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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Mierová 315/10 Považská Bystrica za školský rok 2016/2017

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 :19.9.2016
Funkčné obdobie začalo dňom 19.9.2016 na obdobie 4 rokov.
3.2) Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Gabriela Lacková
Mária Valašíková
Svetlana Hrnková
Ing.Natália Talčíková
Ing.Kubovič Ľubomír
Ing.Ján Kunovský
Ing. Martina Šmehylová
Mgr.Katarína Beranová
Ing.Katarína Drevenáková

Funkcia
Predseda

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.

Mgr. Martina Méhešová
Ivana Štefániková

Zástupca rodičov EP Milochov
Zástupca rodičov

podpredseda

3.3)Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017:
13.9.2016 zasadnutie RŠ ešte v starom zložení 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)
19.9.2016 sa konala ustanovujúca schôdza Rady školy, na ktorej bol zvolený nový predseda
a podpredseda. RŠ začala nové funkčné obdobie.
22.11.2016 RŠ schválila na zasadnutí štatút RŠ, zaoberala sa návrhom rozpočtu na rok 2017
s ohľadom na potrebu plynofikácie EP Milochov.
10.5.2017 sa zasadnutie RŠ riešilo problém s vykurovaním EP Milochov, zasadnutie sa
uskutočnilo na EP Milochov, kde sa zoznámili členovia RŠ s aktuálnym stavom kotolne,
riaditeľka školy informovala o počtoch zapísaných detí k šk.roku 2017/18.
19.6.2017 rozlúčka s predškolákmi na EP Orlové
22.6.2017 sa zástupcovia RŠ zúčastnili rozlúčky s predškolákmi v MŠ Mierová
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 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Materská škola a elokované pracoviská spolu
Stav k 15. 9. 2016
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2017

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

2

34

0

1

35

0

3,5 - 4,5 r.

1

20

0

1

22

0

4 –6 r.

2

44

0

2

46

0

5- 6 r.

1

21

0

1

24

0

3-6r.1

1

23

0

1

23

0

2-4r.

1

22

0

1

23

0

Spolu

8

164

0

7

173

0

EP Orlové 94
Stav k 15. 9. 2016
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2017

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

2-4 ročné

1

22

0

1

23

0

4-6 ročné

1

24

0

1

23

0

spolu

2

46

0

2

46

0

EP Milochov
Stav k 15. 9. 2016
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2017

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. 2016
V e k o v é
zloženie

Stav k 31. 8. 2017

Počet
tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

Počet
Tried

Počet detí

Z toho
Integrovaných

3-4 ročné

2

34

0

2

35

0

3,5 - 4,5 r.

1

20

0

1

22

0

4 –6 r.

1

20

0

1

23

0

5- 6 r.

1

21

0

1

24

0

5

95

0

5

104

0

spolu

4.1.) Iné skutočnosti, vysvetlivky.
Z finančných prostriedkov Mesta Považská Bystrica bola zrekonštruovaná a zriadená nová
trieda pre 20 detí. V tomto školskom roku bola zriadená trieda s poldennou prevádzkou pre 15
detí..Prejavuje sa zvýšený záujem o umiestnenie 2 ročných detí do materských škôl.

Priemerná dochádzka detí za šk. rok je 17 detí na EP Milochov,36 detí na EP Orlové a 88
detí v MŠ Mierová. Sledujeme znižovanie neprítomnosti detí z dôvodu chorobnosti.
V MŠ a EP bolo umiestnených 59 predškolákov.
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 9 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 má 6 učiteliek .Všetky učiteľky sa priebežne vzdelávajú.
Materská škola
Počet Školská kuchyňa a jed. Počet
zamestnanci MŠ spolu
23,18 zamestnanci –spolu
6,3
15
1,5
Z toho PZ*
z toho vedúca ŠJ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
15
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
8,18
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
5,6
- ostatní
2,58
Spolu počet zamestnancov
29,48
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

Učiteľstvo pre MŠ, sociálna pedagogika
Učiteľstvo pre materské školy
Predškolská a elementárna pedagogika

