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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Mierová 315/10 Považská Bystrica za školský rok 2015/2016

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

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 224
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 19.9.2012 na obdobie 4 rokov.
3.2) Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Anna Pavelková
Gabriela Lacková
Svetlana Hrnková
Mgr. Bašková
Ing.Kubovič Ľubomír
Ing.Ján Kunovský
Ing. Erika Ďurišová
Mgr.Katarína Beranová
Ing.Katarína Drevenáková

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

10.
11.

Fortuníková Katarína
Mgr.Zuzana Kováčiková

Zástupca rodičov EP Milochov
Zástupca rodičov

3.3)Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016:
19.9.2015 zasadnutie RŠ sa zaoberalo prerokovaním a schválením dokumentácie školy školy,
prerokovanie Plánu práce školy, Školského poriadku, ŠKVP, zaoberalo sa potrebami školy
a EP na školský rok (finančné prostriedky, materiál na výchovno-vzdelávací proces)
4.6.2016 sa zasadnutie RŠ riešilo čerpanie problém s vykurovaním EP Milochov,
poškodenými terasami na MŠ Mierová 315, zápisom detí k šk.roku 2016/17.
15.6.2016 sa zástupcovia RŠ zúčastnili rozlúčky s predškolákmi v MŠ Mierová
19.6.2016 rozlúčka s predškolákmi na EP Orlové
Spolupráca s radou školy je produktívna a veľmi prínosná pre činnosť školy.
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- zasadnutia riešili prípravu a oboznamovanie sa so ŠVP,
plánovaním v budúcom šk.roku a odovzdávaním informácií s absolvovaných vzdelávaní
učiteliek.

4.) Údaje o deťoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Materská škola a elokované pracoviská spolu
Stav k 15. 9. 2015
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2016

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

1

20

0

1

21

0

3,5 - 4,5 r.

1

23

0

1

24

0

4 –6 r.

2

47

0

2

48

0

5- 6 r.

1

25

0

1

25

0

3-6r.1

1

23

0

1

23

0

2-4r.

1

22

0

1

20

0

Spolu

7

160

0

7

161

0

EP Orlové 94
Stav k 15. 9. 2015
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2016

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

2-4 ročné

1

22

0

1

20

0

4-6 ročné

1

24

0

1

24

0

spolu

2

46

0

2

44

0

EP Milochov
Stav k 15. 9. 2015
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2016

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-6 ročné

1

23

0

1

23

0

spolu

1

23

0

1

23

0

MŠ Mierová
Stav k 15. 9. 2015
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2016

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

1

20

0

1

21

0

3,5 - 4,5 r.

1

23

0

1

24

0

4 –6 r.

1

23

0

1

24

0

5- 6 r.

1

25

0

1

25

0

4

91

0

4

94

0

spolu

4.1.) Iné skutočnosti, vysvetlivky.
Zvýšili sme kapacitu EP Orlové na 46 detí.Prejavuje sa zvýšený záujem o umiestnenie 2
ročných detí do materských škôl.
Priemerná dochádzka detí za šk. rok je 18 detí na EP Milochov,33 detí na EP Orlové a 73
detí v MŠ Mierová. Sledujeme znižovanie neprítomnosti detí z dôvodu chorobnosti.
Špecifické ciele vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu a ŠKVP boli splnené.
Využívané boli metódy hodnotenia, pedagogické pozorovania, hospitácie, analýza produktov,
diagnostika detí... Hodnotenie detí prebiehalo priebežne, výsledky výchovno-vzdelávacej

