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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Mierová 315/10 Považská Bystrica za školský rok 2012/2013.

1. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Materská škola
2. Adresa školy: Mierová 315/10
3. Telefónne číslo: 042/4326911
4. Internetová adresa:www.ms-mierova.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica

faxové číslo:
e-mailová adresa: riaditel@ms-mierova.sk

2. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko
Mgr.Anna Štefinová
Mgr.Erika Kallová
Dana Bačová
Viera Čierniková
Svetlana Hrnková
Daniela Pastorková

Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
zástupca riaditeľa EP Orlové 94
zástupca riaditeľa EP Milochov 222
vedúca ŠJ
vedúca ŠJ

3. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

3.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Materskej škole,Mierová 315/10 Považská Bystrica, bola ustanovená v zmysle
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa :19.9.2012
Funkčné obdobie začalo dňom 1.9.2012 na obdobie 4 rokov.
3.2) Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Anna Pavelková
Gabriela Lacková
Svetlana Hrnková
Ing.Talčíková Natália
Ing.Kubovič Ľubomír
Ing.Ján Kunovský
Ing. Vladimíra Budayová
Mgr.Katarína Beranová
Ing.Katarína Drevenáková
Slamková Jarmila
Mgr.Lenka Možutíková

Funkcia
Predseda

podpredseda

Zvolený /delegovaný/ za +
Zástupca pedagogických zamestnancov
Zástupca pedagogických zamestnancov
Zástupca nepedag.zamestnancov
Zástupca rodičov EP Orlové
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca rodičov
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca rodičov EP Milochov
Zástupca rodičov
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3.3)Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013:
19.9.2012
ustanovujúce zasadnutie RŠ, voľba predsedu a podpredsedu,oboznámenie
s dokumentáciou školy, prerokovanie Plánu práce školy, Školského poriadku,ŠKVP
18.4.2013 – zasadnutie RŠ sa zaoberalo čerpaním finančných prostriedkov za rok 2012
a rozpočtom na rok 2013
4) Údaje o metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:
Poradným orgánom riaditeľa je Rada školy pri MŠ
Metodické združenie pri MŠ Mierová 315/10 – vedúca Mgr. Erika Kallová
Zasadnutie 4 x v školskom roku
4.) Údaje o deťoch školy za školský rok 2012/2013 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Materská škola a elokované pracoviská spolu
Stav k 15. 9. 2012
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2013

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

1

21

0

1

20

0

3,5 - 4,5 r.

1

24

0

1

22

0

4 – 5 r.

1

23

1

1

23

1

5- 6 r.

2

48

0

1

48

0

3-6r.

1

23

0

1

24

0

2-4r.

1

17

0

1

17

0

Spolu

7

156

1

7

154

1

EP Orlové 94
Stav k 15. 9. 2012
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2013

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

2-4 ročné

1

17

0

1

17

0

4-6 ročné

1

23

0

1

23

0

spolu

2

40

0

2

40

0
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EP Milochov
Stav k 15. 9. 2012
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2013

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-6 ročné

1

23

0

1

24

0

spolu

1

23

0

1

24

0

MŠ Mierová
Stav k 15. 9. 2012
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2013

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

1

21

0

1

20

0

3,5 - 4,5 r.

1

24

0

1

23

0

4 – 5 r.

1

23

1

1

23

1

5- 6 r.

2

25

0

1

24

0

3-6r.

1

93

0

1

90

0

4.1.) Iné skutočnosti, vysvetlivky.
Naplnenosť materskej školy a elokovaných pracovísk v školskom roku 2012/2013 má
stúpajúcu tendenciu. V tomto šk.roku malo i odklad školskej dochádzky len 1 dieťa, 8 detí je
do 3 rokov.
Prejavuje sa zvýšený záujem o umiestnenie 2 ročných detí do materských škôl.
Priemerná dochádzka detí za šk. rok je 16 detí na EP Milochov, 34 detí na EP Orlové a 65
detí v MŠ Mierová.

