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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: Anna Šarišská – 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:
ruchu

Ing. Zuzana Zimmermannová - oddelenie školstva, rozvoja a cestovného

Údaje o počte detí v materskej škole: počet prijatých detí spolu : 108
Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy: 26
z toho u 4 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:
účasť na odborných seminároch a metodických podujatiach
Jednorázové podujatia - vzdelávacia inštitúcia:
Zúčastnili sme sa :
-

Tvorivá dielňa: Netradičné techniky vo výtvarnej a pracovnej výchove – Spoločnosť
pre predškolskú výchovu Spišská Nová Ves: zúčastnila sa uč. Šarišská Anna

-

Seminár: Aplikácia školského vzdelávacieho programu v edukačnom procese
materských škôl - Spoločnosť pre predškolskú výchovu Spišská Nová Ves: zúčastnila
sa riad. MŠ Bc. Vlčeková Jarmila

-

Odborný seminár: Činnosť CPPPaP Spišská Nová Ves, Špecifiká vývinu detí
predškolského veku - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spišská Nová Ves - zúčastnila sa uč. Bc. Babíková Jana

Vzdelávanie organizované Spoločným školským úradom v Smižanoch:
-

Metodický deň učiteliek materských škôl v MŠ Letanovce - SŠÚ Smižany: zúčastnili
sa riad. MŠ Bc. Vlčeková Jarmila, uč. Petríková Oľga

-

Malý recitátorik - súťaž v prednese poézie a prózy – SŠÚ Smižany: zúčastnila sa uč.
Babíková Jana

-

Evička nám ochorela- účasť na projekte v rámci materských škôl – SŠÚ Smižany:
zúčastnila sa uč. Babíková Jana

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2009/2010:
September:

-

turistické vychádzky do prírody a blízkeho okolia,

-

zábavné hry na školskom dvore - kreslenie, športové hry,

-

zahájenie oboznamovania detí s anglickým jazykom – v spolupráci s p.
Timkovou

Október:

-

ZHRABUJEME LÍSTIE – estetická úprava školského dvora

-

športové dopoludnie pre deti – STP v Spišskej Novej Vsi

-

MAĽUJEME, MAĽUJEME - tvorivá estetizácia tried našej MŠ

-

DEŇ JABLKA – súťaž tried o najkrajšie jablko

-

ČISTÍME NAŠE LESY – turistická vychádzka spojená s čistením lesa

-

turistické vychádzky do okolitej prírody

-

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

-

ZBER ŠUŠIEK - súťaž tried v zbere šušiek

-

EKO HRY – hry pre deti s enviromentálnou tématikou

-

PREHADZOVANÁ - súťaž s deťmi v spolupráci s CVČ v Spišskej N. Vsi

November:

-

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA – zhotovenie nástenky pre deti a
rodičov

December:

-

KRESLENIE NA CHODNÍK – Vv súťaž tried v kreslení far. kriedami

-

PANI JESEŇ – výstavka prác detí

-

FANTÁFIA S TEKVICOU – tvorivosť detí a rodičov

- VIANOČNÁ BESIEDKA – kultútno-spoločenská akcia pre deti i rodičov
- MIKULÁŠ – posedenie s Mikulášom, čertíkom , anjelmi - s rozdávaním
balíčkov pre deti
- VIANOČNÝ KONCERT v ZUŠ v SNV
- ZIMA – výstavka výtvarných prác
- Pečenie a zdobenie medovníkov – v spolupráci so ZŠ Povýšenia sv. Kríža
v Smižanoch
- VIANOCE PRICHÁDZAJÚ - yystúpenie pre žiakov zo ZŠ Komenského v
Smižanoch

Január:

- SÁNKOVAČKA – s deťmi v lokalite Záhradky
- NÁVŠTEVA ZŠ – v spolupráci so ZŠ Komenského a Povýšenia sv. Kríža
- ZHOTOVENIE KŔMIDIEL – tvorivosť detí a rodičov
- Beseda s poľovníkom
- KORČUĽOVANIE NA ĽADE - športová aktivita s deťmi v TJ Smižany

Február:

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

Marec :

