Základné identifikačné údaje o škole

I.

1. Názov školy:

MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :

ul. Bernolákova č.19, 080 01 Prešov

Právna forma:

MŠ má od 1.1.2009 právnu subjektivitu

3. Telefón a fax školy :

tel. - 051/7702951, fax – 051/7702951

Web stránka školy:

msbernolacik.sk

4. Elektronická adresa školy:

ms.bernolakova@centrum.sk

5. Zriaďovateľ školy:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

6. Vedúci zamestnanci školy :

Mgr. Dana Voštinárová

- riaditeľka školy

p. Daniela Gurková

- zástupkyňa riad. školy

p. Viera Janovčíková,

- vedúca školskej jedálne

Mgr. Renáta Horňáková

- vedúca MZ

7. a Údaje o rade školy:
Rada školy mala 9 členov.
Predseda: Mgr. Renáta Horňáková, učiteľka MŠ
členovia – za PZ: Mgr. Ľubica Fedorová,
za NPZ: p. Viera Kočišová,
za RZ – Mgr. Zuzana Ondrejčáková, PhDr. Zuzana Salokyová, Bc. Zuzana Chovancová
za zriaďovateľa: Mgr. Ľudmila Kravčáková –OR pre MŠ,
p. Marika Tejiščáková – OR pre ŠJ (do marca 2015)
PhDr. Rudolf Dupkala- poslanec MsÚ Prešov
Ing. Štefan Szidor - poslanec MsÚ Prešov( od marca 2015)
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku 2014/2015 – 4 x (uskutočnené výberové konanie riaditeľa MŠ)
Volebné obdobie RŠ končí: v marci 2016
7. b

Poradné orgány riaditeľa MŠ:

Pedagogická rada(PR)

mala 14 členov (všetci pedagogickí zamestnanci).
Predsedom PR je riaditeľka MŠ. Zapisovateľmi sú určení
učitelia z jednotlivých tried. Overovatelia sú vždy 2 učitelia.

Počas školského roka boli 4 rokovania PR. (Zápisnice sú archivované
v zmysle registratúrneho poriadku )
Rodičovská rada (RR)

mala 6 členov, predsedom je p. Rečičárová. Počas roka sa uskutočnili
4 zasadnutia RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. Jej volebné
obdobie končí. 7.9.2014

Vedenie školy

malo 4 členov, títo sa pravidelne 1x mesačne stretávali na gremiálnych
poradách, alebo podľa potreby. Informácie vedenia sa pre zamestnancov
oznamujú na pracovných poradách 1 x mesačne, alebo podľa potreby na
nástenke pri vstupe do budovy.

Metodickú činnosť školy riadi vedúca metodického združenia: Mgr. Renáta Horňáková
Počet zasadnutí za šk. rok 2014/2015 - uskutočnili sa 3 zasadnutia.

II. Údaje o počte detí materskej školy
Skutočný počet detí
Trieda
1
2
3
4
5
6
spolu:

k 15. 9. 2014
24
20
22
22
23
22
132

k 31.8.2015
24
26
22
20
21
22
135

III. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov
a) Štátny vzdelávací program ISCED 0 - Predprimárne vzdelávanie
b) Školský vzdelávací program „Bernoláčik“
c) Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ
schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091
d) Metodika predprimárneho vzdelávania
e) Plán práce školy na šk. r. 2014/2015
f) www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk
g) POP na školský rok 2014/2015
h) Informátor na šk. r. 2014/2015
i) Swot analýza MŠ Bernolákova za školský rok 2014/2015
j)

Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako základný
pedagogický dokument pre MŠ.

k) Metodická príručka pre predškolskú výchovu Krok za krokom schválená MŠ SR rozhodnutím zo dňa
14.6.1999 alternatívna metodická príručka pre učiteľky MŠ,
ISBN: 80-968292-2-3999 č. 92 / 99
d) Civilná ochrana detí v Programe výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválenom MŠ SR
8.5.1999 č.197/99-44.

e) Deklarácia práv dieťaťa
f) Cvičte s nami (V. Hajduková a kol. autorov)
g) Pohybovo relaxačná rozprávka (Monika Miňová a kol.)ISBN 80-89055-16-8

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch
Počet zamestnancov k 30.6.2015
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

Nepedagogickí zamestnanci

doplňujúci si

nekvalifikovaní

Kvalifikovaní

doplňujúci si vzdelanie

vzdelanie

14

0

1

8

1

z toho 1
začínajúci PZ

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania

KV – AMV projekt
I. Atestácia (SŠ)
II. Atestácia (VŠ)
KV – OZ Ľudia v kontakte
Odborný workshop NTC systém učenia,
MÚ Prešov
Celoslovenská odborná konferencia „Čo
robí MŠ dobrou“ (25.9.2014) v Banskej
Bystrici
Medzinárodná odborná konferencia
„Vzdelávanie v pohybe“ v H. Smokovci
Odborný seminár „Hravé poznávania“
Odborný workshop „Vývin detskej
kresby v predškolskom veku“ (sekcia
OMEP) v MPC Prešov
Účasť na prezentácii projektu „Druhý
krok“ v ZŠ Šrobárova, Prešov
„Inovačný prístup k profesionalizácií
práce s deťmi“- seminár (Odbor školstva,
kultúry a cestovného ruchu v Prešove),
ZŠ Šrobárova, Prešov
„Ochrana osobných údajov“- seminár
(RVC Prešov)

