Materská škola, Ružová ul. č. 1197/9, SMIŽANY

Správa o štruktúre a obsahu správ o výchovnej
a vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
za školský rok 2008 - 2009

V Smižanoch, dňa 23. 09. 2009

Bc. Jarmila Vlčeková

riaditeľka MŠ

Správa o štruktúre a obsahu správ o výchovnej a vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2008/2009
Názov materskej školy: MATERSKÁ ŠKOLA

Ružová 1197/9
SMIŽANY
Adresa materskej školy: Materská škola, Ružová ul. č. 1197/9, 053 11 Smižany
Telefónne číslo: 053/44 312 28
Zriaďovateľ: OBEC SMIŽANY, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
Mailová adresa školy: msruzova@centrum.sk
Internetová stránka:

www.smizany.sk

Mená vedúcich pedagogických zamestnancov:

Bc. Vlčeková Jarmila – riaditeľka MŠ
Filipová Dáša

- zástupkyňa MŠ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
Rada školy- zástupcovia za pedagogických zamestnancov: Bc. Jana Babíková – predseda RŠ
zástupcovia za rodičov:

Ing. Silvia Strelová
Miroslav Grečko

zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: Oľga Erbnová
zástupcovia za zriaďovateľa:

Mgr. Ľudmila Trošanová
Eva Jerdoneková

Spoločný školský úrad v Smižanoch: PaedDr. Dušan Sliva - odborný zamestnanec
PaedDr. Viera Skoumalová - odborná zamestnankyňa
Obec Smižany:

Ing. Zuzana Zimmermannová - oddelenie školstva, rozvoja a cestovného

ruchu
Údaje o počte detí v predškolskom zariadení: počet prijatých detí spolu 117

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy: 48
z toho u 3 detí bola odložená školská dochádzka.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov : materská škola uplatňovala
-

Štátny vzdelávací program ISCED 0, schválený Ministerstvom školstva SR 19.06.
2008 a vydaný Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave

-

Školský vzdelávací program – Svet očami detí, schválený v MŠ Ružová na
pedagogickej rade dňa 27.08.2008

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet pedagogických zamestnancov v materskej škole: 10
Počet nepedagogických zamestnancov v materskej škole: 3
- počet zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady: 10
- počet zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
Vysokoškolské štúdium prvého stupňa vykonaním štátnej skúšky v študijnom programe
Predškolská a elementárna pedagogika na PF KU v Ružomberku ukončili s akademickým
titulom Bc. uč.:

Babíková Jana
Majkutová Darina
Vlčeková Jarmila

Jednorázové podujatia - vzdelávacia inštitúcia:
Zúčastnili sme sa :
-

Vzdelávanie riaditeliek MŠ: Tvorba školského vzdelávacieho programu. – MPC
Bratislava: riad. Vlčeková Jarmila

-

Jednodňové vzdelávanie učiteliek MŠ: Tvorba školského vzdelávacieho programu. –
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava: všetci pedagogickí zamestnanci

-

Odborný seminár: Súčasné trendy v didaktike MŠ. – Spoločnosť pre predškolskú
výchovu - Poprad – uč. Šarišská Anna a Filipová Dáša

-

Odborný seminár: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. – Inštitút pre verejnú správu
Bratislava, vzdelávacie stredisko Košice – uč. Petríková Oľga

-

Odborný seminár: Školské úrazy. - Inštitút pre verejnú správu Bratislava, vzdelávacie
stredisko Košice – riad. Vlčeková Jarmila

-

Metodické podujatie: Už ho vezú – SŠÚ v Smižanoch - uč. Kleinová Božena

-

Inštruktáž k projektu: Evička nám ochorela – SŠÚ Smižany - uč. Suržinová Mária

Vzdelávanie organizované Spoločným školským úradom v Smižanoch:
•

Na odbornej inštruktáži a vyhodnotení projektu Evička nám ochorela,

•

Na 4. ročníku športových olympijských hier detí MŠ,

•

Výtvarnej súťaže pre deti – Olympijský mier,

•

Na metodickom podujatí Už ho vezú, zameranom na detskú tvorivosť a prácu s textom
u detí predškolského veku,

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2008/2009:
September:

-

turistické vychádzky do prírody a blízkeho okolia

-

zábavné hry na školskom dvore - kreslenie, športové hry

-

zahájenie oboznamovania sa s anglickým jazykom – v spolupráci
s lektorkou p. Timkovou

Október:

ZHRABUJEME LÍSTIE – estetická úprava školského dvora

- MAĽUJEME, MAĽUJEME - tvorivá estetizácia tried našej materskej
školy
-

DEŇ JABLKA – súťaž tried o najkrajšie jablko

-

ČISTÍME NAŠE LESY – turistická vychádzka spojená s „čistením“ lesa

-

HOLÁ HOU, LETÍ ŠARKAN OBLOHOU – súťaž tried o najkrajšieho
šarkana

-

ZBER ŠUŠIEK - súťaž tried v zbere šušiek

November:

-

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA – zhotovenie nástenky pre deti i
rodičov

-

PANI JESEŇ – výstavka prác detí

-

FANTÁZIA S TEKVICOU – tvorivosť detí a rodičov

-

KRESLENIE NA CHODNÍK – výtvarná súťaž tried v kreslení farebnými
kriedami

December:

- VIANOČNÁ BESIEDKA – kultúrno-spoločenská akcia pre deti i rodičov
- MIKULÁŠ – posedenie s Mikulášom, čertíkom , anjelmi spojené s rozdávaním balíčkov pre deti
- VIANOČNÝ KONCERT v ZUŠ v SNV a v ZUŠ v Smižanoch – podľa
- ZIMA – výstavka výtvarných prác
- VIANOČNÝ BAZÁR – prezentácia a ponuka výrobkov detí MŠ

Január:

- SÁNKOVAČKA – s deťmi v lokalite Záhradky
- NÁVŠTEVA ZŠ – v spolupráci so ZŠ Komenského a Povýšenia sv. Kríža
v Smižanoch
- ZHOTOVENIE KŔMIDIEL – tvorivosť detí a rodičov

Február:

- TANGRAM – skladanie tangramu – rozvoj logického myslenia,
- KARNEVAL – v materskej škole
- STAVANIE SNEHULIAKOV – súťaž medzi triedami

Marec:

- MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA – výstavka kníh detí
- PREDNES POÉZIE A PRÓZY – školské kolo
- VEĽKONOČNÝ BAZÁR – prezentácia a ponuka výrobkov detí MŠ
- ŠPIVANKA – súťaž v speve ľudových piesní detí materských škôl v obci

Apríl:

- TÝŽDEŇ ZDRAVIA – v spolupráci s rodičmi a ŠJ
- ČISTÍME A CHRÁNIME SI NAŠE LESY - turistické vycházky do
okolitej prírody
- HRÁME SA S LEGOM – využitie lega vo Vv, výstavka prác

Máj:

- DEŇ MATIEK – kultúrno-spoločenská akcia pre rodičov
- ŠKOLA V PRÍRODE – týždenný pobyt s deťmi v PORÁČSKEJ DOLINE
- KOZLIATKA – divadelné predstavenie s deťmi

Jún:

- ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV – spoločenská akcia pre deti
- ŠPORTOVO- ROZPRÁVKOVÝ DEŇ – športovo zábavné hry – MDD
- ŠPORTOM K ZDRAVIU – školské kolo detského trojboja

Krúžková činnosť:
o Oboznamovanie sa s anglickým jazykom pre 5 – 6 ročné deti – lektorka p. Timková
o Oboznamovanie a práca s počítačom ( 5 – 6 ročné deti ) – v spolupráci so ZŠ Povýšenia
sv. Kríža v Smižanoch
Projekty, do ktorých je škola zapojená: Zdravá škola, Evička nám ochorela
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:
V školskom roku 2008/2009 bola uskutočnená následná inšpekčná činnosť za účelom
odstránenia nedostatkov zistených na komplexnej inšpekcii vykonanej v čase od 22.10.2007,
23.10.2007 a 25.10.2007, ktorej predmetom bola kontrola stavu a úrovne pedagogického
riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Nedostatky sa

týkali počtu detí v triedach.
Počty detí v triedach sú už v súlade so súčasne platnou legislatívou a priestorovými
možnosťami materskej školy. Uložené opatrenie školskej inšpekcie smerovalo k odstráneniu
nedostatkov a ich príčin.
Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach materskej školy:
Materská škola bola postavená v roku 1996 v obci Smižany ako trojtriedna, so
samostatnou herňou a spálňou. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie svojho
dieťaťa do predškolského zariadenia, boli v priestoroch materskej školy zriadené ďalšie tri
triedy.
T. č. je materská škola 5 triedna so samostatnou telocvičňou.
Budova materskej školy je prízemná, druhý pavilón je dvojpodlažný. Je vybavená
samostatným plynovým kúrením s vlastnou kotolňou. Budova spĺňa všetky požiadavky po
stránke hygienickej, bezpečnostnej i estetickej na funkčnosť predškolského zariadenia.

