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SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, na Bernolákovej ulici č.19 v Prešove, za šk. r. 2018/2019.
Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 O štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
b) Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
c) Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2015-2020
d) Plán práce MŠ, ul. Bernolákova č. 19, Prešov na školský rok 2018/2019
e) Informácie o činnosti Rady školy
f) Informácie o činnosti RR
g)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
h)
Zákon 317/ 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch
i)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o MŠ
j)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
k)
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie
a uloženia
l)
Závery a odporúčania spracované MsÚ Prešov
m)
Informátor šk. r. 2018/2019
n)
www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk , www.ssiba.sk/
a)

Predkladá:
Mgr. Dana Voštinárová riaditeľka MŠ Bernolákova 19, Prešov
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 17.10.2019
Prerokované na rade školy dňa: 10.9.2019
Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Prešov

schváliť
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok 2018/2019
......................................................

Mgr. Oľga Balážová
Predseda RŠ pri MŠ Bernolákova 19, Prešov

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Prešov, Odbor školstva, kultúry a
cestovného ruchu

schvaľuje
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2018/2019
............................................................................

Mgr. Igor Hodžia
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného
ruchu - za zriaďovateľa
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I.

Základné identifikačné údaje o škole

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, Jarkova 26, 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
7.a Údaje o rade školy:

- vedúca MZ

Rada školy je 9 členná.
Predsedom je Mgr. Oľga Balážová, učiteľka MŠ,
členovia


za PZ:



za NPZ: p. Mgr. Andrea Mačugová,



za rodičov:

Jana Merčáková, Mgr. Oľga Balážová,

Doc. Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Erika Bramušková
Ing. Peter Paulen,


za zriaďovateľa:

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. - poslanec MsÚ Prešov
Mgr. Michal Ďžupin - poslanec MsÚ Prešov
Mária Tejiščáková, DiS
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 4
Volebné obdobie RŠ končí: v apríli 2020

7. b Poradné orgány riaditeľa MŠ:
Pedagogická rada(PR)

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

3

Počas školského roka boli 4 rokovania PR. (Zápisnice sú
archivované v zmysle registratúrneho poriadku )
Rodičovské združenie (RZ) malo 10 členov, predsedom je p. Ing. Daniela Hatalová.
Počas roka sa uskutočnili

3 zasadnutia RR a 1 plenárna

schôdza združenia rodičov.
Vedenie školy

má 4 členov, (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúca MZ, vedúca
ŠJ), títo zamestnanci sa stretávajú spravidla 1 krát štvrťročne,
na gremiálnych poradách, alebo podľa potreby.
Informácie vedenia sa pre zamestnancov sprostredkúvajú na
pracovných poradách 1 x mesačne, alebo podľa potreby.

Metodickú činnosť školy riadi vedúca metodického združenia: Mgr. Renáta Horňáková.
Počet zasadnutí za šk. rok 2018/2019 -

uskutočnili sa 3

zasadnutia.
II. Údaje o počte detí materskej školy
Skutočný počet detí
Trieda
k 15. 9. 2018
1
2
3
4
5
6
spolu:

24
23
24
23
23
24
141

k 31.8.2019
24
21
24
24
24
23
25
141

III. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov
a) Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
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. 2018/2019
f) www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk
g) POP na školský rok 2018/2019
h) Informátor na šk. r. 2018/2019
i) Swot analýza MŠ Bernolákova za školský rok 2018/2019
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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.
IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancoch
Počet zamestnancov k 30.6.2018
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

Nepedagogickí zamestnanci

doplňujúci si

nekvalifikovaní

Kvalifikovaní

doplňujúci si vzdelanie

vzdelanie

14

0

0

9

0

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Školenie predsedov OZ a riaditeľov
škôl pre okres Prešov v Kežmarských
žľaboch , 23.11.2018, 6.5.2019

Priebeh vzdelávania k 30.6.2019
Začalo

Pokračuje

Ukončilo

3
3

2018
2019

2018
2019

2

2018

2018

Odborná konferencia - Ako rozvíjať

a stimulovať jazykovú gramotnosť u
detí predškolského veku
„Zeleninkové šialenstvo“, workshop,
seminár, MŠ Jurkovičová
„Čo je to dobrá škola -umelecká“
konferencia
Celoslovenská odborná konferencia
„MŠ- prvý krok k poznaniu“ 17.5.19.5.2019, Partizánske
„Dieťa a hudba..pohyb a hra“,
kontinuálne vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Stratégie zvládania a predchádzania
agresivity žiakov a detí.