Počet

Priebeh vzdelávania k 30.6.2015

vzdelávaných

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

11
2
1
3

10
2
1
3

10

0
2
1
2

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

V rámci Národného projektu
elektronizácie vzdelávacieho programu
regionálneho školstva účasť na
vzdelávaní: „Práca s interaktívnou
tabuľou“ (1.kolo, 2. Kolo,) MPC Prešov

7

7

7

VI. a/ Aktivity metodického útvaru pôsobiaceho pri MŠ
Dátum
7.10.2014

Máj - jún

Názov aktivity
Projekt – 10. ročník Mestskej škôlkarskej
Šarkaniády.
Organizátor –MsÚ Prešov a MŠ Bernolákova
Cvičná prax pre študentov PaSA

2015

Miesto
MŠ
Bernolákova
19, Prešov
MŠ
Bernolákova
19, Prešov

Šk. rok

MŠ
Spolupracovali sme s PF PU v Prešove, ako
2014/2015 „cvičná škola“ pre študentov 1. a 2. ročníka PF Bernolákova
podľa štatútu cvičnej školy pre PFPU v Prešove 19

Forma
Koordinovanie akcie,
v súlade so ŠVP
Metodické usmernenia praxe
študentiek

Metodické usmernenia pre
študentky ohľadom ŠkVP
Bernoláčik

Prešov
3. a 4.tr. MŠ

6.12.2014

„Mikuláš“- školská akcia v spolupráci so
študentkami PaSa v Prešove, divadelné
predstavenie s odovzdávaním balíčkov

MŠ
Bernolákova
19

Koordinovanie akcie,
kooperácia uč. a študentiek

Prešov

Šk. rok

Vytvorenie portfólia MŠ zo záverečných prác MŠ
Bernolákova
2014/2015 a prezentácií učiteliek z jednotlivých
19
vzdelávaní

Zber, sumarizácia
a propagácia portfólia

Prešov

Šk. rok

Štúdium „Predškolskej výchovy“ a
2014/2015 „Učiteľských novín“ v danom školskom roku

MŠ
Bernolákova
19

Ponuka odbornej literatúry

Prešov

1.4.2015

Školský projekt „Deň vtákov“

MŠ
Bernolákova
19

Príprava edukačnej
aktivity pre deti MŠ

Prešov

v súlade so ŠVP

VI. b/ Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti školský rok 2014/ 2015
Dátum
7.10.2014

Názov aktivity
10. ročník Mestskej škôlkarskej šarkaniády
pre MŠ na území mesta Prešov

Miesto
MŠ

Forma
Tvorivá aktivita pre deti MŠ

Bernolákova na území mesta Prešov, dielo
vystavené v OC Max

7.10.2014

Krst knihy „Ježko Separko“, nadácia Kosit

Košice

Reprezentácia školy,
mediálna prezentácia

Šk. rok
Aktívna účasť v súťažnej hre pre školy –
2014/2015 „Recyklohry“(zber a triedenie odpadu)

MŠ

Spolupráca rodiny a školy

Bernolákova

Pohybová aktivita v MŠ
Šk. rok
Zapojenie sa do kampane „Odstráň obezitu“ MŠ
2014/2015 formou pravidelnej pohybovej aktivity „
Bernolákova prezentovaná aj na verejnosti
Zumba Kids“
pre rodičov

19.11.2014 Akcia „Bernoláčikovia v Maxe“, partneri –
TK Bounce

OC MAX

tanečné vystúpenie,
výstavka detských prác,
reklama v médiách

MŠ
Spolupráca MŠ a rodiny pri
19.11.2014 Tvorivá dielňa „Šikovné mamičky“-,
kreatívna tvorba z gumičiek, vlny
Bernolákova realizácii tvorivej dielne
a odpadového materiálu, servítková metóda,
šitie gumičiek do vlasov spojená s burzou
detského oblečenia,
December
2014
3.10.2014

„Vianočné besiedky“- kultúrne pásmo vo
všetkých triedach s vianočnou nádielkou a
posedením

MŠ -triedy

Spolupráca MŠ a rodiny

Projekt „MOOVE VEEK 2014“,

MŠ

Spolupráca MŠ a rodiny,
internetová stránka školy

Partneri projektu –MÚ Prešov, Bratislava

13.5.2015

Výchovný koncert komorného speváckeho
zboru GAUDEAMUS pri PaSA Prešov

MŠ – 3.tr.

Spolupráca PaSA a MŠ

31.3.2015

„Beseda so spisovateľkou Gabrielou
Futovou“, autogramiáda

MŠ – 6.tr

Beseda pre 5-6r. deti
medializovaná na
internetovej stránke školy

13.10.2014 Organizovanie projektu pre deti a rodičov
3.6.2015 pod názvom „Veselé popoludnie“ –

MŠ– školský Akcia pre rodičov a deti
dvor

a rodiny, propagácia na

súťažné športové aktivity, jazda na koní,
občerstvenie....

