rekonštrukciu elektrických rozvodov,
výmenu vykurovacích telies, zateplenie budovy. Do školskej jedálne sa kúpila mraznička
v hodnote 3 986,40 €, stoličky ku stolovaniu pre zamestnancov v hodnote 549 € z rozpočtu
školy. Kabinet učebných pomôcok a metodický materiál do tried sa priebežne dopĺňal
edukačnými pomôckami na podporu tvorivosti a podporu a rozvoj všetkých kompetencií detí.
Z rozpočtu školy a poskytnutím 2% od rodičov sa zakúpili učebno-didaktické učebné
pomôcky a hračky do tried a kabinetu UP v hodnote 4 564 Є, OPPP pre všetkých
zamestnancov v hodnote 1000 Є, z rozpočtu školy a za pomoci Rady rodičov sa doplnili tituly
do UK v hodnote 542 Є, pokračovala ďalšia výmena interiérových dverí v MŠ v sume 2800
€. Zakúpili sa 2 skartovačky pre MŠ a ZŠS. Škola robí pravidelne revízie elektrického
a plynového zariadenia, bleskozvodu, hasiacich prístrojov, v jeseni sa previedla deratizácia
a dezisenkcia. Nepodarilo sa previesť revíziu výťahov z časových dôvodov oslovenej firmy.
Škola má webovú stránku, ktorú sa snažíme aktualizovať pre rodičov, zamestnancov
a verejnosť, má bezpečnostný systém ktorý sa pravidelne kontroluje. Vykonali sa školenia
BOZP zamestnancov bezpečnostným technikom a s každým novoprijatým zamestnancom.
Naištaloval sa do 5 triedy videotelefón potrebný pre kontrolu a pohybu zákonných zástupcov
detí 5. triedy.
c) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
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Škola rešpektuje psychologické, hygienické a pedagogické potreby a požiadavky detí
a zamestnancov. V mesiaci jún škola rešpektovala hygienické a prevádzkové požiadavky na
základe opatrení, uznesení ministerstva školstva, RÚVZ a mesta Prešov. V mesiaci jún 2020
boli v prevádzke 3 triedy s celkovým počtom detí 45. Od 15.júna 2020 nastúpilo ešte 9 detí.
Na základe nariadenia bola upravená prevádzka školy pre zamestnancov a rodičov. Škola
z rozpočtu školy a podpory mesta Prešov zakúpilo ochranné štíty pre všetkých zamestnancov,
dezinfekčné a hygienické pomôcky a čističe uteráky vymenila za papierové utierky. Dokúpili
sa dva bezdotykové teplomery. Vedenie školy a celý školský personál dodržiaval odsúhlasený
Školský poriadok, ktorý ako hlavný dokument je záväzný pre rodičov, detí a zamestnancov
školy. 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 sme
mali
„Misu plnú vitamínov“,
„Zdravý olovrant pre rodičov“ s ochutnávkou a poskytovaním receptov pre rodičov
„Mliečny program“
„Školské ovocie“.
Výhodou je vlastná školská jedáleň, v ktorej sa deti učia samostatne a kultúrne stolovať.
Nachádza sa v nej sebaobslužný zeleninový pult pre deti predškolákov. 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. Deti prípravných tried v mesiaci február 2020 sa
zúčastnili predplaveckého výcviku na MŠ Bajkalská, v škole bol zorganizovaný monitoring
pohybových schopností detí, v jesenných mesiacoch sa zúčastnili
turisticko- -branných
vychádzok, návštevy Ekocentra, športových súťaží, environmentálnych aktivít na škole .Pri
usporadúvaní denných činnosti učiteľky zohľadňovali základné psychohygienické zásady
s prioritným zameraním na predchádzanie psychickej a statickej záťaži a vzniku a šírenia
prenosných ochorení. V mesiaci jún sa sprísnil ranný filter detí a bol potrebný aj pre rodičov
privádzajúcich a odvádzajúcich detí do MŠ a z MŠ. To isté platilo aj pre všetkých
nastúpených zamestnancov školy.
11. Správa o hospodárení školy v školskom roku 2019/2020
MŠ spadá pod originálne kompetencie, taktiež aj školská jedáleň. Škola je financovaná
z podielových daní mesta, taktiež dostáva dotácie na predškolákov zo štátneho rozpočtu. Deti
v HN sme v šk. roku 2019/2020 nemali.
Rok 2019 9. -12.2019