2

2019

2019

1

2019

2019

2

2019

2019

3

2019

2019

2

2019

2019
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VI. a/ Aktivity metodického útvaru pôsobiaceho pri MŠ
Dátum

Názov aktivity

Miesto

Forma
Pracovné stretnutie

17.09.2018

„Pracovno-metodické stretnutie“
k pedagogickej praxi študentiek

SOŠPg Prešov

11.4.2019

„Čo je to dobrá škola -umelecká“ konferencia

SZUŠ ELBA, Prezentácia výtvarného
Prešov
projektu Eurorozprávky

18.5.2019

„Bádateľské aktivity v MŠ zamerané na
prírodné javy“, workshop
„Ako efektívne pracovať s dieťaťom s ADHD“
workshop

Partizánske

19.5.2019

Partizánske

Účasť na workshope,
odovzdanie informácií
Účasť na workshope,
odovzdanie informácií

VI. b/ Školské a mimoškolské aktivity školy v školskom roku 2018/2019
Dátum

Názov aktivity

Miesto

24.10.2018

„ZUMBA“ – pravidelná tanečná aktivita detí MŠ
(1x mesačne)
„Deň materských škôl“ na PF v Prešove

29.10.2019

„Šarkaniáda“, školská akcia pre deti mestských MŠ MŠ Bernolákova

25.2.1.3.2019
12.09.2019

„Predplavecký výcvik“ detí predškolského veku

MŠ Bajkalská

výcvik

„PINOKIO“ divadelné predstavenie , divadlo
Cililing
„Pedagogická prax“ študentiek III. ročníka SOŠPg
v Prešove
„Noc škriatkov“, školská akcia pre deti 4-6 ročné
vo večerných hodinách
„Sférické kino“, kino 3 D
„MIKULÁŠ“ v MŠ , v spolupráci s SOŠPg v
Prešove
„Vianočné besiedky/vianočné tvorivé dielne
v triedach MŠ

MŠ Bernolákova

divadelné predstavenie

MŠ Bernolákova
v ,3.,4. triede
MŠ Bernolákova

Prax študentiek

MŠ Bernolákova
MŠ Bernolákova

Filmové predstavenie
Divadelná etuda

MŠ Bernolákova

Besiedky, tvorivé

30.1.10.4.2019
3.5.2019

„Korčuľovanie detí“

PSK Aréna

Kurz korčuľovania

Hudobno-dramatické vystúpenie uja Ľuba Hrehu

MŠ Bernolákova

Divadelné vystúpenie

31.5.2019

„Karneval“ deň masiek, hudby, zábavy

MŠ Bernolákova

karneval

25.1.2019

„Pyšná princezná“ divadelné predstavenie divadla
Portál
„Rozprávky už čítam sám“, prehliadka začiatkov
čítania detí predškolského veku

MŠ Bernolákova

Divadelné predstavenie

Knižnica Slniečko

Ocenenie 1 dieťaťa

2018-2019

25.09.18.06.2019
23.11.2019
23.11.2019
4.12.2019
12.12.20.12.2018

6.3.2019

MŠ Bernolákova

Forma

PF Prešov

spoločná pohybová
aktivita detí
účasť na športovokultúrnom podujatí

Zábavná forma

dielne
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„Mám básničku na jazýčku“ školské kolo
v prednese básní
„Mám básničku na jazýčku“ prehliadka detského
prednesu básní detí z mestských MŠ
„Filipove dobrodružstvá“, vystúpenie
pozostávajúce z mnohých pokusov a záhad
„Rozprávočka moja naj“, 4.roč. medzinárodnej
výtvarnej súťaže
„Svet okolo nás“ , XXII. roč. celoslovenskej súťaže
výtvarnej tvorby detí MŠ