Areál školy je upravený, s dostatkom zelene, okrasných drevín. Poskytuje dostatočné
možnosti pre rôzne pohybové aktivity detí.
Materiálno technické podmienky sú

na primeranej úrovni. Máme dostatok učebných

pomôcok, ktoré podľa finančných možností pravidelne dopĺňame a aktualizujeme.
V rámci prideleného rozpočtu bol zakúpený nábytok do tried v hodnote 2 900,- Eur, výtvarný,
pracovný a kancelársky materiál v hodnote 667,53- Eur, čistiace a dezinfekčné prostriedky v
hodnote 363,69- Eur, v roku 2008 bola uskutočnená oprava strešného plášťa v sume 92
951,- Sk a oprava strešného plášťa nad ŠJ v roku 2009 v sume 380,- Eur,
ďalej boli vykonané pravidelné revízie a iné výdavky zabezpečujúce pravidelný chod
materskej školy - výdavky za odvoz fekálií, výdavky na školenia zamestnancov a na drobné
opravy a údržbu.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 92220/14/2008 bol prijatý záväzný limit
finančných prostriedkov na rok 2008 nasledovný:
Mzdy, platy, odmeny :

2 541 500,-Sk

Poistné a príspevok poisťovňám:

929 000,-Sk

Cestovné náhrady tuzemské:

400,-Sk

Energia, voda, komunikácie

590 000,-Sk

Materiál:

220 900,-Sk

Štandardná údržba:

154 000,-Sk

Služby:

105 900,-Sk

SPOLU:

4 550 200,-Sk

Finančné prostriedky pridelené KŠÚ v Košiciach v zmysle ods.4 písm. a) §6b zákona
597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení boli určené
a čerpané na výchovu a vzdelávanie detí MŠ.
Za obdobie september – december 2008 v celkovej sume 70 700,-Sk.
Za obdobie Január – august 2009

suma 12,249 Eur/na jedno dieťa. Za tieto finančné

prostriedky boli zakúpené učebné pomôcky, knihy a didaktický materiál pre predškolské deti.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov: mesačný poplatok 3,31,-Eur na dieťa. Neuhrádzali rodičia detí v hmotnej núdzi.
Spolu v školskom roku 2008/2009 prispeli rodičia:
-

za mesiace september až december 2008 sumou 24 400,- Sk

-

za mesiace január až august 2009 sumou 1 333,95 Eur

Iné finančné príspevky:
7,- Eur

na polrok od rodičov detí na nákup darčekov pre deti na Mikuláša, Deň detí,

Rozlúčku s predškolákmi
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy na príslušný kalendárny rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
Zameranie a výchovnej a vzdelávacej orientácia školy pod názvom:
SVET OČAMI DETÍ
je vštepovať vzťah ku kultúrnym hodnotám a tradíciám obce a regiónu Spiš a prebúdzať u
detí environmentálne cítenie k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja.
Výchovná a vzdelávacia činnosť
dieťaťa,

jeho

sociálny

a

bola zameraná na všestranný rozvoj osobnosti

emocionálny,

fyzický

a intelektuálny

rozvoj

v súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Hlavnou výchovnou a vzdelávacou metódou bola

hra a aktivita dieťaťa s uplatňovaním

zážitkového učenia.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa učiteľky výraznejšie orientovali na skupinovú prácu,
v ktorej rešpektovali individuálne rozvojové možnosti detí a vytvárali čo najviac príležitostí
na individuálny prístup k deťom.
Vytvorili maximálne podmienky pre zaškolenie 5-6 ročných detí a detí s odloženou školskou
dochádzkou, s využitím všetkých foriem ich prípravy na vstup do základnej školy. Zamerali
sme sa na spoluprácu materskej školy s rodinou s vytváraním pozitívnej psychosociálnej
klímy a atmosféry v materskej škole.
Oblasti,
výtvarnom

v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: dobré výsledky dosahujeme

vo

prejave detí - čestné uznanie vo výtvarnej súťaži Zelený svet a v rôznych

športových a pohybových aktivitách a súťažiach s deťmi.

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť sme realizovali prostredníctvom tematických okruhov Ja
som, Ľudia, Kultúra a Príroda a tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
•

Kognitívnu oblasť

•

Sociálno-emocionálnu oblasť

•

Perceptuálno-motorickú oblasť

A, Kognitívna oblasť :
V tejto oblasti

sme u detí obzor poznatkov

a skúseností rozširovali cez rôzne

edukačné aktivity, skúmaním, objavovaním, experimentovaním a hlavne praktickými
činnosťami a vlastnými skúsenosťami detí, zážitkovým učením. Deti sa vedia orientovať vo
svojom okolí, majú základné poznatky o ľudskom tele, ochrane zdravia, ročných obdobiach,
zvieratách, pestovali

sme u nich základy enviromentálneho cítenia, vzťah k prírode

a životnému prostrediu, ľudovým tradíciám i k svojmu bydlisku a vlasti.
V pracovných zošitoch Škôlkar poznáva, Škôlkar počíta sme rozvíjali zmyslové vnímanie,
názorné myslenie a utvárali základy slovno-logického myslenia.
Osobitnú

pozornosť

s logopedičkou

sme

venovali

logopedickej

p. Mrg. Šiškovou, ktorá

starostlivosti.