Anna Pavelková
Ivana Štefániková
Soňa Hrebičíková
Mgr.Tatiana Miškechová
Jarmila Puchyová
Jana Chalanyová
Dana Bačová

Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Učiteľstvo pre materské školy
Predškolská a elementárna pedagogika
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 2016/2017)
Forma vzdelávania
Prípravné atestačné
vzdelávanie
Od pochopeniu k údivu
Použitie interaktívnych
technológií
Prezentácia zošita
grafomotorika pre
najmenších Bodka a
Čiarka
Revízia obsahu výchovy
a vzdelávania oblasť
Jazyk a komunikácia

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P.Bačová – organizovala pre uč. MŠ a EP praktickú ukážku použitia interaktívnych
technológií s aktívnym zapojením kolegýň.
Mgr. Valkárová pripravila pre uč. MŠ a EP metodickú ukážku práce detí s pracovnými
zošitmi Škôlkár- téma „Svet užitočných vecí“

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
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Deň otvorených dverí pre rodičov
Vianočné dielne pre rodičov, Vianočná tržnica
Návšteva polície zameraná na dopravnú výchovu, ukážky výcviku psov
Vystúpenie detí ku Dňu matiek, Deň rodiny
Návšteva dobrovoľných hasičov v MŠ ukážky požiarneho zásahu
Festival olympijských hviezdičiek
Otvorená hodina anglického jazyka
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
Deň gramotnosti

Výtvarné súťaže v ZUŠ I.W.Kráľa

Výstava svetlonosov a zeleninových bábok

Návštevy
ZŠ,
knižnice,Považského
osvetového strediska...
Výtvarné súťaže- Záchrana osôb z výšok,
Žitnoostrovské pastelky, Vesmír očami detí
Ekoškôlka –aktivity v SMT Milochov
Divadelné predstavenie , koncert Dedo Jaro
Otvára sa letu brána

Divadelné predstavenie „ Pod hríbom“
pre rodičov, družobné MŠ,
Stavanie mája
Výlet do SMT Milochov
Deň rodiny
Návšteva dopravného ihriska
Nočná škôlka

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
Vyšiel nám článok v Bystrických novinkách – V Orlovom majú vlastné detské mestečko k
MDD, ktorý napísala p. Bačová a články v rámci spolupráce s výborom Mestskej časti –
Hody, Stavanie mája, Jubilanti, Mikuláš. V Okresných novinách MY-naša považská - Rastú z
nich výtvarníci a spisovatelia.

Údaje o aktivitách organizovaných školou
Balónové privítanie

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Vystúpenie pre jubilantov v obci,
vystúpenie na hodoch v obci

Divadelné predstavenie Lomidrevo
Deň matiek
Veselé tekvičky – stretnutie so starými rodičmi Divadelné predstavenie Martinko Klingáčik
Divadelné predstavenie Emulienka
a tvorenie tekvíc
Koncert p. Pelešíka „ Jesenná rozprávka „
Mikuláš s DJ Bo-BO
Koncert Deda Jara
Návšteva hasičov na dni otvorených dverí
Vianočné posedenie pri jedličke ZŠ DAS
Predplavecká príprava
Rozkvet
Rozlúčka s predškolákmi s rodinami detí
Karneval ZŠ DAS Rozkvet
MDD – detské mestečko – slávnostné otvorenie
Zapojili sme sa do:
Výtvarnej súťaže „Požiarna ochrana očami
detí“ - zaslanie výkresov
Dobšinského rozprávkovo – Priestorové
zobrazenie - Zámok
Tvorivé dielne „ Moja kniha zo života v MŠ“ Olympiáda detí a mládeže Slovenskas rodičmi
materské školy
Vianočná besiedka s rodinami detí
Účasť p. uč. na zápisoch detí do MŠ
Karneval s rodinami detí
Návšteva Považského osvetového strediska –
výstava kraslíc, tvorivé dielne, prednáška o
ľudových tradíciách, spev ľudových piesní
Sánkovačka- Nočná škôlka
Vystúpenie detí na Dni mesta a v Považskom
Mobilné planetárium
osvetovom stredisku na vyhodnotení súťaže
„Dobšinského rozprávky