MŠ Bernolákova

Účasť detí

MŠ Sabinovská

Účasť na podujatí

Galéria, prešov

účasť

„Detská športová olympiáda“ MŠ Budovateľská
a mesto Prešov, športové podujatie pre deti

Športová

18.4.2019

„Škôlka skáče škôlku“ športové odpoludnie

MŠ Jurkovičová

Vecné ceny

3.5.2019

Hudobno-divadelné predstavenie uja Ľuba Hrehu

MŠ Bernolákova

Hudobno-divadelné

22.3.2019
27.3.2019
1.4.2019
12.4.2019
22.5.2019

16.4.2019

Spojená

škola Ocenené 2 detské

internátna J. Sabadoša práce
hala

pri účasť

Hotelovej akadémii

predstavenie
14.518.5.2018
20.5.31.5.2019
21.9.20188.6.2019
24.4.2019

„Deň matiek“ – kultúrne pásmo detí, vystúpenie
pre rodičov
„Prax študentiek 1.ročníka SOŠPg“ (2.,3.,6.
trieda MŠ)
„Prax študentov 3. ročníka SOŠPg“ (4., 3. trieda
MŠ)
„Mestská polícia v MŠ“

MŠ Bernolákova

Kultúrne vystúpenie

MŠ Bernolákova

prax

MŠ Bernolákova

prax

MŠ Bernolákova

beseda

22.5.2019

„Práca finančnej a colnej správy“

MŠ Bernolákova

Beseda s praktic.
ukážkami

„Deň detí“ – veselé predpoludnie plné športových
aktivít, maľovanie na tvár,

MŠ Bernolákova

3.6.2019

„Krtko“ divadelné predstavenie divadla SARUS

MŠ Bernolákova

13.6.2019

„Komunitné leto “ – tanečné vystúpenie detí,
skupina OVOCNÍČKOVIA
„Slávnostný zápis novoprijatých detí“ spojený
s kultúrnym programom a prehliadkou interiéru
školy
„Výchovný koncert“ žiačok SOŠPg pod vedením p.
Matysovej
„Výchovný koncert ľudovej hudby“ pod vedením
pána Antona Budinského
„Olympiáda v plávaní“

Eko Park Prešov

Vystúpenie detí

MŠ Bernolákova

Kultúrny program

MŠ Bernolákova

koncert

MŠ Bernolákova

koncert

MŠ Bajkalská

„Rozlúčka predškolákov“ so slávnostným
odovzdávaním osvedčení, vystavením tabla
v centre mesta

Obradná sieň

Účasť na plaveckej
súťaži
Kultúrny program

31.5..2019

13.5.2019

14.5.2019
4.6.2019
7.6.2019
12.6.2019

Zábavné športové
predpoludnie
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VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila
P. č.

Názov projektu

Získaná hodnota

3

„Deň zdravej výživy“ – PKO prezentácia zdravých jedál školských Účasť zamestnancov, prezentácia
jedální mesta Prešov
jedál zamestnancov kuchyne

4.

„ZDRAVÝ ÚSMEV“- realizovaný študentmi odboru Dentálna
hygiena v podmienkach FZO PU v Prešove

5.

„Recyklohry“, plnenie tvorivých úloh z odpadového materiálu
počas školského roka

environmentálna aktivita

6.

„Hliníkový skarabeus“ – zber hliníkových obalov počas roka

environmentálna aktivita

7.

„DOD v ZŠ Šrobárovej“ , divadelné predstavenie pre deti spojené
s prehliadkou školy

8.

„Deň mlieka“, ZŠ Matice slovenskej, Prešov

Vzdelávacia aktivita

Spolupráca so ZŠ
Účasť zamestnancov, prezentácia
jedál zamestnancov kuchyne

9.

„Movie week“ účasť detí a celého kolektívu školy na tanečných
kreáciách

účasť

10.