činnosti boli hodnotené týždenne, zaznamenávané písomne v pláne výchovno-vzdelávacej
činnosti. Zvolené stratégie boli pre deti zaujímavé, viedli k rozvíjaniu všetkých kompetencií.
Deti predškolského veku zvládli všetky požiadavky pre vstup do základnej školy. Odklad
školskej dochádzky v budúcom roku má 8 detí. Využívané boli metódy hodnotenia –
pedagogické pozorovanie – hospitácie, analýza produktov detských prác, pracovných listov,
pracovných zošitov, diagnostika detí, individuálne rozhovory.
V rámci výchovno – vzdelávacej činnosti bola pozornosť venovaná deťom v oblasti
matematickej, predčitateľskej, výtvarnej, pohybovej, literárno – dramatickej. Práce detí boli
prezentované na verejnosti formou výstav, vystúpení pre rodičov a širšiu verejnosť, čím sme
zviditeľnili
našu prácu. Deti predškolského veku sa zúčastnili predplaveckej
prípravy,tenisovej prípravy a korčuliarskej prípravy.
5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g)
Pedagogický kolektív je plne kvalifikovaný.
5 učiteliek má vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, 1 učiteľka doplňujúce pedagogické
štúdium. 1.atestáciu majú 4 učiteľky.Všetky učiteľky sa priebežne vzdelávajú.
Materská škola
Počet Školská kuchyňa a jed. Počet
zamestnanci MŠ spolu
21,93 zamestnanci –spolu
6,3
14
1,5
Z toho PZ*
z toho vedúca ŠJ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
14
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
1
7,93
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
5,35
- ostatní
2,58
Spolu počet zamestnancov
28,23
MŠ + ŠKaŠJ
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
Ivana Štefániková
Soňa Hrebičíková
Mgr.Tatiana Miškechová
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
Predškolská a elementárna pedagogika
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 2014/2015)
Forma vzdelávania
Vysokoškolské
Atestačné vzdelávanie
Aktivizujúce metódy vo
výchove
Uplatnenie
multikultúrnej výchovy
vo vyuč.procese - Šintava
Učiť moderne, inovatívne
a krestívne -Šintava
Tvorba pracovných
listov- aktualizačné
vzdelávanie
Pohyb a hra –
aktualizačné vzdelávanie
Rozvoj
grafomotorikických
zručností –aktualizačné
vzdelávanie

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo

1

1

4

3

6

5

3

3

1

1

1

1

1

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 , dôchodcov v Strojárenskej štvrti
Ø Zapojenie sa do projektu „Za krajšiu Považskú Bystricu“
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 Vianočné dielne pre rodičov, Vianočná tržnica
Ø Vystúpenie detí na akcii mesta „Vráťme mestu ducha Vianoc“
Ø Návšteva polície zameraná na dopravnú výchovu, ukážky výcviku psov

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vystúpenie detí ku Dňu matiek, Deň rodiny
Návšteva dobrovoľných hasičov v MŠ ukážky požiarneho zásahu
Festival olympijských hviezdičiek
Otvorená hodina anglického jazyka
Vystúpenie detí Budík 2016
Rozlúčka s predškolákmi
Predplavecká príprava, korčuliarska príprava

Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Športová olympiáda,Šarkaniáda
Slovenský olympijský festival
Týždeň športu s rodičmi, ŠK Olympia
Škôlkarska olympiáda –MŠ Predmier
Dopravná výchova – MŠ Hliník nad Váhom
Návšteva hvezdárne v Kysuckom novom
Meste
Deň gramotnosti
Výtvarné súťaže v ZUŠ I.W.Kráľa
Výstava svetlonosov a zeleninových bábok
Divadelné predstavenie „ Pod hríbom“
pre rodičov, družobné MŠ,
Stavanie mája
Výlet do Dúpnej Jaskyne v Pružine
Deň rodiny
Návšteva dopravného ihriska
Nočná škôlka

Návštevy
ZŠ,
knižnice,Považského
osvetového strediska...
Výtvarné súťaže- Dopšinského rozprávky,
Žitnoostrovské pastelky, Vesmír očami detí
Ekoškôlka –aktivity v SMT Milochov
Divadelné predstavenie Aladinova lampa,
Ako babka s dedkom žili, koncert

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.
Rodičia sa s obľubou zapájajú do školských akcií, tvorivých dielní, podporujú ich ,
prostredníctvom zástupcov rodičov v RŠ navrhujú nové aktivity – spoločné popoludnie v MŠ,
brigáda na úpravu areálu, nočná škôlka, ...
EP ORLOVÉ
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Veselé tekvičky – stretnutie so starými rodičmi Vystúpenie pre jubilantov v obci,
a tvorenie tekvíc
Vvystúpenie na hodoch v obci
Vianoce a všetko čo k tomu patrí
V maskách celá rodina
Deň matiek