- VÍTANIE JARI – rozvoj ľudových tradícií
- PREDNES POÉZIE A PRÓZY – školské kolo v spolupráci s MŠ v obci
- MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA – výstavka kníh detí
- ŠPIVANKA – súťaž v speve ľudových piesní materských škôl v obci
- HLAVNÉ MESTO BIODIVERZITY – zapojenie sa do celoslovenskej
výtvarnej súťaže Zelený svet

Apríl:

- ČISTÍME A CHRÁNIME SI NAŠE LESY -vychádzka do prírody s čistením
lesa
- turistické vychádzky do okolitej prírody
- HRÁME SA S LEGOM – využitie lega vo VV, výstavka prác
- Evička nám ochorela – súťaž a deťmi zameraná na ochranu zdravia
- POĎME SPOKU DO KOLA - tanečné vystúpenie v kine Mier v SNV

Máj:

- DEŇ MATIEK – kultúrno-spoločenská akcia pre rodičov
- DEŇ POLÍCIE v MŠ – ukážka cvičenia psov a práce PZ – v spolupráci s
PZ SNV
- DEŇ MATIEK - kultúrno-spoločenské podujatie pre rodičov v MŠ a v KD

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 pre 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 2009/2010 nebola uskutočnená inšpekčná činnosť.
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.
V školskom roku 2009/2010 bola 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 1 379,55- Eur,
výtvarný, pracovný a kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote
457,84- Eur, uskutočnená bola výmena skorodovaných priečok vo WC detí v hodnote 880,93
Eur, zakúpená pracovná obuv a odev pre THP zamestnancov, 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.
Metodicko-pedagogické

centrum

Bratislava

v

rámci

projektu

Vzdelávanie

pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania nám dodalo
didaktickú techniku v celkovej hodnote 4 066,83 Eur.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol prijatý záväzný limit finančných
prostriedkov na rok 2009 nasledovný:
Mzdy, platy, odmeny :
Poistné a príspevok poisťovňám:

101 130 Eur
36 425 Eur

Cestovné náhrady tuzemské:

40 Eur

Energia, voda, komunikácie

20 610 Eur

Materiál:

11 213 Eur

Štandardná údržba:

5 042 Eur

Služby:

5 483 Eur

SPOLU:

181 343 Eur

Finančné prostriedky pridelené KŠÚ v Košiciach v zmysle ods.4 písm. a) §6b zákona
596/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení boli určené
a čerpané na výchovu a vzdelávanie detí MŠ.

Za obdobie september – december 2009 v celkovej sume 6 073 Eur.
Na rok 2010 v sume 4 108 Eur.
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 2009 sumou: 834,06 Eur

-

za mesiace január až august 2010 sumou:

1 459,71 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:
V tomto školskom roku sme pracovali so Školským vzdelávacím programom pod
názvom: Svet očami detí, ktorého cieľom je vštepovať deťom vzťah ku kultúrnym hodnotám
a tradíciám obce a regiónu Spiš a prebúdzať u detí environmentálne cítenie k prírodnému
bohatstvu a krásam Slovenského raja.
Zameraný bol na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí prostredníctvom zmysluplnej
a cieľavedomej výchovnej a vzdelávacej činnosti.
Hlavnou výchovnou a vzdelávacou metódou bola

hra a edukačné aktivity s využitím

zážitkového a interaktívneho učenia.
Počas celého dňa sme sa snažili o vytvorenie priaznivej sociálno-emocionálnej klímy pre ich
osobnostný rozvoj, možnosť sebarealizácie a citového uspokojenia.
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.
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 – Prehadzovaná.

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 :
Spontánny záujem prejavovali deti v rôznych edukačných aktivitách podľa
obsahových

celkov

a konkrétnych

tém.