5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g)
Pedagogický kolektív je plne kvalifikovaný.
4 učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie, 1 učiteľka doplňujúce pedagogické štúdium
a I.atestáciu. Všetky učiteľky sa priebežne vzdelávajú.
Materská škola
zamestnanci MŠ spolu
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní

Počet Školská kuchyňa a jed. Počet
21,41 zamestnanci –spolu
5,9
14
1,5
Vedúca ŠJ
14

5
- dopĺňajú si vzdelanie
1
7,41
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
5,01
- ostatní
2,4
Spolu počet zamestnancov
MŠ + ŠKaŠJ

27,31

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci

5.1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov
o škole)
Mgr.Anna Štefinová
Mgr. Erika Kallová
Mgr.Petra Mikulová
Anna Pavelková
Anna Krivá
Soňa Hrabičíková
Ivana Štefániková
Jana Chalanyová
Dana Bačová

Učiteľstvo pre MŠ, sociálna pedagogika
Učiteľstvo pre materské školy
Predškolská a elementárna pedagogika
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy DPŠ
špeciálna pedagogika v MŠ
Učiteľstvo pre materské školy
Predškolská a elementárna pedagogika
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy

Gabriela Lacková
Mgr.Jana Valkárová
Anna Klusová
Viera Čierniková
Mária Valašíková

5.2) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2012/2013)
Forma vzdelávania
Vysokoškolské
Atestačné vzdelávanie
Inovácie v didaktike
pre vedúcich PZ
Digitálne technológie v
MŠ
Funkčné inovačné
vzdelávanie
Inovácie v didaktike
pre učiteľky MŠ
Orientácia v priestore
a priestor.orientácia
Rozvoj
grafomotorických

Počet
vzdelávaných
1
1

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
1

3

1

2

2

4

4

4

2

3

3

3

2

2

1

6
zručností
Tvorba prezentácií
Interaktívna tabuľa vo
VVP

1

1

1

1

6) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
Ø Vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre starých rodičov a stravujúcich
dôchodcov
Ø Zapojenie sa do projektu „Za krajšiu Považskú Bystricu“
Ø Zapojenie do projektu „ SPPoločne pre ľudí“, „Dedičstvo národa“
Ø Protidrogový týždeň – aktivity cielené k ochrane zdravia
Ø Týždeň športu – aktivity pre rodičov, šarkaniáda , zber gaštanov, výroba svetlonosov,
branná vychádzka – poplach CO
Ø Deň otvorených dverí pre rodičov
Ø Tvorivé dielne pre deti z MŠ Predmier, Hliník pri Bytči
Ø Vianočné dielne pre rodičov a detí, návšteva žiakov 3.ročníka ZŠ Školská
Ø Akcie k Svetovému dňu knihy- návšteva knižnice,
Ø Návšteva polície zameraná na dopravnú výchovu
Ø Vystúpenie detí ku Dňu matiek
Ø Návšteva požiarnej zbrojnice
Ø Športová olympiáda v areáli ZŠ Školská
Ø Otvorená hodina anglického jazyka
Ø Rozlúčka s predškolákmi
Ø Predplavecká príprava

Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Športová olympiáda
Festival olympijských hviezdičiek
Týždeň športu s rodičmi
Škôlkarska olympiáda –MŠ Predmier
Ekovláčik – separáčik – MŠ Rašov
Beseda so spisovateľkou
Výtvarné súťaže v ZUŠ I.W.Kráľa
Výstava výtvarných prác Zdravý úsmev
Výstava svetlonosov a zeleninových bábok
Návštevy
ZŠ,
knižnice,Považského
osvetového strediska...
Divadelné predstavenie „ Maťko a Kubko“
Výtvarné súťaže- Vesmír očami detí, Čo sa
pre rodičov, družobné MŠ,
deje v prírode – získané ocenenia
Stavanie mája
Škôlkari v pohybe
Deň matiek
Divadelné predstavenie Pampúšik
Deň otcov
Div. predstavenie Prasiatko kvik,Včielka
Návšteva dopravného ihriska
Maja
Ďalšie informácie: Výborné skúsenosti získavajú učiteľky pri stretnutiach s družobnými
materskými školami , výmenou metodických materiálov a skúseností.
S pozitívnym ohlasom sa stretlo stretnutie s dôchodcami, ktoré starší obyvatelia veľmi uvítali,
spoznali prostredie MŠ, zvýšil sa aj počet stravujúcich sa dôchodcov na 13.
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Rodičia sa s obľubou zapájajú do školských akcií, podporujú ich , prostredníctvom zástupcov
rodičov v RŠ navrhujú nové aktivity – spoločné popoludnie v MŠ ,brigáda na úpravu areálu,
nočná škôlka, škola v prírode...
EP ORLOVÉ
Článok v Bystrických novinkách – Po rokoch sa materská škola dočkala vynoveného interiéru
aj plastových okien. Tiež o vynovených priestoroch MŠ informovala miestna televízia.
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Šarkaniáda, nočná škôlka
Deň matiek
Veselé tekvičky – stretnutie so starými rodičmi
a tvorenie tekvíc
Šarkaniáda, nočná škôlka