Divadelné predstavenie v kine
Lomidrevo
Divadelné predstavenie v MŠ Mierová
Hudobný koncert „Remeslá“

Mier

Predplavecká príprava ,tenisová príprava
Rozlúčka s predškolákmi a rodinami detí
Tvorivé dielne
Deň detí –Uhádni rozprávku a vstúp

Návšteva hasičov na dni otvorených dverí
Návšteva vlastivedného múzea

Olympiáda detí a mládeže Slovenska
Návšteva vlastivedného múzea
Logopedická depistáž – logopédia pre deti

Ďalšie informácie:
Škola veľmi dobre spolupracuje s rodičmi, pripravujeme akcie pre celé rodiny detí v MŠ, na
ktorých máme vždy bohatú účasť.

EP MILOCHOV
Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
„Gaštanko a Tekvička“ prehliadka tvorivosti Návšteva
detí- výstava pre rodičov, verejnosť

div.

predstavenia

v kine

Lomidrevo, MŠ – Ako babka s dedkom žili

„Babičkám a deduškom“ vystúpenie pre Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí /POS/
starých rodičov

Žitnoostrovské pastelky 2016

Šarkaniáda

Svet okolo nás / Prešov/

Mikuláš medzi deťmi v MŠ

Návšteva knižnice v Pov. Bystrici

Vianočná besiedka + tvorivá dielňa pre deti Deň otvorených dverí u hasičov v P.B.
a rodičov

Olympiáda hviezdičiek v P. B.

Zimné ekohry

Otvára sa letu brána – vystúpenie detí na
Dňoch mesta P.B.

Karneval- fašiangová veselica
„Veľkonočné tvorenie “ výstava prác
Deň Zeme – celodenná aktivita pre deti a
rodičov
Stavanie mája
Deň matiek- besiedka
MDD – „hľadanie pokladu“

Rozlúčka s predškolákmi - besiedka
Plnené projekty
- Zdravý úsmev detí
- Cyklický program ekovýchovy v MŠ – Ekoškôlka / CVC/
6.1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach
EP Orlové:
Účasť na športových súťažiach : detská olympiáda, účasť a ocenenie v regionálnom kole
výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“
MŠ Mierová:
Ocenenia vo výtvarných súťažiach: Tomáš Ďuriš. Lucia Harantová
V športových súťažiach : Tomáš Ďuriš
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
2016

pokračuje

Za krajšiu Považskú 2012
Bystricu

2016

Moja rodina, moja 2010
škôlka

pokračuje

Ekoškôlka (CVČ)

2012

2016

Projekt AMV

2014

pokračuje

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
Aktivizujúce metódy
v oblasti dopravnej,
etickej,
zdravotej
a mediálnej

Ďalšie informácie: Rozvoj pohybových schopností vyplýva aj z ŠKVP, ktorý si škola
stanovila nad rámec štátneho vzdelávacieho programu a rodičia majú o aktivity záujem –

korčuliarska príprava, plavecká príprava, tenisová príprava, športové dopoludnia, turistické
vychádzky – tým upevňujeme fyzické aj psychické zdravie detí.
Všetky projekty prebiehali celoročne v rámci ŠkVP a mali úspešnosť u detí aj rodičov.
7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
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 . Rekonštrukciou prešla I.trieda, detské toalety,
maľovanie, výmena postieľok, perín, upravilo sa átrium materskej školy, pivničné priestory...
V spolupráci s majiteľom bola opravená poškodená strecha. Zakúpila sa do ŠJ umývačka
riadu a chladnička.
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.
V tomto roku sme zrekonštruovali obidve umyvárne a toalety pre deti, zakúpili nové kuchynské linky.
V spolupráci s Farským úradom sa vymenili radiátory v celej budove.
Úpravou prešiel školský dvor, kde sa upravil priestor pre pohybové aktivity detí ( preliezačky z pneumatík)
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. Uskutočnila sa
oprava kotla na tuhé palivo.
Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia detských toaliet, zakúpila sa práčka, kuchynská
linka,vybudoval sa sprchový kút a toaleta pre kuchárku.
9) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m).
Rozpočet na obdobie 2015
392 375,-€
Mzdy
Odvody
Reprezentačné
Tovary a služby
na predškolákov