EP MILOCHOV
„Jesenné čarovanie“ – výstava tekvičiek,
výtvorov z plodov v EP
„Babičkám a deduškom“ vystúpenie pre
starých rodičov
Mikuláš medzi deťmi v MŠ

Vystúpenie: „Dedo Jaro medzi deťmi“

Návšteva výstavy hračiek v minulosti vo
vlastivednom múzeu v Pov.Bystrici
Veľkonočné tvorivé dielne organizované
POS v Pov. Bystrici
„Vianočná tržnica“- prezentácia výrobkov Návšteva knižnice v Pov. Bystrici
spojená s vystúpením detí pred poštou
v Milochove
„Zimné čarovanie“ – ekohry v snehu a so
snehom
Týždeň ochrany prírody - Deň Zeme,
Karneval- fašiangová veselica
„Veľkonočné inšpirácie “ výstava prác
Stavanie mája

Zapojenie do výtvarných súťaží:

Dobšínskeho rozprávkovo /POS P.B./
Vesmír očami detí /POS/
Deň matiek v DK Milochov
Záchrana osôb z výšok /DPO SR/
EKOHRY v prírode, turistická vychádzka na Deň otvorených dverí u hasičov v P.B.
Cerov

MDD – „ stratený poklad“

Predplavecký výcvik detí predšk. veku

„Záhrada plná detí“- spoločné stretnutie, hry Olympiáda hviezdičiek v P. B.
a športovanie s deťmi z MŠ Mierová
Rozlúčka s predškolákmi

6.1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach
MŠ Mierová:
Ocenenia vo výtvarných súťažiach a postup do celoslovenských kôl : Patrik Prudký, Alica
Ďurkechová, Šimon Topor
V športových súťažiach : Filip Kvaššay, Simona Janišová
3.miesto na Olympiáde detí Slovenska
6.2) Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) v školskom roku škola zapojená ( § 2 ods. 1
písm. j)
Názov projektu
Opička Justína

Adamko
zdravo

hravo

Termín začatie
realizácie projektu
2017

– 2007

Termín ukončenia
realizácie projektu
2017

pokračuje

Za krajšiu Považskú 2012
Bystricu

2017

Moja rodina, moja 2010
škôlka

pokračuje

Ekoškôlka (CVČ)

2012

2017

Projekt AMV

2014

pokračuje

Výsledky
Získanie poznatkov
z oblasti
drogovej
prevencie
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

Všetky projekty majú pozitívny dopad na výchovno-vzdelávací proces a kvalitu vzdelávania
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.

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 v súčasnosti 5 triedna. Materiálne a priestorové vybavenie školy je na dobrej
úrovni . Rekonštrukciou prešla 5.trieda, detské toalety, uskutočnila sa rozsiahla oprava
rozvodov vody v jednej časti budovy, maľovanie, výmena postieľok, perín, upravilo sa átrium
materskej školy, pivničné priestory , z 2% daní do školskej záhrady boli doplnené hojdačky
a vláčik, náter preliezok a záhradných domčekov, doplnené lavičky na oddychovú činnosť
detí.
V spolupráci s majiteľom bola opravená poškodená strecha a terasy. Zakúpili sa do ŠJ
umývačky riadu.
EP Orlové
MŠ 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.
Tento rok sme v spolupráci s MŠ Mierová :
- vykonali revízie podľa potreby
− rôzne pomôcky na výchovno- vzdelávaciu činnosť
− Bol vykonaný výrub stromov − za 2% boli zakúpené domčeky, stany a preliezky, koberce pod domy
− zakúpenie a montáž nových kuchýň do rozdeľovní jedál
− výmena radiátorov v celej budove a nátery rozvodových rúr
− nový plynový sporák do kuchyne
EP Milochov
EP 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. Inventár MŠ je
funkčný. Na výzdobe interiéru sa podieľali deti spolu s učiteľkami.
Pred začiatkom školského roka boli vymenené staré okná za plastové vo všetkých
používaných miestnostiach. V máji boli obnovené nátery na všetkých prvkoch záhradného
zábavného zariadenia, zrealizovaná výsadba kvetov pred vstupom do budovy.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m).
Rozpočet na obdobie 2016