20.4.2015

24.5.2015

v rámci spolupráce MŠ
internetovej stránke MŠ

„Hvezdáreň a planetárium“ – návšteva
hvezdárne v Prešove,

Hvezdáreň

Exkurzia 5-6 roč. detí do

Medializácia MŠ Bernolákova č.19 na
verejnosti prostredníctvom TV Markíza

TV Markíza Príspevok v rámci TV novín

hvezdárne v Prešove

v spolupráci s p. Jedinákom

Príspevok o výskyte niekoľkých výrov v okolí
MŠ

30.4.2015

Zapojenie sa do okresnej súťažnej prehliadky DJZ Prešov
detských ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
pod názvom „Kreácie detského folklóru
2015“ – 46. ročník.

Umiestnenie v striebornom

Deň otvorených dverí - Slávnostný zápis pre 6.trieda MŠ
novoprijaté deti

Prehliadka MŠ, informácie

pásme, diplom

pre rodičov o MŠ,
internetová stránka školy

28.4.2015

Mestská polícia v MŠ- školská akcia na
školskom dvore

MŠ

Beseda pre všetky deti

12.5.2015

Štátna polícia v MŠ – školská akcia, na šk.
dvore

MŠ

Informácia pre deti o práci
policajtov a ich psa

22.5.2015

„Smejko a Tanculienka“- hudobné a
tanečné pásmo pre deti

MŠ 3. trieda Hudobný koncert pre všetky
deti MŠ

15.5.2015

„Speváčik Bernoláčik“- školská spevácka
prehliadka detských piesní,

MŠ 6.trieda

Karneval s Micky a Mausom

ZŠ

17.2.2015

v telocvični ZŠ Šrobárová

Školská akcia pre všetky
triedy

Šrobárova

Karnevalové popoludnie
v rámci spolupráce MŠ a ZŠ,

11.6.2015

MsÚ Prešov Slávnostný ceremoniál
Slávnostné odovzdávanie osvedčení
v obradnej sieni mesta
o ukončení predprimárneho vzdelávania na
Prešov za účasti zástupcov
MÚ v Prešove
mesta, detí, rodičov a
pedagógov

5.6.2015

„Hasiči v MŠ“, zážitkové učenie o profesii
hasiča

MŠ školský Beseda pre deti MŠ spojená
dvor

s ukážkou techniky hasičov

VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila
P. č. Názov projektu
1.

2.

3.

Zorganizovanie 10. ročníka „Mestskej škôlkárskej
šarkaniády“ za podpory mesta Prešov - tvorivá aktivita deti
150 €
pri zhotovovaní ŠARKANA, súťaže, púšťanie šarkanov Diplomy, vecné ceny,
v prírode, 7.10.2014
Projekt –„NIVEA MEDVEDÍK“
Propagačný materiál,
pracovné zošity pre
deti
Aktívna účasť v súťažnej hre pre školy –„Recyklohry“
-(triedenie odpadu), do 15.6.2015

4.

5.

Získaná hodnota

UNICEF - zapojili sme sa do projektu „Škola priateľská
k deťom“ (Zorganizovali sme akciu „ Modrý gombík“...)
Získali sme titul „Škola priateľská k deťom“
OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK,
PU športu a MŠ Budovateľská

pastelky, farebné
papiere, plastelína

Darčeky – náramky
pre deti
2.miesto,
vecné ceny

6.

Zapojenie sa do súťaže „LOGIKOMÁNIA“ (riešenie
problémových úloh) MŠ Čergovska“

diplom

7.

Predplavecká príprava detí, MŠ Bajkalská, 16.3-27.3.2015

diplomy

8.

Účasť na Celoslovenskej výtvarnej súťaži „Pramienok“

účasť

diplom,

s environmentálnym zameraním
Diplomy, vecné ceny

9.
„Mám básničku na jazýčku“- mestská škôlkarská prehliadka
v prednese poézie (MŠ Sabinovská)12.3.2015

10. Reprezentácia a účasť na súťaži „Detské tanečné kreácie“ MŠ
Zemplínska, 16.6.2015

Diplom, vecné ceny

11. „Tangramiáda“, MŠ Jurkovičová, rozvíjanie matematickej
gramotnosti, 28.4.2015

účasť

12. „Deň mlieka“

účasť

ZŠ Československej armády Prešov a mesto Prešov
20.5.2015
13. „Krása ukrytá v rozprávkach“- celoslovenská výtvarná súťaž
v spolupráci s indickým veľvyslanectvom

účasť

14. CHallange day 2015, medzinárodná súťaž, 27.5.2015 na
školskom dvore formou zumby

Zapojenie do
projektu

15. Spolupracovali sme v projekte "Zdravý úsmev" realizovaný Kefky, zubné pasty
študentmi odboru Dentálna hygiena v podmienkach FZO PU v
Prešove
16. „Rozprávky už čítam sám“ knižnica Slniečko, knižnica
Diplom, kniha
P.O.Hviezdoslava v Prešove, zamerané na čítanie
s porozumením, 12.5.2015
17. Mestská „ Predplavecká olympiáda“, MŠ Bajkalská,
Diplom, vecné ceny
20.6.2015
18. „Energetický deň v Prešovskom kraji“ , 23.6.2015