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Vystúpenie pre jubilantov v obci
Divadelné predstavenie Pampúšik
Div. predstavenie Prasiatko kvik
Mikuláš a jeho diskotéka

Rozlúčka s predškolákmi s rodinami detí

Návšteva u hasičov na dni otvorených dverí
Návšteva na dopravnom ihrisku
Návšteva 3.ZŠ

Ukážka pre deti úžitkového vozidla sanitky
Vianočná besiedka a všetko čo k tomu patrí / rodinní
príslušníci/
Karneval -V maskách celá rodina

Kúzelník
Deň matiek – líčenie, starostlivosť o vlasy,
program detí
Predplavecká príprava

Deň detí- Na prechádzke s vílami v ríši rozprávok
Ukážka úžitkových vozidiel sanitka

Detská olympiáda
Účasť na zápise detí do III. ZŠ a ZŠ
Pov.Podhradie
Návšteva na dopravnom ihrisku
Návšteva u hasičov na dni otvorených dverí
Optys- maľovanie s voskovkami

Šarkaniáda, nočná škôlka
Mikuláš a jeho diskotéka
Zimné kráľovstvo stavanie zo snehu s rodičmi

EP MILOCHOV

Údaje o aktivitách organizovaných školou
„Veselá tekvička“ – výstava tekvičiek v EP

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Tekvička pre Hypernovu v P.B./

„Babičkám a deduškom“ vystúpenie pre starších z Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí /POS/
Milochova
Návšteva v ZŠ - oboznámenie s vyučovaním
Mikuláš medzi deťmi v MŠ / s rodičmi/

Návšteva div. predstavenia Prasiatko Kvik

Zdobenie vianočného stromčeka v centre Milochova, Týždeň ochrany prírody - Deň Zeme
rozsvecovanie
Deň otvorených dverí u hasičov v P.B.
Karneval- fašiangová veselica / s rodičmi/
Návšteva knižnice v Pov. Bystrici

Olympiáda hviezdičiek v P. B.
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„Veľkonočné vajíčko“ prehliadka tvorivosti
Stavanie mája
Deň matiek v DK Milochov
EKOHRY v prírode, turistická vychádzka
MDD športové hry
Vystúpenie sokoliarov u nás, stretnutie s kamarátmi
z MŠ Mierová
Rozlúčka s predškolákmi
Otvorená hodina hudobno – pohybového krúžku ZUŠ
pre rodičov

6.1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach
Ocenenie – Vesmír očami detí
Čo sa deje v prírode : Dorotea Kudlová,Adam Kollár,Tomáš Hakač,Patrik
Židek...
6.2) Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) v školskom roku škola zapojená ( § 2 ods. 1
písm. j)
Názov projektu
Zdravý úsmev detí

Adamko
zdravo

hravo

Termín začatie
realizácie projektu
2011

– 2007

Termín ukončenia
realizácie projektu
2013

pokračuje

Za krajšiu Považskú 2012
Bystricu

2013

Moja rodina, moja 2010
škôlkA

pokračuje

Ekoškôlka (CVČ)

2012

2013

Škôlkari v pohybe

2013

2013

Výsledky
Dentálna prevencia,
zvyšovanie
povedomia
o význame
starostlivosti o zuby
Rozširovanie
poznatkov
detí
o vesmíre,
Zemi,
planétach
Skvalitnenie
a skrášlenie
prostredia MŠ
Priblíženie
života
detí v MŠ rodičom,
zapojenie sa činnosti
školy
Enviromentálna
výchova
Aktívne
trávenie
voľného času