príjmy
dotácie ŠR
bežné výdavky
mzdy a odvody

134 146 €
2 649 €
42 953 €
104 838 €

Rok 2020

príjmy
dotácie ŠR
bežné výdavky
mzdy a odvody

182 130 €
9 418 €
37 459 €
155 956 €

1.-6.2020
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12.Technický stav školského zariadenia
V šk. roku 2019/2020
 pokračovala výmena interiérových dverí
 kvôli zatvoreniu MŠ COVID 19 sa neuskutočnila maľba 4 spálni
 Naďalej ostáva
 oprava fasády školy
 výmena starých svietidiel v spálňach 4 tried v pavilóne „A“, a „B“
Technicky stav školy je adekvátny užívania po 30 rokoch ( potrebná výmena radiátorov,
elektrických rozvodov (časté skraty a horenie káblov)
 rekonštrukcia práčovne
 výmena rozvodov a výmena radiátorov
13. Koncepčný zámer školy vydaný obdobie rokov 2015-2020
Koncepčný zámer školy bol postavený v hlavných bodoch na:
 na systematickú prípravu detí predprimárného vzdelávania pre vstup do ZŠ
 motiváciu pedagogických zamestnancov k profesijnému a osobnostnému rozvoju a
sebavzdelávania
 podporu projektov školy so zameraním na environmentálnu výchovu, oboznamovanie
s cudzím jazykom (anglickým) a ľudovými tradíciami
 zlepšovanie materiálno-technických podmienky školy
 vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových kompetencii s dôrazom
na rozvoj kritického myslenia, sociálnych kompetencii
Výchovno-vzdelávacia činnosť
Vlastné ciele a úlohy, ktoré si škola v šk. roku 2019/2020 vytýčila
 VVČ realizovať podľa ŠkVP „Letíme s včielkou a spoznávame svet“
 rešpektovať anatómiu a momentálne dispozície dieťaťa, jeho učebný štýl, podporovať
jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebapoznávanie
 grafomotorické zručnosti rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, dôrazom na
správny uchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu
a správnu polohu tela počas činnosti
 pokračovať v profilácii školy
 analyzovať a vyhodnocovať plnenie vymedzených cieľov a zámerov v Šk VP,
identifikovať príčiny jeho neúspešnosti. Do revidovania ŠkVP zapájať všetkých
pedagogických zamestnancov
 podporovať Deň materských škôl na Slovensku rôznymi aktivitami, činnosťami pre
deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu a opodstatnenosť
materských škôl
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 podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručnosti detí s pravidelnou dennou
realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku
 prehlbovať a upevňovať chápanie rozličných kategórií detských práv
 v súčinnosti so zriaďovateľom venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu objektu pred
znečisťovaním a devastáciou
 nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami
predprimárneho vzdelávania
 pravidelne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na stránkach www.
minedu.sk, www. statpedu. sk , www.ssiba.sk, bezpre.sk a pod.
 kultivovať sociálnu stránku učiteliek a ostaných zamestnancov
Analýza edukačnej činnosti bola hodnotená priebežne počas prevádzky školy nakoľko MŠ
bola od marca 2020 do júna 2020 zatvorená pre COVID 19. V mesiaci jún 2020 sa otvorila
MŠ ktorá pracovala v obmedzenom režime, výchovnovzdelávacia činnosť sa uskutočňovala
podľa mesačných plánov v triedach prispôsobených viac menej v prírodnom prostredí ( na
školskom dvore a pod). Depistažné vyšetrenie predškolákov, ktoré bolo naplánované
na mesiac marec 2020 sa nestihlo previesť. Jedno dieťa na podnet zákonného zástupcu matky
bolo vyšetrené v CPPP a P, jedno dieťa z podnetu zákonného zástupcu matky bolo vyšetrené
z dôvodu predčasného zaškolenia.
Dobré výsledky boli dosiahnuté
 v uplatňovaní vhodných inovačných a metodických postupov a zaujímavých
edukačných aktivít pre deti
 využívaním vhodných foriem spolupráce s rodinou
 v rešpektovaní anatómie a momentálnych dispozícii detí, potrebných k sebarealizácii
dieťaťa
 v kooperatívnom a participovanom riadení, kde každý zamestnanec školy mál
rovnaké možnosti uplatňovať svoju profesionalitu
 v uplatňovaní špecifických metód k aktívnemu počúvaniu a komunikácii
 v prípravných triedach kde detí získavali potrebné kompetencie na bezproblémový
prechod detí do základnej školy
 v estetickom zlepšovaní interiéru školy, vybaveniu tried
 v zapájaní sa detí do aktívnej ochrany zeme
 v aktívnom zapájaní detí do programoch a aktivít podporujúcich zdravie a zdravý
životný štýl a na podporu telesného a duševného zdravia
 v monitorovaní správania sa detí a ich zmien v spolupráci s vedením školy
a zákonnými zástupcami detí
Odporúčania vyplývajúce z analýzy hodnotenia za školský rok 2019/2020
Odporúčania sú vyvodené z analýzy VVČ pozorovania, kontrolných činnosti a celkového
hodnotenia učiteliek
 cez zážitkové učenie rozvíjať poznatkový systém u detí
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 zapájať sa do projektov a tvorenie projektov pre kvalitnejší edukačný proces
a zlepšenia materiálnych podmienok školy
 zvyšovať kompetencie učiteliek cez akreditované vzdelávacie inštitúcie
 podnecovať u detí kritické myslenie
 viac využívať individuálny prístup pri zistených odchýlkach dieťaťa
 zlepšovať komunikáciu medzi dieťa -učiteľ- rodič
 vo VVP rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Využívať piktogramy, symboly,
obrázky
 naďalej podporovať rozvíjanie matematickej gramotnosti detí cieľavedomým
uplatňovaním špecifických metód
 uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí
/SWOT analýza školy/
Silné stránky a slabé stránky školy
A. Silné stránky VVČ Ľudské
Tvorivé učiteľky
Opora v nepedagogických zamestnancoch
merateľná kvalita práce, plnenie úloh nad
rámec svojich povinnosti
Dobrá koordinácia školského manažmentu(riaditeľka , zástupkyňa, vedúca ZŠS)
Spolupráca so ZŠ a inými subjektmi
podporujúce výchovu a vzdelanie
Alternatívne formy spolupráce s rodinou