Hračky na solárnu
energiu

19. Projekt MŠ SR DIGI – škola (1 ks interaktívna tabuľa,
projektor, farebná tlačiareň a notebook)

2916,06 €

20. Projekt MPC- AMW – interaktívna tabuľa, projektor

1381,29 €

21. Deň zdravej výživy PKO Prešov – október 2014

Účasť spojená
s výstavou jedál

VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000

1. Závery zo správy z komplexnej inšpekcie.
Termín: Vykonanej v dňoch 11.-15.03.2002 inšpektorkami PaedDr. G. Šimovou
a PhDr. A. Valigurskou.

Predmet inšpekcie: Kontrola a hodnotenia kvality, podmienok riadenia, výchovy a vzdelávania a úrovne
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.
Kľúčové pozitíva
Realizácia edukačných zámerov MŠ je na veľmi dobrej úrovni v týchto oblastiach
 jasne a jednoznačne stanovená koncepcia výchovy a vzdelávania detí v MŠ rozšírená o zameranie aj o
starostlivosť o deti so špeciálnymi schopnosťami a potrebami.
 hlavné ciele a koncepčné zámery MŠ sú konkrétne, reálne, jednoznačne stanovené a splniteľné. plnia sa
na veľmi dobrej úrovni.
 kvalitné prepracované plánovanie edukačného procesu predpokladá kvalitnú prácu pedagógov v
jednotlivých triedach
 MŠ má vhodné podmienky na zaškolenie 5-6 ročných detí ...pred vstupom do ZŠ
 na škole sa organizuje rozsiahla krúžková činnosť /Aj, tanečné krúžky, ľudový súbor, Dramadielko detské divadlo, výtvarné aktivity v spolupráci so ZUŠ odbor VV,
 v MŠ sú zriadené 2 triedy pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami / logopedická, kombinovaná/
Výkon štátnej správy v I. stupni riadenia je na veľmi dobrej úrovni v týchto oblastiach
 strategické ciele a zámery školy sú rozpracované do krátkodobých úloh a sú s nimi dobre oboznámení
všetci zamestnanci rodičia, Rada školy a zriaďovateľ.
 organizovanie pedagogických a pracovných porád je z hľadiska frekvencie optimálne a vecnosti obsahu
vyhovujúce.
 Inšpekčné zistenia škálového dotazníka poukazujú na delegovanie kompetencií vedením školy na
jednotlivých pedagógov na veľmi dobrej úrovni.
 pracovná atmosféra je na veľmi dobrej úrovni je priateľská, akceptujúca, prevládajú pevné vzťahy.
Vedie to k produktivite práce. Vedenie a zriaďovateľ vytvárajú veľmi dobré podmienky pre prácu
učiteliek v MŠ.
 pedagogické zamestnankyne sú 100% kvalifikované, dopĺňajú si vzdelanie v MPC v Prešove a štúdiom
na PU PF.
 odborné a pedagogické riadenie MŠ je na veľmi dobrej úrovni.
 kvalitne rozpracovaný kontrolný systém je účinný, hospitačná činnosť je efektívna vykonáva sa kontrola
opatrení a ich plnení
 vnútorný a vonkajší informačný systém je účinný a prehľadný.
 vzorne a systematicky vedená dokumentácia školy je funkčná a vedená na predpísaných tlačivách v
súlade s platnou legislatívou
 úroveň problematiky úrazov, BOZP, pracovnej disciplíny a sťažností je veľmi dobrá.
 interiér školy je na veľmi dobrej úrovni, triedy a ich tematická výzdoba odrážajú kreativitu učiteliek,
hygienická úroveň priestorov je veľmi dobrá.
Hodnotenie jednotlivých oblastí
riadenie: hodnotenie 1,93 - veľmi dobré
podmienky výchovy a vzdelávania - 1,68 veľmi dobré
kvalita priebehu a výsledky výchovno-vyučovacieho procesu - 1,66 veľmi dobré
celkové hodnotenie materskej školy: 1,76 VEĽMI DOBRÁ MŠ
Oblasti vyžadujúce zlepšenie
 exteriér materskej školy, ktorý najviac trpí vandalizmom
 edukačný proces v niektorých zložkách
 odporúčanie ŠSI: v edukačnom procese venovať väčšiu pozornosť individuálnemu hodnoteniu činností
detí a vytvárať priestor pre sebahodnotenie vlastnej činnosti.
2. Závery zo správy z tematickej inšpekcie vykonanej v dňoch
Inšpekciu vykonali: Mgr. Mária Hudáková, PaedDr. Gabriela Mochňáková v dňoch:
9.12.2008 – 11.12.2008

Predmet inšpekcie: Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia detí v MŠ
Zistené pozitíva:
o Vytváranie psychosociálnej klímy a pracovnej atmosféry
o výber cieľov je v súlade s programom výchovy a vzdelávania detí

Využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky je účelné
V edukácii je uplatňovaný princíp aktivity detí a poznatky sa odovzdávajú rôznorodým spôsobom
deti prejavujú spontánnosť a záujem o spoznávanie nového, osvojené poznatky dokážu používať
v praktických činnostiach
o pri práci s materiálom uplatňujú deti adekvátne pracovné návyky a zručnosti.
o deti sa v skupinových činnostiach vzájomne akceptujú
o
o
o

Zistené negatíva:
o učiteľky v menšej miere umožňujú deťom riešiť problémy samostatne
o Nižšia úroveň je v schopnosti detí hodnotiť výsledky svojej a skupinovej činnosti a vlastné pokroky
v porovnaní s predchádzajúcimi
Opatrenia :
o počet detí v triedach pre 3-4r.,5-6r.,a 3-6 ročné deti zosúladiť s platnou legislatívou T: od 1.9.2009
Z. riad. MŠ

IX. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2013
Názov

Počet

Kapacita(ž)

Technický stav
prevádzky schopný, ale bude potrebná údržba

triedy
6

140

podláh, doplnenie nábytku v triedach a v šatniach,
ležadiel v spálni a posteľnej bielizne

telocvične

0

0
Prevádzky schopné, ale je potrebné urobiť

WC
6

140

rekonštrukciu priestorov v zmysle Zákona o verejnom
zdravotníctve.

infrasauna
bazén
ihriská

Nová, prevádzky schopná, zakúpiť kryty na

1

radiátory, doplniť televízor a video prehrávač

0

0

3

140 spolu

Stav prevádzky schopný, zrekonštruovaný, doplnený
o nové preliezačky – veľmi dobrý

b) Materiálne podmienky školy







vybavenie a využitie PC: V MŠ sú 3ks počítačové zostavy z projektu MPC v triedach, ktoré
používali učiteľky v triedach spolu s deťmi na edukáciu a triednu agendu.
3ks Kidsmart z projektu IBM – detské počítačové zostavy (sponzorský dar)
4ks interaktívna tabuľa, projektor, notebooky, tlačiarne v triedach MŠ ( z toho 2ks z projektu MŠ SR
Digi škola, 1 ks z projektu MPC – AMW projekt.
vedenie MŠ na vyhotovovanie hospodárskej a pedagogickej agendy MŠ a ŠJ má k dispozícii 2ks
počítače a 4ks notebooky.
MŠ nemá priestory na telocvičňu, je zakúpené telocvičné náradie a náčinie.
Stav učebných pomôcok, ich doplnenie v šk. roku 2014/2015, je zlepšený, ale stále nedostatočný.
Bolo by potrebné zakupovať UP pre všetky triedy.






Predplaveckú výchovu uskutočňujeme s 5-6 ročnými deťmi v MŠ Bajkalská v Prešove
údržba na škole sa realizuje v spolupráci so živnostníkmi a firmami z rozpočtu prevádzky MŠ
v rámci právnej subjektivity školy. Investičné opravy sa realizovali hlavne v ŠJ v spolupráci
s mestom Prešov. I napriek veľkej snahe vedenia MŠ a pána poslanca Dupkalu, (člena rady MŠ) sa
neuskutočnila výmena okien na fasáde budovy a oprava havarijného stavu strechy, dôvodu, že mesto
Prešov neurobilo včas verejné obstarávanie na zhotoviteľa a peniaze použilo na iné položky.
Vedeniu MŠ sa podarilo prostredníctvom Rodičovského združenia získať finančné prostriedky od
sponzorov (2%).

X. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na školský rok 2014/2015
Dlhodobé ciele:
A Uskutočňovať kvalitnú tvorivú edukáciu, napĺňať tak potrebu dieťaťa po sociálnom
kontakte s rovesníkmi v osobitne vytvorenom interiéri a exteriéri MŠ

V školskom roku 2014/2015 sme sa zamerali na tieto oblasti:


V pedagogickom procese sme sa snažili rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a prijateľnou formou
sme oboznamovali deti s ich právami a povinnosťami prostredníctvom jednoduchých a výstižných
pravidiel správania , ktoré sa vytvorili v triedach ako piktogramy.



Grafomotorické zručnosti detí s OŠD a u 5-6r.detí sme rozvíjali podľa vhodných metodík a pracovných
listov schválených MŠ SR. Dbali sme pri tom na správne držanie tela pri sedení detí, správne držanie
písacieho materiálu, veľkosť formátu podľa veku dieťaťa a využívanie vhodných písadiel a materiálov.



Rozvíjali sme predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť detí prostredníctvom zaujímavých aktivít, akou
bola aj aktivita v projekte , „mám básničku na jazýčku“ a beseda organizovaná pre deti 5-6r. so
spisovateľkou G. Futtovou a účasť detí na projekte knižnice Slniečko „Rozprávky už čítam sám“.



Podnecovali sme rodičov k pravidelnej a dôslednej logopedickej starostlivosti u detí s poruchou
výslovnosti.