206 888,72 627,60,112 860,7 487,-

Čerpanie rozpočtu: Materská škola a elokované pracoviská
Mzdy
Odvody a poistné
Spolu
Energie
Vodné a stočné

171 384,59 995,231 379,38 009,2 794,-

Telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Nájomné za nájom budov
Prídel do SF
Všeobecné služby
Stravovanie
Poistné
Pracovné odevy, reprezentačné, knihy+časopisy
Všeobecné služby ostatné
Dane a poplatky kom. odpad.,bankové poplatky
Údržba strojov a zariadení
Stroje a zariadenia
Spolu

1 095,7720,26 169,2 191,5 085,4 032,619,103,1 280,1 180,14 471,1 670,106 418,-

Školské jedálne MŠ a EP
Mzdy
Odvody a poistné
Spolu

35 252,12 164,47 416,-

Energie
Vodné a stočné
Všeobecný materiál
Prídel do SF
Všeobecné služby
Stravovanie
Údržba strojov a zariadení
Stroje a zariadenia
Výpočtová technika
Spolu

1 436,1 362,860,466,484,1 147331,1 010,367,6 442,-

MŠ MIEROVÁ
• Sponzorsky – zakúpenie perín , vankúšov a obliečok pre 24 detí
• Výrub stromov
• Výmena piesku
• Výmena vodovodných bateríí
• Kancelárske potreby, hračky pre deti, výtvarný materiál
• 2% dane 787,-€
EP ORLOVÉ
• Príspevok na rekonštrukciu toaliet 3 100,-€
• Kontajner na odpad
• Kancelárske potreby ,výtvarný materiál pre deti
• 2% dane 2989,-€
EP MILOCHOV
• 2 % dane z príjmu fyzických osôb – 272,74 €

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, tvorivé dielne s rodičmi ...
Pre zamestnancov sme realizovali výlet na Vianočné trhy do Bratislavy, návštevu divadla
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).

SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Ø vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
Ø vysoké náklady na prevádzku,
Ø zapájanie sa do projektov
platenie nájomného
Ø dopĺňanie si vzdelania zamestnancov
Ø nutné rekonštrukčné práce na budove
Ø podieľanie
sa
kultúrno
–
materskej školy Mierová
spoločenskom živote v mestských
Ø veľká vzdialenosť medzi MŠ
častiach
a elokovanými pracoviskami
Ø priaznivý demografický vývoj

RIZIKÁ
PRÍLEŽITOSTI
− dobré podmienky pre výchovu detí
− nedoriešené
termíny
− vhodné umiestnenie MŠ z hľadiska
budovy s majiteľom
dopravy v meste
− Vytvorenie podmienok na rozvoj
talentovaných detí
− Možnosť zaradenia detí so ŠVVP

prenájmu

12) Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
12.1) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
V MŠ a 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) 14 detí
Oboznamovanie s anglickým jazykom – 24detí
Hudobno- pohybovú prípravu ( ZUŠ) absolvovalo 12 detí
Plaveckú prípravu – 17 detí
Korčuliarsku prípravu 10 detí
EP ORLOVÉ
Výtvarný krúžok -16 detí
Oboznamovanie s anglickým jazykom –15 detí
Hudobno-pohybový -12 detí
EP MILOCHOV
Hudobno – pohybový (ZUŠ)– 10 detí
Predlavecká príprava – 8 detí
Výtvarný krúžok 5 detí
12.3) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2
ods. 2 písm. c)
MŠ Mierová:
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, logopedičkou, 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 realizáciu enviromentálnych projektov pre deti, zapojili
sme sa do projektu Ekoškôlka, ktorý bol realizovaný v EP Milochov. Využívali sme
ponúkané podujatia organizované ZUŠ, Považského osvetového strediska v Považskej
Bystrici.
Spoločné aktivity sme realizovali s ORPZ SR, dopravným inšpektorátom, DHZ Pružina...
Spolupracovali sme s výbormi mestskej časti – pripravovali sme kultúrny program na ich
podujatia, členovia výboru sa podieľali na zveľadení školského areálu.

V Považskej Bystrici 11.7.2016

Mgr.Anna Štefinová