Ďalšie informácie: Rozvoj pohybových schopností vyplýva aj z ŠKVP, ktorý si škola
stanovila nad rámec štátneho vzdelávacieho programu a rodičia majú o aktivity záujem –
tenisový krúžok , predplavecká príprava, športové dopoludnia, turistické vychádzky – tým
upevňujeme fyzické aj psychické zdravie detí.
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7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
V školskom roku 2012/2013 nebola uskutočnená.
8) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
MŠ Mierová je 4 triedna .Materiálne a priestorové vybavenie školy je na dobrej úrovni, 1
trieda slúži na krúžkovú činnosť detí ,rozšírená o počítačovú techniku z MPC . Vymaľovali sa
vstupné chodby, šatne, kuchyňa , pivničné priestory. Zrekonštruovala sa III.trieda, opravili sa
sponzorsky schody do budovy a brány. Sponzorsky sa zabezpečilo odpratanie kalamitného
dreva zo školskej záhrady. Z 2% daní boli zakúpené nové hračky a výtvarný materiál pre deti.
EP Orlové je priestrané zariadenie 2 triedne v kľudnom prostredí okrajovej časti mesta Pov. Bystrica.
s veľkou školskou záhradou. Je v prenajatých priestoroch. má dobré materiálno – technické vybavenie. Škola
by potrebovala urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti, plynofikáciu / zatiaľ odstrániť v kotolni
nedostatky zistené revíziou/, výmenu svietidiel v triedach a herniach. V kuchyni je potrebné zakúpiť kryt na
miešací stroj, zakúpiť počítač pre vedúcu ŠJ a jednu triedu MŠ a zakúpiť žalúzie na okná.
EP Milochov je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Patrí jej časť prízemia.
Súčasťou je herňa, spálňa, jedáleň, WC s umyvárňou, školská jedáleň s kuchyňou.
Materiálne vybavenie je postačujúce, pravidelne je dopĺňané podľa požiadaviek
zamestnancov, so zreteľom na finančné krytie a oprávnenosť požiadaviek.
Učebné pomôcky, hračky, materiál pre činnosti s deťmi boli postupne zakupované
z finančných prostriedkov fondu ZRŠ. Učebné pomôcky boli získané z 2 % daní fyzických
osôb prostredníctvom neziskovej organizácie „ Timotej našim deťom“.
Inventár MŠ je funkčný. Doplnili sme knižnicu o nové tituly z detskej a odbornej literatúry.
Boli odstránené nedostatky z revíznych správ bleskozvodov a elektroinštálácie.

9) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
2012)
Rozpočet na obdobie 9-12/2012: 81.359,- €
Mzdy
59.451,Tovary a služby
21.908,- z toho na predškolákov 2451,-€
Čerpanie rozpočtu: Materská škola a elokované pracoviská
Mzdy
36 741,-€
Odvody a poistné
12 839,Energie ,vodné ,stočné, poštové a telekomunikačné služby
6 542,Výpočtová technika, prevádzkové stroje,náradie,všeob.materiál 2 868,Softvér
485,Rutinná údržba budov
848,Nájomné za nájom budov
367.propagácia(web stránka) ,stravovanie,tvorba soc.fondu,
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náhrady mzdy, poistné...
transfery na dávku v hmotnej núdzi
spolu

5 920,381,66 911,-

Školské jedálne MŠ a EP
Mzdy
Odvody a poistné
Energie,vodné,stočné
Nájomné,všeobecný materiál,
stravovanie,prídel sociálneho fondu
spolu

7 319,2 865,3 041,1 143,14 368,-

MŠ MIEROVÁ
2% daní 843,48 €– nákup hračiek výtvarného materiálu
Sponzorsky – oprava schodov, vstupných brán(betonáž, nová brána)- 350,-€
Likvidácia dreva, zrezanie polámaných stromov – 200,-€
Nákup športových potrieb pre deti z projektu Škôlkari v pohybe 860,-€Odmeny pre deti z projektu T-com deťom - 50,-€
Výmena vodovodných bateríí- 50,-€
Šitie krojov pre deti tanečného krúžku – 250,-€
EP ORLOVÉ
Sponzorsky :500,-€- nákup hračiek,kancelársky papier, farby, pastelky
2% z daní 1720,-€
10) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Upevňovanie psychického a fyzického zdravia detí i zamestnancov- v rámci plnenia cieľa
sa uskutočnili aktivity- posedenie pri bylinkovom čaji s rodičmi, ochutnávka zdravých
nátierok pre rodičov,, týždeň športu, urob si bábku zo zeleniny,svetlonosa, posedenie pri
stromčeku,...
Spokojnosť rodičov ,detí a zamestnancov potvrdzuje aj to, že nebola riešená žiadna sťažnosť.
11) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
NAPRÍKLAD:
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Ø vysoká odbornosť pedagogických
Ø nedostatočné ohodnotenie pedagog.
zamestnancov
a nepedagogických zamestnancov
Ø zapájanie sa do projektov
Ø vysoké náklady na prevádzku,
Ø dopĺňanie si vzdelania zamestnancov
platenie nájomného
Ø podieľanie
sa
kultúrno
–
Ø nutné rekonštrukčné práce na
spoločenskom živote v mestských
budovách
častiach
Ø priaznivý demografický vývoj
PRÍLEŽITOSTI
Ø dobré podmienky pre výchovu detí

