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1.

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy

Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec

Adresa školy

Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec (kmeňová
MŠ)
Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec (elokované pracovisko)

IČO

37838661

Telefónne číslo školy

033/7421715

Internetová adresa školy

www.msnabrezie.sk
www.msfrastacka.sk

Elektronická pošta školy

msnabrezie23@gmail.com
ms.frastacka4@gmail.com

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľka MŠ

PaedDr. Miroslava Vaverková

Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Eva Mutkovičová

Zástupkyňa pre elok.pracovisko

PaedDr. Dagmara Cvechová

1. 1

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy pri Materskej škole Fraštacká 4, Hlohovec, bola ustanovená v zmysle §24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Č.

Titul, meno a priezvisko

Kategória (rodič, PZ,

Funkcia v RŠ

nepedagogický zamestnanec,

(predseda,

zástupca mesta)

podpredseda člen)

1.

Zuzana Stoláriková

rodič

člen

2.

Ing. Jana Jurčová

rodič

člen

3.

Ing. Lucia Karabinošová

rodič

člen

4

4.

RNDr. Richard Šiška

rodič

člen

5.

Ing. Juraj Frýdecký

zriaďovateľ

člen

6.

Mgr. Iveta Moravcová

zriaďovateľ

člen

7.

Ing.arch. Miloslav Drgoň

zriaďovateľ

člen

8.

Ing. Zuzana Nosková

zriaďovateľ

člen

9.

Bc. Nikoleta Števíková

pedagogický zamestnanec

podpredseda

nepedagogický zamestnanec

člen

pedagogický zamestnanec

predseda

10. Andrea Riegelová
11. Mária Gnipová

Poradné orgány riaditeľa školy sú:
Rada školy (RŠ)
-

zasadala v priebehu školského roka 2018/2019 celkom štyri krát.

Obsah rokovaní :
•

Oboznámenie s Plánom práce školy na školský rok 2018/2019

•

Prerokovanie Školského poriadku na školský rok 2018/2019

•

Oboznámenie so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach materskej školy

•

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MŠ

•

Schválenie Školského vzdelávacieho programu – Fraštáčikov Kolovrátok

•

Prijatie návrhu na počet tried a počet prijatých detí k školskému roku 2019/2020

•

Oboznámenie s realizovanými akciami

Metodické združenie (MZ)
-

na elokovanom pracovisku pracovalo pod vedením PaedDr. Dagmary Cvechovej. Plán

metodického združenia bol dodržaný, zvolané bolo štyri krát. Členky boli vopred oboznámené
s programom, ktorý sa oproti pôvodnému plánu menil podľa potrieb.
V dokumentácii MZ sú priložené zápisnice, prezenčné listiny z jednotlivých stretnutí. Taktiež
je priložená analýza práce a vedenia metodickej činnosti.
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Pedagogická rada (PR)
-

v školskom roku 2018/2019 zasadala šesť krát. Členky boli vopred oboznámené

s programom, ktorý bol vyvesený na pedagogickej nástenke týždeň pred uskutočnením PR.
V dokumentácii PR sú priložené zápisnice, prezenčné listiny z jednotlivých stretnutí.
Taktiež pred každou spoločenskou akciou prebehli operatívne porady, ktorých cieľom bolo
rozdelenie úloh pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

2.

ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠK. ROKU 2018/19
Tabuľka č. 1: Údaje o počte detí MŠ

Počet
Názov MŠ

tried

Počet detí Počet detí
k

k

15.9.2018 31.8.2019

Počet detí

Dieťa v

odchádzajúcich OPŠD* prípravnom
z MŠ

ročníku

deti do
MŠ
2019/2020

Elok. pracovisko
Fraštacká 4, Hlohovec

4

77

75

27

1

0

77

SPOLU

4

77

75

27

1

0

77

*Odložená povinná školská dochádzka

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
V školskom roku 2018/2019 nenavštevovalo EP Fraštacká žiadne dieťa so ŠVVP.

3.