„ NIVEA medvedík“, integračný vzdelávací program pre deti, ako
predpríprava na školu

Pracovné zošity pre deti predškolského
veku

11.

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho
regionálneho školstva realizovaný MŠVVaŠ SR

systému

Interaktívne tabule 2ks, projektor,
tlačiareň v hodnote 5832 €

12.

Národný projekt – Aktivizujúce metódy vo výchove,
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ realizovaný MPC v roku 2015

1ks interaktívna tabuľa, projektor –
v hodnote 1381,29 €

VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2010
1. Závery zo správy z komplexnej inšpekcie.
Predmet inšpekcie:
Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania
v materskej škole.
Termín: inšpekcia bola vykonaná v dňoch 05.02.2018 – 07.02.2018 v súlade s poverením na
komplexnú inšpekciu č. 7077/2017-2018 zo dňa 01.02.2018.
Inšpekciu vykonali školskí inšpektori – ŠIC Prešov:
Mgr. Mária Hudáková, PaedDr. Gabriela Mochňáková a PaedDr.Vlasta Gmitrová, PhD.
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Zistenia a ich hodnotenie:
Stav a úroveň výchovy a vzdelávania:

podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti boli vytvorené veľmi dobre
obsah činností bol v súlade so stanovenými zámermi
boli aplikované efektívne učebné stratégie ktoré podporovali zážitkové a aktívne učenie sa
detí
vzhľadom na zámer výchovno-vzdelávacej činnosti boli zvolené vhodné didaktické
pomôcky
hry a aktivity boli vhodne naplánované, pomáhali deťom rozvíjať porozumenie, myslieť
a zlepšovať si jazykové schopnosti
práca s deťmi s odloženou školskou dochádzkou bola cieľavedomá
zámery edukačnej činnosti boli orientované na deti
tvorba pravidiel a systému hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti bola vo všetkých
triedach účinná s poskytovaním sústavnej spätnej väzby deťom
prejavovala sa aktívna účasť detí v hrách a v diskusiách
učiteľky boli empatické, a rešpektovali dôstojnosť všetkých detí
v triedach vládla pozitívna učebná atmosféra
deti v činnostiach experimentovali, porovnávali, triedili na základe stanovených kritérií
a riešili jednoduché technické problémy
deti tvorili na základe vlastných predstáv cítenia a fantázie a nielen staršie, ale aj mladšie
vedeli svoje postupy argumentovať
kladné postoje zaujímali deti aj k práci na interaktívnej tabuli a pri riešení úloh
v edukačných programoch, prejavovali adekvátne zručnosti v ovládaní interaktívneho
pera, mladšie deti sa bez problémov zapájali do činnosti s programovateľnou včelou Beebot
deti správne identifikovali počiatočnú a poslednú hlásku v slove, vedeli vysvetliť význam
slov, primerane chápali jednoduchý technický náčrt textu.
Deti chápali a v praxi dodržiavali pravidlá života tried a v aktivitách sa presadzovali
spoločensky prijateľným spôsobom
Deti prezentovali pozitívne postoje k zdraviu
Stav a úroveň učenia sa boli na veľmi dobrej úrovni

Riadenie školy:

MŠ Mala vypracovaný Školský vzdelávací program „Bernoláčik“, bol prerokovaný
v pedagogickej rade (PR) a v rade školy(RŠ). Štruktúra dokumentu bola v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a jeho obsah poskytoval cieľavedomý základ
pre realizovanie širokej a vyváženej výchovno-vzdelávacej činnosti. Učebnými osnovami
MŠ boli vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí príslušného štátneho
vzdelávacieho programu
riaditeľka MŠ pri rozhodovaní postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi
obsahovou analýzou dokumentácie školy bolo zistené, že interné predpisy a usmernenia
boli vedené komplexne a vymedzovali jasné postupy na vykonávanie riadiacich,
9