Vo výchovno-vzdelávacej činnosti dominantnou aktivitou pri poznávaní bola hra a hrové aktivity.
Snažili sme sa vytvoriť tvorivú atmosféru plnú bádania a experimentovania s jasne stanovenými cieľmi
a tým vytvárať väčší priestor pre hodnotenie a sebahodnotenie dieťaťa. Snažili sme sa neuplatňovať
školský spôsob vyučovania.



Pravidelným denným pobytom vonku na novo vybavenom školskom dvore sme podporovali rozvíjanie
pohybových schopností a zručností detí, otužovali sme deti a poznávali okolie MŠ prostredníctvom
vychádzok do blízkeho okolia MŠ.



Ako didaktické pomôcky sme efektívne využívali digitálne technológie vrátane interaktívnych tabúľ
ktoré sme dostali z projektov MŠ SR - Digi škola a MPC - AMW projekt. Dôsledne sme pri tom
rešpektovali vývinových a individuálne osobitostí detí predškolského veku a hľadiská psychohygieny.



Oboznamovali sme 5-6 ročné deti s AJ formou krúžku realizovaného školou Pro Americana.



Posilňovali sme u detí úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k
štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, k ľudským právam a základným
slobodám. (uskutočnili sme množstvo aktivít pre deti a rodičov- viď tabuľka aktivity MŠ)



Viedli sme deti a ich rodičov k zdravému životnému štýlu, boji proti obezite športovými aktivitami
Zumba Kids a Chalenge day a pohybovými tanečnými aktivitami (tanečná skupina Vlnky, ľudový súbor
Cengáčik)



Naďalej sme viedli deti k starostlivosti o prírodu, realizovali sme environmentálne aktivity s deťmi.
Škôlkarska záhradka umožňovala získavať poznatky z priameho pozorovania. Deti spolu s učiteľkami
dopestovali rôzne druhy zeleniny a ovocia. S úrodou ponúkli deti vo všetkých triedach.



Deti mali možnosť pozorovať vyliahnutie motýľov od larválneho štádia až po motýľa. V 4triede MŠ deti
sa starajú o dve andulky.



Mali sme možnosť skoro 2 mesiace pozorovať sovu Výr, ktorá sa zahniezdila v areáli na vysokých
smrekoch a mala 4 mladé sovy.

B Vytvárať podmienky pre kvalitnú partnerskú spoluprácu s rodičmi organizovanými v

Rodičovskom združení pri našej MŠ

Zorganizovali sme spoločne s rodičmi mnoho krásnych aktivít:


Veselé popoludnie v areáli MŠ spojené s jazdou na koníkoch pri príležitosti MDD,



Chalange day – cvičenie detí, rodičov zamestnancov v znení Zumba kids.



Na tvorivých dielňach sa rodičia naučili mnoho zaujímavých aktivít ako –vyrobiť si vianočný
veniec, ušiť gumku do vlasov pre svoje dieťa, vyzdobovať papierovou technikou rôzne predmety.
Mohli si zakúpiť vianočné ručne háčkované hračky a pod.



Rodičia poskytli darovací príspevok na zakúpenie hračiek pre deti a na vybavenie školského dvora
preliezačkami. Doniesli hygienické potreby a VV materiál.



Spoločný karneval v ZŠ Šrobárová s ocenením najoriginálnejších masiek rodičov a detí bol veľmi
peknou tvorivou aktivitou.



Stretnutia rodičov na triednych besiedkach a rozlúčka s predškolákmi boli vyvrcholením spolupráce
s rodinou.

C Uskutočňovať edukačné aktivity a krúžkovú činnosť pre nadané 5-6-ročné
V školskom roku 2014/2015 sme uskutočnili tieto edukačné aktivity pre nadané 5-6 ročné deti:




Lego dacta – zameraný na rozvoj tvorivosti a logického myslenia
VV krúžok v spolupráci so ZUŠ Prešov
Eko aktivitu – škôlkarská záhradka



Cengáčik – ľudové piesne a tanec



Vlnky – moderný tanec

U detí sme takto rozvíjali komunikatívne, perceptuálno motorické a kognitívne kompetencie. Deti a vedúci
aktivít získali aj mnohé ocenenia v regionálnych prehliadkach a na VV súťažiach.

D Zviditeľňovať aktivity detí a pedagogických zamestnancov pre širokú verejnosť
v meste Prešove, okrese i na celoslovenskej úrovni.
Sami sme zrealizovali a tiež sme sa zúčastnili veľkého množstva aktivít, ktoré podrobne popisujeme
v tabuľkách č. VI /a, VI/ b, a VII. Tieto aktivity a kvalitná edukácia nám pomohli zviditeľniť našu MŠ širokej
verejnosti.