Zapísané

POČET ZAMESTNANCOV K 30. 6. 2019 A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

•

pedagogickí: 10 (z toho 2 na rodičovskej dovolenke)

•

nepedagogickí: 7
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3. 1

KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

ŠKOLY

Počet kvalifikovaných zamestnancov: 8
Počet nekvalifikovaných zamestnancov: 0
Počet zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu: 0

3. 2

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ

Tabuľka č. 2: Údaje o pedagogických zamestnancoch
Kategória pedagogického
zamestnanca
Učiteľ pre
8
predprimárne
vzdelávanie

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Úplné stredoškolské
odborné

1

Začínajúci PZ

1

VŠ – I.stupňa
VŠ – II.stupňa

4
3

Samostatný PZ
PZ s I.atestáciou
PZ s II.atestáciou

6
0
1

Adaptačné vzdelávanie úspešne ukončené dňa: 30.04.2019

3. 3

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ

Tabuľka č. 3: Počet prevádzkových zamestnancov MŠ k 31. 8. 2019
Pracovné zaradenie
Vedúca ŠJ
Ekonómka
Hlavná kuchárka
Kuchárka
Pomocná sila v kuchyni
Upratovačka

Počet zamestnancov
1
1
1
1
1
2
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4.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Tabuľka č. 4: Kontinuálne vzdelávanie
Forma vzdelávania
Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Kvalifikačné vzdelávanie

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
1
14
0
0
0
0

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
ukončené
ukončené
-

5. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
September
Naplánované akcie

Akcie naviac

Deň športu
Spoznávame remeslá - jarmok

Zrealizovanie
akcie
13.9. 2018
28.9. 2018

Október
Naplánované akcie

Akcie naviac
Divadelné predstavenie –
O psíčkovi a mačičke

Deň jablka
Výroba svetlonosov a deň
strašidiel

Zrealizovanie
akcie
3.10. 2018
19.10. 2018
22.10.2018

November
Naplánované akcie

Akcie naviac

Výroba svetlonosov
Návšteva 1. ZŠ
Bábkové predstavenie –
O pyšnej Dorotke
Hráme sa pohybom

Zrealizovanie akcie

Zrealizované v
októbri
14.11. 2018
15.11. 2018
22.11.2018
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December
Naplánované akcie

Akcie naviac

Mikuláš
Vystúpenie krúžku Detská joga na
Vianočných trhoch
Lampiónový sprievod a živý
Betlehém

Zrealizovanie akcie

5.12.2018
10.12. 2018
13.12. 2018

Slávnostný obed

19.12.2018

Január
Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Prednáška – Školská zrelosť
Divadelné predstavenie - Na Zemi
dobre mi je

17.1.2019
24.1.2019

Február
Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Tí, ktorých ľúbime

14.2.2019
20.2.2019
20.2.2019

Karneval
Divadelné predstavenie Danka a
Janka
Marec
Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Návšteva mestskej knižnice

6.,7.3.2019
22.3.2019
28.3.2019

Deň vody
Hráme sa pohybom
Apríl
Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Návšteva vlastivedného múzea

9.4.2019
11.4.2019
16.4.2019
24.4.2019
25.4.2019

Deň otvorených dverí
Tvorivé dielne v mestskej knižnici
Deň Zeme
Olympiáda MŠ

9
Máj
Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Návšteva Planetária

06.05.2019
07.05.2019

Návšteva dopravného ihriska
v GA
Deň matiek

17.,20.,22.05.

Deň detí + výlet

31.05.2019
Jún

Naplánované akcie

Akcie naviac

Zrealizovanie akcie

Tvorivé dielne Tesco

07.06.2019
20.06.2019
28.06.2019

Deň rodiny
Rozlúčka predškolákov

6.

PROJEKTY ŠKOLY
Naše elokované pracovisko plní interný projekt s názvom: ZDRAVÁ MATERSKÁ
ŠKOLA. V jeho rámci sa zameriavame predovšetkým na zdravý životný štýl.
Aktivity, ktoré realizujeme v rámci projektu:
•

Záujmové krúžky

Každoročne ponúkame deťom záujmové krúžky. Snažíme sa ich obmieňať a prispôsobovať
záujmom a požiadavkám detí či rodičov. V školskom roku 2018/2019 to boli: oboznamovanie
s anglickým jazykom, tanečný, prírodovedný, detská joga a aikido.
Záujmové krúžky boli prevádzané v popoludňajších hodinách. Realizovali ich pedagogickí
zamestnanci MŠ alebo externí lektori.
•

Olympiáda vo viacboji všestrannosti

Z tohto športového podujatia sme vytvorili každoročnú tradíciu. Naša materská škola toto
športové podujatie organizuje už od roku 2007, čím vytvárame u detí a u rodičov pozitívny
vzťah k pohybu a športovým aktivitám. Do olympiády sa mohli prihlásiť všetky materské školy
okresu Hlohovec. Deti športovali v troch disciplínach (2x beh na 10m, skok do diaľky, hod do