organizačných a pracovných činností v podmienkach MŠD. Vypracované dokumenty boli
vydané po prerokovaní v PR.
triednu knihu a osobný spis dieťaťa viedla škola na tlačivách podľa vzorov schválených
a zverejnených MŠ SR
poradné orgány riaditeľky boli zriadené
na zlepšovaní pedagogického riadenia participovalo aj metodické združenie.
kontinuálne vzdelávanie učiteľov bolo vedúcimi pedagogickými zamestnancami
podporované
škola mala vypracovaný transparentný vnútorný systém kontroly a hodnotenia
pedagogických zamestnancov
Pozorovaním prostredia a rozhovormi so zamestnancami školy ŠSI zistila, že riaditeľka školy
sa riadila demokratickými princípmi riadenia a vytvárala príležitosti, ktoré napomáhali
nadväzovaniu dobrých vzťahov, rozvíjali spoluprácu a utvárali pozitívnu klímu školy.
Zamestnanci školy pracovali ako tím a vytvárali také učebné prostredie, ktoré zabezpečovalo
zdravotné a bezpečné podmienky detí a atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektu.
Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni

Podmienky výchovy a vzdelávania
pedagogickí zamestnanci (PZ) spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a na výkon vedúceho PZ
personálna štruktúra zodpovedala spôsobu organizácie výchovy a vzdelávania
priestory školy sú dostatočne veľké, funkčné, udržiavané a bezpečné po rekonštrukcii na
zníženie energetickej náročnosti budov MŠ
triedy boli zariadené vhodným nábytkom a hrové kútiky s pestrým tematickým zameraním
boli vybavené účelovo a s ohľadom na osobitosti detí v triedach.
knihy boli deťom dostupné a ich spektrum napomáhalo rozvíjať komunikačné
kompetencie
v triedach bol široký výber hračiek, učebných pomôcok, a funkčnej didaktickej techniky.
školský dvor bol udržiavaný, rozľahlý a materiálne vhodne vybavený na telovýchovu
a šport. MŠ disponuje kabinetom s učebnými pomôckami
MŠ mala vybudovaný bezbariérový vstup pri jednotlivých budovách
finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie bol využívaný v zmysle požiadaviek ŠkVP
Bernoláčik na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania
škola mala vydaný školský poriadok, ktorý prerokovala so všetkými zamestnancami
a rodičmi detí. Dokument bol zverejnený v triedach na nástenkách
denné poriadky boli vypracované tak, že zabezpečovali vyvážené striedanie činností
Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni
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2. Závery zo správy z inšpekcie vykonanej dňa: 18.9.2018
Inšpekciu vykonali: Mgr. Mária Hudáková
v dňoch: 18.9.2018
Predmet inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materskej škole.
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IX. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2019
Názov

Počet

Kapacita(ž)