E Spolupracovať so všetkými subjektmi potrebnými pre kvalitnú edukáciu
Spoluprácu so všetkými subjektmi hodnotíme ako veľmi dobrú. S niektorými sme spolupracovali podľa
plánu spolupráce (ZŠ, MŠ PUPF v Prešove), s inými podľa potreby, alebo na dohodu.
Spolupracovali sme s týmito subjektmi:


Spolupráca s logopédom v týchto oblastiach:
 Podľa potreby odborné poradenstvo učiteľkám pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
u 4-6ročných detí,
 Orientačné logopedické depistážne vyšetrenie detí v ostatných v triedach minimálne 1x ročne



Spolupráca so ZŠ Šrobárová- realizovali sme ju podľa plánu spolupráce. Zamerali sme sa hlavne na
deti 5-6 ročné z dôvodu ich plynulého prechodu do ZŠ. Zorganizovali sme v priestoroch ZŠ karneval,
zúčastňovali sme sa školení organizovaného v tejto ZŠ



Spolupráca s MŠ Bajkalská ul. v Prešove v tejto MŠ sme realizovali predplaveckú prípravu pre 5-6
ročné deti 1. a 6.tej triedy MŠ



Spolupráca so ZUŠ odbor VV – deti pod skúseným vedením Mgr. Art. Kavuličovej realizovali
v ateliéri ZUŠ Bernolákova 17- výtvarnú prípravku.



Spolupráca so psychologičkou z (CPPP v Prešove) – uskutočnenie testov školskej zrelosti, poradenstvo
pre rodičov



Spolupráca s médiami – Prešovský Večerník, Korzár, TV Markíza –zviditeľňovanie aktivít MŠ



Divadielko Gašparko – bábkové divadlo



Ujo Ľubo – hudobné výchovné koncerty



Smejko a Tanculienka – hudobný koncert pre deti v MŠ

F realizovať priebežnú a súvislú prax žiačok PFPU a PaSa v Prešove v zmysle
štatútu cvičnej školy.


Realizovali sme priebežnú prax žiačok PU PF v Prešove 2 skupiny žiačok



Realizovali sme súvislú prax pre študentky PaSa v Prešove a pre študentky PUPF v Prešove.

G / Získať mimorozpočtové finančné zdroje na zlepšenie materiálno-technického vybavenia MŠ


Zapojili sme sa do projektu Digitalizácia školstva získali sme 1 ks interaktívna tabuľa, notebook,
projektor a tlačiareň pre triedu predškolákov



Zapojili sme sa do projektu MPC – AMW projekt a získali sme 1 ks interaktívnu tabuľu a projektor
pre triedu predškolákov..



Získali sme mimorozpočtové zdroje z 2% prostredníctvom právneho subjektu Rodičovského
združenia organizovaného pri MŠ.



Získali sme 600 € od rodičov, sponzorov – dar 3.tr. MŠ

Spôsob akým sa ciele sledujú a vyhodnocujú


rozpracovaním do konkrétnych úloh zamestnancov a do plánov činnosti MŠ v Pláne práce MŠ



na stretnutiach jednotlivých skupín vedenia MŠ, (vedúce edukačných aktivít a krúžkovej činnosti,
triedne učiteľky, vedúce projektov a pod.) sa dohodnú úlohy a vytýčia krátkodobé ciele, ktoré sú
kontrolované VŠK riaditeľky, zástupkyne a vedúcou MZ.



VŠK riaditeľky a zástupkyne a vedúcej MZ sleduje plnenie cieľov a úloh a navrhujú sa opatrenia



1x ročne riaditeľ MŠ hodnotí pedagogických zamestnancov, pričom vyhodnocuje aj uvedené ciele.

 Formou Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú riaditeľ
predloží pedagogickej rade na konci roka a tá ju musí odporučiť na predloženie na schválenie Rade školy
a zriaďovateľovi.

XI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
Názory pedagógov boli zisťované riaditeľkou MŠ dotazníkovou metódou u všetkých PZ MŠ.
Zjednodušené výsledky si uvádzame v tejto tabuľke :
POZITÍVA

NEGATÍVA

Ľudské zdroje:



aktívni, kreatívni, vysoko kvalifikovaní PZ
vysoká miera účasti detí a pedagógov na
mimoškolských aktivitách v meste a v okrese
Prešov
 veľký záujem pedagógov o vzdelávanie
a sebavzdelávanie formou kontinuálneho
vzdelávania
 realizácie cvičnej praxe pre študentov PU PF v
Prešove a PaSa v Prešove
 získavanie ľudských zdrojov formou
absolventskej a dobrovoľníckej praxe (10 ľudí)
Technické zdroje:







MŠ vybavená digitálnymi pomôckami
a digitálnou technikou ( počítače z projektu Kid
smart , z projektu MŠ MPC, interaktívne
tabule, notebooky).
ŠJ ktorá je súčasťou MŠ pripravuje výbornú,
kvalitnú stravu pre deti a zamestnancov MŠ
kosenie školského dvora vlastnou kosačkou –
pravidelne upravený areál za nízke náklady
veľmi pekný, dobre vybavený, oplotený,
bezpečný školský dvor
obnova starého interiéru v triedach MŠ