Spolupracujeme

pravidelne vykonáva so súhlasom rodičov

v materskej škole depistáž výslovnosti na začiatku každého školského roka.
B, Sociálno-emocionálna oblasť :
U detí sme rozvíjali hlavne estetické cítenie a prosociálne správanie detí.
Prebúdzali sme u detí pozitívny vzťah k hudbe a hudobno-pohybovým hrám. Posilňovali sme
sprievodný a rytmický prejav detí využívaním hudobných a rytmických nástrojov.
Pod vedením p. uč. Kleinovej Boženy deti spievajú v doprovode klávesových nástrojov pri
kultúrno-spoločenských podujatiach v materskej škole i pri rôznych slávnostiach – folklórne
slávnosti v obci.
Utvárali sme pozitívny vzťah aj ku knihám, počúvali s porozumením a citovým
zaangažovaním rôzne rozprávky, deti ich voľne reprodukovali aj dramatizovali.
V miestnej knižnici sme sa s deťmi zúčastnili na prednese poézie a prózy. Navštívili sme
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, kde mali deti možnosť vidieť pantomímu, zúčastnili
sme sa na koncertoch v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi a ZUŠ v Smižanoch.

C, Perceptuálno-motorická oblasť :
Deti ovládajú základné lokomočné pohyby, vedia manipulovať s náradím a náčiním,
vedia spolupracovať a dodržiavať pravidlá. Každodennými pohybovými aktivitami sme
podporovali zdravý životný štýl, rozvíjali hlavne obratnosť, pohotovosť, rýchlosť a základné
pohybové návyky a zručnosti
Zapájali sme sa do rôznych športových akcií, zúčastnili sme sa na 4. ročníku športových
olympijských hier detí MŠ v Letanovciach,

jesenných a jarných branno-turistických

vychádzok do prírody. V mesiaci jún sme sa zúčastnili s deťmi týždenného pobytu v Škole
v prírode v Poráčskej Doline.
Grafomotoriku sme u detí rozvíjali aj v pracovných zošitoch Písanka predškoláka a rôznymi
grafomotorickými cvičeniami.
Riadiaca a kontrolná činnosť :
a, Pedagogická oblasť –
zameraná najmä

bola uskutočňovaná

kontrolnou

a hospitačnou

činnosťou,

na dôsledné plnenie stanovených úloh a priorít, uplatňovanie

individuálneho prístupu k deťom s odloženou školskou dochádzkou a celkovú pripravenosť
detí na vstup do základnej školy.
b, Pracovno-právna oblasť – bola zameraná na dodržiavanie Školského poriadku materskej
školy,

úloh vyplývajúcich z náplne práce zamestnancov, predpisov

BOZP a PO na

pracovisku a pri práci s deťmi, dodržiavanie platných zákonov, vyhlášok a nariadení.
Nevyskytli sa úrazy detí ani zamestnancov, drobné poranenia evidujeme v Knihách úrazov
a poranení.
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami:
o Spoluprácu s rodinou sme uskutočňovali cez kultúrno – spoločenské podujatia
v materskej škole -

Vianočné besiedky, Karneval, Deň matiek, Rozlúčka

s predškolákmi, účasť v ŠVP v Poráčskej Doline, Deň detí.
o Zapájali sme sa do akcií uskutočňovaných

Obcou Smižany, ako Deň matiek a

Mikuláš.
o Spolupracovali sme so ZŠ v Smižanoch – zúčastnili sme sa na Dňoch otvorených
dverí, uskutočňovali sme vzájomné návštevy MŠ a ZŠ a konzultácie s učiteľkami.
o V spolupráci so ZUŠ

v Smižanoch a v Spišskej Novej Vsi sme sa zúčastnili

výchovných koncertov a vystúpení podľa ponuky.

o Spolupracovali sme s miestnou knižnicou
o Navštívili sme aj výstavky v miestnom múzeu v Smižanoch
Bc. Vlčeková Jarmila
riad. MŠ
Táto Správa o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok
2008 / 2009 bola prerokovaná na pedagogickej porade dňa 27.08.2009.
Vyjadrenie Rady školy :
Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka
č. 50 v Smižanoch schváliť Správu o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej činnosti MŠ
Ružová ul. 1197/9 v Smižanoch za školský rok 2008/2009.

V Smižanoch, dňa: 23. 09. 2009

.............................................................
Jana Babíková – predseda Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Smižany , Nám. M. Pajdušáka 50, schvaľuje Správu o výsledkoch výchovnej a
vzdelávacej činnosti MŠ Ružová ul. č. 1197/9 v Smižanoch za školský rok 2008/2009.

V Smižanoch, dňa: ...................................

.............................................................
Ing. Michal Kotrady – starosta obce