RIZIKÁ
Ø nedostatok finančných prostriedkov
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Ø .vhodné umiestnenie MŠ z hľadiska
dopravy v meste
Ø Vytvorenie podmienok na rozvoj
talentovaných detí
Ø Možnosť zaradenia detí so ŠVVP

Ø nedoriešené
termíny
budovy s majiteľom

prenájmu

12) Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
12.1) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
V MŠa jej elokovaných pracoviskách sú vytvorené dobré psychohygienické podmienky
potrebné pre úspešné plnenie cieľov predprimárneho vzdelávania. Uplatňovali sme prvky
demokratizácie a humanizácie. V práci sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu,
Školského vzdelávacieho programu „Spoznávame svet okolo nás“, pedagogicko organizačných pokynov pre tento šk. rok. Pri plnení cieľov výchovy a vzdelávania bola pre
nás dôležitá orientácia na aktívne prijímanie poznatkov, zachovávanie aktivity dieťaťa,
posilňovanie sebaúcty a sebadôvery ako predpokladu celoživotného rastu.
V rámci možností materskej školy zabezpečujeme všetky požiadavky rodičov na
zabezpečenie vhodných podmienok, dodržiavanie pitného režimu, zaradenie viac druhov
ovocia do jedálnych lístkov, individuálny prístup k deťom, adaptácia detí za prítomnosti
rodiča....
12.2) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
MŠ MIEROVÁ
Činnosť krúžkov: výtvarný (ZUŠ) 16 detí
Oboznamovanie s anglickým jazykom – 24detí
Hudobno- pohybovú prípravu ( ZUŠ) absolvovalo 18 detí
Predplaveckú prípravu – 17 detí
EP ORLOVÉ
Výtvarný krúžok -16 detí
Oboznamovanie s anglickým jazykom –17 detí
Počítačový krúžok – všetky deti 5-6 ročné podľa časových možností učebne
Tenisový krúžok – 6 detí
Krúžok na IT – 9 detí
Dramatický - 18 detí
Tanečno –spevácky krúžok -19 detí
EP MILOCHOV
Hudobno – pohybový (ZUŠ)– 10 detí
Krúžok „Šikovníček“ -15 detí
Predlavecká príprava – 8 detí

12.3) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2
ods. 2 písm. c)
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Na veľmi dobrej úrovni, veľký záujem rodičov o aktivity organizované školou s maximálnou
účasťou. Veľmi často vyhľadávajú poradenstvo v oblasti výchovy, zabezpečili sme im
stretnutie so psychologičkou, sprostredkovali osobné stretnutia v CPPP.
EP Orlové Rodičia sú informovaní o aktivitách prostredníctvom e-mailu, ktorý sa stal
neodmysliteľnou súčasťou komunikácie medzi školou a rodinou. Rodičia sa zapájajú najmä
pri organizovaní spoločných podujatí, sponzorských darov, kosenie trávy.
EP Milochov Spoluprácu s rodičmi hodnotím kladne, rodina je súčasťou diania v EP.
Rodičia sa aktívne zapájali do činností pripravených pre deti, spolupodieľali sa na príprave
podujatí. V záujme čo najúčinnejšieho rozvoja osobnosti dieťaťa sme sa ich snažili vtiahnuť
do nášho výchovného spoločenstva. Aktívne spolupracovali pri zveľaďovaní prostredia .
Pedagogickí zamestnanci poskytovali rodičom metodické poradenstvo, týkajúce sa problémov
vo výchove, pred vstupom detí do ZŠ
12.4) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Spolupráca so ZUŠ- odborom výtvarným, ZŠ Školská, CVČ, Považskou knižnicou,
Považským osvetovým strediskom ,Materskými školami- Predmier, Rašov, Hliník pri Bytči
Kladne hodnotím spoluprácu s CVČ, zapojili sme sa do projektu Ekoškôlka, ktorý bol
realizovaný v EP Milochov. Využívali sme ponúkané podujatia organizované ZUŠ,
Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.
Spolupracovali sme s výborom mestskej časti – pripravovali sme kultúrny program na ich
podujatia, členovia výboru sa podieľali na zveľadení školského areálu, zakúpili športové
a výtvarné potreby pre deti.

V Pov.Bystrici 3.7.2013

Mgr.Anna Štefinová