PRÍLEŽITOSTI







internetová stránka – informuje širokú verejnosť
o aktivitách MŠ, priláka klientov, pomôže
získať sponzorov
zaujímavé mimoškolské aktivity pomôžu pri
vytváraní dobrého mena MŠ
zapájanie sa do projektov – získavanie financií a
zdrojov
intenzívna spolupráca s poslancami pôsobiacich
v RŠ a v MsZ – prinesie nové zdroje financií
infrasauna – zlepšenie zdravia detí
predĺženie prevádzky do 18.00h. - noví klienti,
spokojnosť rodičov









nevymenené okná v MŠ – nedostatočný
tepelný komfort pre deti, nepôsobí dobre na
klienta, ktorý chce dať dieťa do MŠ
úniky tepla - nezateplená fasáda MŠ
a nevymenené okná spôsobujú vysoké
prevádzkové náklady na kúrenie
technický stav budovy je nevyhovujúci
interiér je starý a zničený (linoleá, spálne,
WC, umyvárne, šatne pre deti)
zaťaženosť vedenia MŠ riešením
ekonomických problémov MŠ
nadmerné množstvo administratívy
neustále sa meniaca legislatíva
finančné nedocenenie učiteľa

RIZIKÁ







Alternatívne MŠ v blízkom okolí MŠ
nezamestnanosť rodičov môže spôsobiť,
nižším záujem rodičov o umiestnenie detí
do MŠ
narastajúce možnosti havarijných situácií v
objekte školy
nerovnomerne sa vyvíjajúca demografická
krivka
nevymenené okná v MŠ – zlý signál pre
rodičov (nezáujem mesta o túto MŠ)

XII. Ďalšie vybrané informácie o škole
Návrhy na úpravu prostredia MŠ v šk. r. 2014/2015
INTERIÉR:
 pokračovať vo výmene podlahovej gumy v triedach, herniach, spálňach
 rekonštrukcia detských WC (vytvorenie projektovej dokumentácie)
 výmena detských skriniek v šatniach,
 postupné vymaľovanie priestorov MŠ
 výmena krytov na radiátory vo všetkých priestoroch MŠ
 postupná výmena detských ležadiel
BUDOVA MŠ:







výmena okien za plastové
zateplenie fasády
oprava strechy- 1.trieda,
opraviť 4ks rozbité kopilitové steny vymurovaním,
opraviť fasádu budovy – poškodená omietka
doplnenie inventáru ŠJ

ŠKOLSKÝ DVOR:
 vytvorenie umelého mäkkého bezpečnostného povrchu pod veľkú preliezačku na školskom dvore

Vyhodnotenie ďalších hľadísk ktoré vyplynuli zo Swot analýzy pedagógov:
Hygiena jednotlivých tried je dobrá, zodpovedá požiadavkám hygienických predpisov, upratovačky plnia
aj iné pracovné povinnosti, ako je kosenie areálu, strihanie kríkov a živých plotov, maľovanie fasády,
pomáhajú pri príprave mimoškolských aktivít a pod. Veľmi nám pomohla spolupráca s ÚPSVaR pri DČ
a AP kde sme získali 10 dobrovoľníkov na pomocné práce v ŠJ a MŠ.
Knižnica: neustále je potrebné doplniť knižnicu a nové detské a učiteľské tituly tak, aby sme mali
dostatočné vybavenie knihami vo všetkých triedach.
Metodický kabinet: pomôcky sa využívajú pod dohľadom jednej PZ, ktorá vypožičiavanie eviduje
v samostatnom zošite. Je potrebné pomôcky pravidelne dopĺňať pre všetky oblasti edukácie tak, aby mala
každá trieda samostatné portfólio pomôcok UP a knižnicu.
Klíma v triedach: je dobrá, kolegyne sa navzájom dopĺňajú, rozumejú si, navzájom kooperujú,
sú aktívne a tvorivé.
Klíma v škole: Pedagogickí zamestnanci sú aktívni, kooperujúci, vedia spolupracovať pri realizovaní
aktivít pre deti a rodičov. Majú dobré interakčné vzťahy s viacerými kolegami.
Nepedagogickí zamestnanci MŠ sú pracovití, veľmi ochotní pracujú nad rámec pracovnej náplne.
Spolupráca učiteľov s vedením MŠ :
je učiteľmi hodnotená dobre, vysoko profesionálne na všetkých úrovniach vedenia.
Spolupráca so ŠJ: veľmi dobrá, strava pre deti je veľmi chutná, na škole pracuje stravovacia

komisia, vedúca ŠJ je veľmi priateľská a ústretová. Plní aj funkciu hospodárskeho zamestnanca MŠ.
G/ Spolupráca s rodičmi
Rodičovské združenie je samostatný právny subjekt, ktorý pôsobí pri MŠ ako koordinátor aktivít pre
rodičov a sponzor MŠ. Rodičia prispievajú darovacím príspevkom na zakúpenie hračiek pre deti.
Pomáhajú s menšími opravami interiéru, prispievajú 2% a realizujú aktivity pre deti a rodičov.
Sú aktívni aj v Rade školy. Taktiež pomáhajú pri donášaní drobného materiálu potrebného na edukáciu.
Prinášajú papiere na kreslenie, kopírujú pracovné listy.
V každej triede je dohodnutý ročný plán triednych stretnutí. Činnosť Rodičovského združenia
riadi Rada rodičov. Spoluprácu s rodičmi vyhodnotili učiteľky a vedenie MŠ ako veľmi dobrú, vďaka tejto
spolupráci má MŠ viac zdrojov a krásne vybavený školský dvor.