10

diaľky). V školskom roku 2018/2019 športovalo 98 detí materských škôl (Hollého, EP
Vinohradská, Kalinčiakova, A. Felcána, Nábrežie, EP Fraštacká, Leopoldov a Bojničky),
Keďže ide o deti predškolského veku – každé získalo za účasť zlatú medailu a diplom. Každý
kolektív materskej školy obdržal aj balíček športových potrieb.
•

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Každý školský
rok vyberieme jednu športovú aktivitu, ktorú realizujeme s deťmi v dopoludňajších hodinách v
čase od 01. septembra do 15. októbra. V školskom roku 2018/2019 sme zorganizovali na našom
školskom dvore prekážkovú dráhu, kde mali deti možnosť plniť rôzne pohybové úlohy.
•

Čisté zúbky

V našej materskej škole si po obede čistia zúbky všetky deti okrem tých najmenších (2-3
ročných).
•

Dni enviromentálnych aktivít

V našej materskej škole každoročne oslavujeme Deň jablka, Deň vody a Deň Zeme. V tieto dni
pani učiteľky s deťmi realizujú rôznorodé aktivity, ktorými sa snažia deťom priblížiť dôležitosť
a potrebu ochrany prírody.
•

Túlame sa prírodou (turistické vychádzky v každom ročnom období)

S deťmi sme podnikli turistické vychádzky, v každom ročnom období. Prírodu v okolí
Hlohovca sme spoznávali pomocou detských lúp a encyklopédií. Deti mali možnosť poznávať
a porovnávať prírodu v každom ročnom období.
•
KOZMO – v zimných mesiacoch sme v spolupráci s CPPPa P v Hlohovci
Realizovali preventívny program pod názvom: „KOZMO a jeho dobrodružstvá“. Deti sa
vďaka nemu naučili byť tolerantnými, priateľskými, zodpovednými pozemšťanmi. Program
bol realizovaný v triede predškolákov, za prítomnosti triednej učiteľky, s informovaným
súhlasom zákonných zástupcov.
•

Pime vodu, nie cukor!

Čistú vodu sme zaradili do pitného režimu v triedach počas teplých období. Zakúpené sú detské
dávkovače, ktoré sú umiestnené na prístupnom mieste pre deti. Každé dieťa v triede má svoj
pohárik (označený menom alebo značkou), aby sa mohlo napiť kedykoľvek má chuť. Čistá
voda v triedach slúži aj ako prevencia pred obezitou detí. Počas zimných mesiacov zaraďujeme
nesladené čaje. Stolovú vodu a citronádu zaraďujeme i do jedálnych lístkov.
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•

Školské ovocie

Naša materská škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny
v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva. Dodávateľom školského ovocia je
Plantex Veselé.
•

Mlieko pre školy

Tatranská mliekareň, a.s. ponúka široký sortiment kvalitných a zdravých produktov, ktoré
škola poskytuje deťom. Dotované sú Európskou úniou v rámci európskeho Školského
mliečneho programu.

7.

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2018/2019 nebola v EP Fraštacká 4, Hlohovec vykonaná inšpekčná činnosť.

8.

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Starostlivosť o budovu školského zariadenia:
•

vymaľovanie triedy č. 2

•

vymaľovanie všetkých jedální pre deti,

•

výmena podláh vo všetkých jedálniach pre deti

•

vymaľovanie priestorov kuchyne,

•

vymaľovanie jedálne pre zamestnancov

•

vymaľovanie zadného schodiska

•

vymaľovanie kancelárie ekonómky a vedúcej školskej jedálne

•

výmena podlahovej krytiny v kancelárii ekonómky a vedúcej školskej jedálne

•

opravy, vymaľovanie a zakúpenie regálov do skladu s posteľnou bielizňou

•

výmena svietidiel na chodbách, v šatni, v kuchyni, v kancelárii ekonómky a vedúcej ŠJ

•

výmena zásuviek a vypínačov v celej budove MŠ

•

prerobenie skladu učebných pomôcok, zhotovenie regálov

•

drobné opravy v interiéri aj v exteriéri MŠ (oprava roliet, výmena vodovodných batérií,
oprava dlažieb...)

•

pravidelné zaobstaranie revízií,

•

odstránenie závad z revízií
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•

osadenie šplhacej zostavy, ktorú sme zakúpili z výhry projektu: Deti, poďme von!