triedy

6

140

telocvične

0

0

infrasauna

1

bazén

0

0

3

145 spolu

ihriská

Technický stav

Stav prevádzky schopný, zrekonštruovaný,
doplnený o certifikované preliezačky

b) Materiálne podmienky školy













Vybavenie a využitie PC - v MŠ sú 3ks počítačové zostavy z projektu MPC v triedach,
ktoré používajú učiteľky v rámci edukácie.
Máme 7 ks interaktívna tabuľa + notebooky , projektor, tlačiarne v triedach MŠ, 2ks
televízory, 1 kameru, 2 ks mobilný internet, skener, 3ks Kidsmart z projektu IBM
(detské počítačové zostavy)
Vedenie MŠ na vyhotovovanie hospodárskej a pedagogickej agendy MŠ a ŠJ má
k dispozícii 3ks počítače a 3ks notebooky.
MŠ nemá priestory na telocvičňu. Telovýchovné náradie, náčinie sa nachádza
v metodickom kabinete, v triedach a vo voľných priestoroch MŠ. Interaktívne prvky
školského dvora by bolo vhodné obohatiť o pružinové prvky.
Stav učebných pomôcok, ich doplnenie v šk. roku 2018/2019, je zlepšený, ale stále
nedostatočný. Učebné pomôcky sú sústredené prevažne v metodickom kabinete.
Vo voľných priestoroch MŠ je infrasauna, na pravidelné saunovanie detí v zimnom
období.
MŠ má zeleninové, kvetinové a bylinkové políčka v súlade so zameraním školy.
Údržba na škole sa realizuje v spolupráci so živnostníkmi a firmami z rozpočtu
prevádzky MŠ v rámci právnej subjektivity školy. Investičné opravy sa realizujú
v spolupráci s odborom investičného rozvoja v meste Prešov.
Vedeniu MŠ a pedagogickým zamestnancom sa podarilo získať finančné prostriedky
od sponzorov- rodičov MŠ (2%), ktoré sú na účte Rodičovského združenia, ako
právneho subjektu.
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X. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na školský rok
2018/2019
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 2018/2019sme sa zamerali na tieto oblasti:
 Grafomotorické zručnosti detí od sme vo všetkých vekových skupinách rozvíjali podľa
metodík a pracovných listov schválených MŠ SR. Dbali sme pri tom na správne držanie
tela pri sedení detí, veľkosť formátu podľa veku dieťaťa a využívanie vhodných písadiel
a materiálov.
 Rozvíjali sme komunikačné kompetencie detí, zamerali sme sa na podnecovanie slovného
prejavu dieťaťa, rozširovanie slovnej zásoby
 Podnecovali sme rodičov k pravidelnej a dôslednej logopedickej starostlivosti u detí
s poruchou výslovnosti. Pre deti 5-6 ročné bola uskutočnená preventívna logopedická
depistáž detským logopédom.
 Dominantnou aktivitou pri poznávaní bola aj naďalej hra a hrové aktivity, snažili sme sa
vytvoriť tvorivú atmosféru a vytvárať väčší priestor pre hodnotenie a sebahodnotenie
dieťaťa.
 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, Chalenge day, Bernoláčik- dopraváčik. Otužovanie detí
realizujeme formou infrasauny a u detí 5-6 ročných
 Naďalej sme viedli deti k starostlivosti o prírodu, realizovali sme environmentálne
aktivity s deťmi.
„Škôlkarska záhradka“ – ekoaktivita, umožňovala deťom
prostredníctvom praktickej činnosti, získavať poznatky z priameho pozorovania sadenia
a rastu zeleniny. Deti spolu s učiteľkami dopestovali rôzne druhy zeleniny a ovocia.
S úrodou ponúkli deti vo všetkých triedach. Obľúbenou aktivitou školy pre deti a rodičov
je „Škola v prírode“.
B / Vytvárať podmienky pre kvalitnú partnerskú spoluprácu s rodičmi organizovanými
v
Združení rodičov pri našej MŠ
 Zorganizovali sme spoločne s rodičmi mnoho krásnych aktivít: (Veselé popoludnie
v areáli MŠ spojené s jazdou na poníkoch pri príležitosti MDD, Chalenge day –
cvičenie detí, rodičov zamestnancov v znení Zumba kids, Mikuláš, Vianoce v MŠ
a pod.
 Formou internetovej stránky materskej školy sme naďalej informovali rodičov
o aktivitách v MŠ.
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Rodičia poskytli darovací príspevok na zakúpenie hračiek pre deti, VV a hygienický
materiál.

C / Uskutočňovať vzdelávacie aktivity a krúžkovú činnosť pre nadané 5-6-ročné
V školskom roku 2018/2019 sme uskutočnili tieto edukačné aktivity pre nadané 5-6 ročné
deti:
 Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
U detí sa takto rozvíjali komunikatívne, perceptuálno motorické a kognitívne kompetencie.
Deti a vedúci aktivít získali aj 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.
 Zorganizovali sme 12. ročník Mestskej škôlkarskej šarkaniády a na mnohých
aktivitách v meste Prešov sme sa aktívne zúčastnili
 Zavŕšili sme výtvarný projekt Eurorozprávky v Bruseli, Bratislave, Karafovej
väznici v Prešove ako spoluorganizátori projektu.
 Boli sme spoluorganizátormi prehliadky detských amatérskych divadiel „Kľúčik do
divadla“
 Uverejnenie odborného príspevku do časopisu „Predškolská výchova“
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 PU PF v Prešove, CPPP, Logopéd, Šarišské
osvetové stredisko, ), s inými podľa potreby, alebo na dohodu.
 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 MŠ a ZŠ