Slabé stránky školy
nevyhovujúce prostredie okolia školy
nezateplená budova školy
nezáujem niektorých rodičov o dianie v MŠ
chýbajúci školský dvor
chýbajúce odborné prednášky pre mladých
rodičov

záujem zamestnancov o ďalšie vzdelávania
podpora a spolupráca s Radou školy a Radou
rodičov
Cvičná škola pre SOŠPg a PU
100% kvalifikovanosť
technické
1.Samostatná jedáleň
2.Škola komornejšieho typu
3.Dobrá vybavenosť učebných pomôcok,
odbornej a detskej literatúry
4.Vhodné podmienky pre VVČ
5.Átrium pre zážitkové učenie a oddych
Organizačné
Právna subjektivita
Otvorené hodiny pre rodičov
Záujem o MŠ, dobrá dochádzka
Bezproblémový chod a okamžité riešenia
medzi vedením a zamestnancami školy
v zložitých situáciách COVID 19
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Príležitosti
 dobrá informovanosť pre rodičov, o dianí školy, dostupnosť dokumentov, webová stránka
školy
 zapájanie sa do projektov a výziev
 neustále pracovať na dobrých vzťahoch učiteľ- dieťa, učiteľ- dieťa- rodič
 dobrá poloha školy- blízkosť OC (pracujúci rodičia)

Ohrozenia
 syndrom vyhorenia- strata motivácie u učiteliek
 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách (nezamestnanosť, bývanie
v prenajatých bytoch, výška školného)
 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
 možnosť havarijných stavov v MŠ
 nezáujem o prácu a dianie v MŠ u mladých rodín
Záver
Správa za šk. rok 2019/2020 bola hodnotená z mesiacov, kedy MŠ bola aktívna resp.
v prevádzke. Naplánované aktivity a akcie z dôvodu COVID 19 nebolo možné uskutočniť
alebo realizovať úplne alebo len v obmedzení. Aj napriek tomu sa učiteľkám prípravných
tried podarilo vhodnou formou rozlúčiť sa s deťmi -predškolákmi a rodičom poďakovať za
spoluprácu a pomoc škole.
Koncepčný zámer školy ktorý bol vytýčený na obdobie rokov 2015-2020 sa podarilo vo
väčšine bodov splniť alebo zrealizovať. Avšak práca v materskej škole je dlhodobý a zložitý
proces, kde je potreba neustále vylepšovať, zdokonaľovať sa a obnovovať, preto aj pri
najväčšej snahe sa niektoré úlohy a opravy nepodarilo zrealizovať. Vo VVČ sme ani v tomto
školskom roku nezaznamenali závažnejšie nedostatky, prípadné nedostatky boli riešené
priebežne.
Na škole nebol zaznamenaný žiaden úraz nevyskytla sa žiadna havária.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná na
pedagogickej rade 26.6.2020

V Prešove 26.6.2020

Gabriela Žabková
riaditeľka školy

So správou o podmienkach a výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok
2019/2020 boli členovia Rady školy oboznámení elektronicky z dôvodu opatrení a zákazu
uskutočňovať porady a zasadnutia na školách.
V Prešove

Bc. Alena Frenáková
_______________________
predseda Rady školy
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