Prejavovali

záujem

o činnosti

súvisiace

s vyhľadávaním informácií z rôznych zdrojov – kníh, časopisov, encyklopédií. Využívali sme
individuálnu, skupinovú a frontálnu formu učenia. Deti poznávali svoje meno , priezvisko,
časti ľudského tela, poznávali charakteristické znaky ročných období, na základe priameho
a sprostredkovaného pozorovania domáce zvieratá, lesné a exotické zvieratá, vtáky hmyz, ako
aj ich úžitok pre človeka. Oboznamovali sa s lúčnymi kvetmi, stromami, vedia rozlíšiť
prírodné javy, charakterizovať počasie. Pestovali sme u detí základy environmentálneho
cítenia, vzťah k prírode, životnému prostrediu, ľudovým tradíciám i k svojmu bydlisku a
vlasti. Deti sme učili rozoznávať základné farby, menšie nedostatky sa vyskytovali v pravoľavej orientácii. Slovná zásoba, výslovnosť a gramatická správnosť hovoreného prejavu je na
úrovni ich veku. K výraznému zlepšeniu zlej výslovnosti došlo u detí, ktoré navštevovali
logopedickú ambulanciu.
K celkovému kognitívnemu rozvoju osobnosti detí prispeli aj akcie materskej školy a účasť na
rôznych kultúrnych a športových podujatiach, podnetnosť prostredia, využívanie nových
didaktických pomôcok, a sprístupňovanie nových poznatkov cez zážitkové učenie obohatené
prvkami tvorivej dramatiky.
B, Sociálno-emocionálna oblasť :
Deti sme viedli k postupnému upevňovaniu

návykov kultúrneho správania,

poďakovať, poprosiť, vedieť prejaviť svoje city, postupne sa navzájom akceptovať,
rešpektovať, vytvárať a upevňovať prvé priateľstvá. Na predchádzanie vzniku konfliktov
medzi deťmi sme využívali prosociálne hry . Ranné kruhy prispeli k postupnému
vyjadrovaniu svojich citov, emócií a zážitkov.
Silnou stránkou výchovnej a vzdelávacej činnosti bola celková

príjemná atmosféra v

materskej škole, komunikácia učiteliek a celého pedagogického kolektívu.

Prostredníctvom literárnych, dramatických, hudobných a výtvarných aktivít sme u detí
podporovali prirodzenú schopnosť tešiť sa z vlastných výtvorov a prejavov detí. Tanečné a
pohybové reakcie na zmenu tempa deti predviedli na vystúpení pod názvom Poďme spolu do
kola, ktoré organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu v Spišskej novej vsi. Herecké a
hudobno-pohybové zručnosti zase v pásme Lízankove kráľovstvo na Rozlúčkovej slávnosti
predškolákov v našej materskej škole.
Tvorivosť, nápaditosť a vynaliezavosť uplatňovali vo výtvarných činnostiach. Zapojením sa
do celoslovenskej výtvarnej súťaže Hlavné mesto biodiverzity sme prehlbovali vzťah detí k
prírodnému prostrediu a environmentálnej výchove.
C, Perceptuálno-motorická oblasť :
Túto oblasť sme plnili cez rozvíjanie základných lokomočných pohybov, orientáciu
sa v priestore, deti sme učili obratne a pohotovo sa pohybovať na náradí, manipulovať s
náčiním, orientovať sa aj v zmenených podmienkach. Celkový postoj k pohybu a športovým
aktivitám hodnotíme veľmi pozitívne o čom svedčí aj víťazstvo detí v súťaži v Prehadzovanej
v Spišskej Novej Vsi.
Jemnú motoriku sme rozvíjali a zdokonaľovali zhotovovaním rôznych výtvarných a
pracovných výtvorov, kreslením, maľovaním, modelovaním, krčením, trhaním a pod. Veľký
dôraz sme kládli na grafomotorické cvičenia, na ktoré sme využívali aj pracovné zošity.
Nedostatky sa prejavili pri znázorňovaní slučky, ležatej osmičky.
Okrem počítačového krúžku sa deti zdokonaľovali v detskom počítačovom programe Cirkus
šaša Tomáša, Art - kreslenie, Word - písanie, ktorý bol využívaný v plánovaných aktivitách
počas hier a hrových činností.
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, 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 ZUŠ 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
Táto Správa o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok
2009 / 2010 bola prerokovaná na pedagogickej porade dňa 23.06. 2010.

.............................................................
Bc. Vlčeková Jarmila - riaditeľka MŠ

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 2009/2010.

V Smižanoch 29. 06. 2010

.............................................................
Anna Šarišská – 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 2009/2010.

V Smižanoch 5. 10. 2010
.............................................................
Ing. Michal Kotrady – starosta obce