Spolupráca so SOŠPg a PU PF Prešove – prax študentiek, hudobný koncert,
Mikulášske predstavenie



Spolupráca s MŠ Bajkalská ul. v Prešove, pred plavecká príprava 5-6 ročných detí



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



Spolupráca s p. Ľubom Hrehom – hudobné koncerty
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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 1 skupina žiačok 2. ročník .
 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
 Získali sme mimorozpočtové zdroje z 2% prostredníctvom právneho subjektu
Rodičovského združenia organizovaného pri MŠ.
 Získali sme finančný dar od rodičov na zakúpenie ležadiel pre deti v hodnote 1600 €
Spôsob akým sa ciele sledujú a vyhodnocujú


rozpracovaním do konkrétnych úloh zamestnancov a do plánov výchpvno-vzdelávacej
činnosti MŠ, v Pláne aktivít MŠ a v jeho prílohách



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 najneskôr do 31.8. v danom kalendárnom roku riaditeľ MŠ hodnotí
pedagogických zamestnancov, pričom vyhodnocuje aj uvedené ciele.

 Formou Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy, ktorú riaditeľ predloží pedagogickej rade na konci roka a tá ju musí odporučiť na
predloženie na schválenie Rade školy a zriaďovateľovi.
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XI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
Názory pedagógov boli zisťované riaditeľkou MŠ dotazníkovou metódou u všetkých
pedagogických zamestnancov MŠ. Zjednodušené výsledky si uvádzame v tejto tabuľke :
POZITÍVA
Ľudské zdroje:
 aktívni, kreatívni, vysoko kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci
 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 SOŠPg v Prešove
 získavanie ľudských zdrojov formou
absolventskej a dobrovoľníckej praxe.
Technické zdroje:
 kvalitná ŠJ, ktorá je súčasťou MŠ v ktorej sa
pripravuje výborná, kvalitná strava pre deti
a zamestnancov MŠ
 MŠ vybavená digitálnymi pomôckami
a digitálnou technikou ( počítače z projektu
Kids smart , z projektu MŠ MPC, interaktívne
tabule, notebooky).
 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 vo výbore mestskej časti
 infrasauna – zlepšenie zdravia detí
 zrekonštruovaný objekt MŠ – väčší počet
klientov
 predĺženie prevádzky do 18.00h. - noví klienti,
spokojnosť rodičov

NEGATÍVA





vyšší počet detí v niektorých triedach
(navýšenie o 3 deti)
zaťaženosť vedenia MŠ riešením
ekonomických a právnych problémov MŠ
nadmerné množstvo administratívy
neustále sa meniaca legislatíva

RIZIKÁ


zmeny v eurozóne ( Brexit)
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XII. Ďalšie vybrané informácie o škole
Návrhy na úpravu prostredia MŠ v šk. r. 2018/2019
INTERIÉR:
 rekonštrukcia detských WC a sprchovacích kútov
 dokúpenie nábytku do tried
 rekonštrukcia starých vstavaných skríň
 výmena podlahovej krytiny (linoleum) v spálňach
 vymurovanie vstupov do tried zo šatne , zabezpečenie videovrátnikov na vyberanie detí
BUDOVA MŠ:
 po rekonštrukcii „Projekt na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Bernolákova 19“
v súčasnosti riešenie reklamácií prác.
ŠKOLSKÝ DVOR:
 doplnenie piesku do pieskovísk
 vytvorenie umelého mäkkého bezpečnostného povrchu pod veľkú preliezačku a ostatné
prvky 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.
Knižnica: neustále je potrebné doplniť knižnicu a nové detské a učiteľské tituly
Metodický kabinet:
pomôcky sa využívajú dostatočne, je však potrebné pravidelne dokupovať pomôcky
pre všetky oblasti edukácie tak, aby každá trieda mala samostatné portfólio 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.
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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.
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