430 834 €

Názov kategórie ekonomickej
klasifikácie

Rozpočet
na rok
2016

Skutočnosť
2016

Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Obstarávanie kapitálových aktív
SPOLU

229 055

228 468

80 488
121 291
10 322
430 834

81 075
121 291
10 322
430 834

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

189 541
67 766
257 307

Energie - teplo
Energie – el. energia
Vodné, stočné
Telekomunikačné služby
Poštové služby
Interiérové vybavenie
Prevádzkové stroje a elektrospotrebiče
Všeobecný materiál – kancel., čistiace, ostatný
Reprezentačné
Nájomné za nájom budov - EP Orlové
Nájomné za nájom budov - MŠ Mierová
Prídel do SF
Stravovanie
Poistné
Pracovné odevy
Knihy, časopisy, uč. pomôcky
Všeobecné služby
Všeobecné služby ostatné, revízie, špeciálne
Dane a poplatky kom. odpad., bankové poplatky
Náhrady – preventívne prehliadky
Údržba strojov a zariadení
Rutinná a štandardná údržba výpočt. techniky,
softvéru a komun.
Údržba budov
SPOLU

25 000
8 500
2 800
1 100
20
4 000
600
6 500
21
10 500
16 000
2 500
5 500
750
400
300
700
800
1 200
600
900
300
21 000
109 991

Transfery na odchodné (odchod do dôchodku) boli v roku 2016 3 760 €
V roku 2016 sa použil príspevok na výchovu a vzdelávanie vo výške 8 518 €

Školské jedálne MŠ a EP
Mzdy
Odvody a poistné

38 927
13 309

Spolu

52 236

Energie - teplo
Energie – plyn
Vodné, stočné
Telekomunikačné služby
Poštové služby
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje a elektrospotrebiče
Všeobecný materiál – kancel., čistiace, ostatný
Prídel do SF
Stravovanie
Pracovné odevy
Všeobecné služby ostatné, revízie, špeciálne
Údržba strojov a zariadení
Rutinná a štandardná údržba výpočt. techniky,
softvéru a komun.
SPOLU

800
1 600
2 300
100
10
200
300
900
2 200
500
1 300
150
800
70
70
11 300

MŠ MIEROVÁ
• farby na náter preliezok a domčekov
• Výmena piesku
• Kancelárske potreby, hračky pre deti, výtvarný materiál
• 2% dane 583,-€
EP ORLOVÉ
• Materiál na výtvarné činnosti detí
• Hračky pre deti- odrážadlá
• Na predplaveckú prípravu platili rodičia zúčastnených detí
• Výroba písmen na označenie mestečka a indiánskej osady
• ruter pre kameru
• montáž kamery
• označenie na brány o objekte monitorovanom kamerou
• 2% dane 2529,-€
EP MILOCHOV
• 2 % dane z príjmu fyzických osôb – 272,74 € /za rok 1016/
• materiálna pomoc – televízor, výtvarný materiál
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, deti mali možnosť zúčastniť sa predplaveckej prípravy,
tenisovej prípravy a korčuliarskej prípravy.
Pre zamestnancov sme realizovali výlet na Vianočné trhy do Viedne , spoločné posedenie pri
príležitosti Dňa matiek.
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
Ø nutná plynofikácia EP Milochov

PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
− 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 „Hravo –zdravo za poznaním“, 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. Pracovali sme
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

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....
V MŠ Mierová a EP Orlové bola zabezpečená logopedická starostlivosť externou lektorkou.
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 14 detí
Plaveckú prípravu – 17 detí
Korčuliarsku prípravu 8 detí
EP ORLOVÉ
Výtvarný krúžok -16 detí
Hudobno-pohybový -12 detí
EP MILOCHOV
Hudobno – pohybový (ZUŠ)– 11 detí
Predlavecká príprava – 5 detí
Výtvarný krúžok 8 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 .
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 11.7.2017

Mgr.Anna Štefinová