Vybavenie školského zariadenia:
•

zakúpenie notebooku do triedy predškolákov, vedúcej školskej jedálne

•

zakúpenie kuchynského vybavenia

•

zakúpenie farebného multifunkčného zariadenia

•

zakúpenie bezfarebnej tlačiarne

•

zakúpenie posteľnej bielizne pre všetky triedy

•

vybudovanie altánku na školskom dvore

•

zakúpenie náčinia na ranné cvičenie

•

zakúpenie učebných pomôcok (Príroda okolo nás, rodina, planéty, režim dňa, počasie,
ročné obdobia, semafor, dopravné koberce

9.

•

zakúpenie rôzne druhov skladačiek a stavebníc

•

pravidelné dopĺňanie výtvarného materiálu

•

zakúpenie kníh do detskej i učiteľskej knižnice

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ŠKOLY

Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení sú uvedené v prílohe č.1.
(Príloha č. 1 – Správa o hospodárení za rok 2018/19)

10.

CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

V školskom roku 2018/19 sme začali plniť koncepciu vypracovanú riaditeľkou PaedDr.
Miroslavou Vaverkovou na obdobie 2017-2022.
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Oblasť spolupráce s rodinou

V tejto oblasti sa nám spoločne podarilo viac otvoriť školu rodičom, zapojiť ich do života
školy. Vytvorila sa široká rodičovská komunita najmä vďaka plneniu zadaní, v projekte
„Rytieri mesta ruží“, ktoré sme navštevovali hromadne, postupne vo väčších a väčších
skupinách cez víkendy. Vďaka rodičom sme sa zapojili do viacerých grantových výziev
nadácií, ktoré fungujú ako zamestnanecké granty s odporúčaním zamestnancov. Rodičia veľmi
flexibilne a kreatívne zareagovali na našu výzvu predstavovať deťom svoje povolania buď na
svojich pracoviskách alebo formou tvorivých dielničiek v MŠ. Medzi rodičmi máme šikovných
hudobníkov, výtvarníkov, ktorí osviežovali naše školské programy hudobnou
produkciou. Dôležitú úlohu zohrali rodičia aj v procese plnenia enviromentálneho akčného
plánu Zelenej školy ako členovia kolégia. Rodičia sa aktívne zúčastňovali tvorivých dielní,
prispievali nápadmi i materiálom. Viacerí rodičia prispievajú k originálnej výzdobe školy
vlastnoručne vyrobenými výrobkami z rôznych tradičných a netradičných materiálov. Zapojili
sa aj do tvorby výrobkov, ktoré sme ponúkali na vianočných trhoch a výťažkom sme pomohli
útulku pre zvieratá.
V školskom roku 2018/19 sme vďaka informáciám od rodičov zareagovali na grantové výzvy
nadácií, ktoré spolupracujú s veľkými firmami v rámci zamestnaneckých grantových
programov. Podarilo sa nám zo štyroch podaných uspieť v troch.
V rámci jedného z projektov sme začali budovať „záhradnú čitáreň“, ktorá okrem edukačnej
funkcie bude plniť aj úlohu komunitného priestoru pre stretávanie rodičov.
V školskom roku 2008/09 sa nám podarilo zriadiť Občianske združenie Rady rodičov MŠ
Nábrežie 23 v Hlohovci a v roku pre prijímanie 2% z daní. Finančné prostriedky získané touto
formou dlhodobo pomáhajú škole pri obnove zariadenia a vybavení školy učebnými
pomôckami a výtvarným materiálom.
V EP Fraštacká sme pre rýchlejšiu komunikáciu so zákonnými zástupcami nastavili hromadné
posielanie mailových správ. Mailová komunikácia slúžila na zasielanie oznamov o blížiacich
sa podujatiach.
Pre informovanie rodičov, aké aktivity prevádzame s deťmi vo výchovno-vzdelávacej činnosti
sme využívali farebné tabuľky s názvom Ako sa hráme s ......, ktoré sú vyvesené na nástenkách
pri vstupe do jednotlivých tried.
Pri EP Fraštacká sme zriadili OZ FRAŠTÁČIK, ktorého predsedom sa stala PaedDr. Dagmara
Cvechová. Po prvý krát sme boli zaradení ako prijímatelia 2% daní z príjmov. Na účet nášho
občianskeho združenia bolo poukázaných 1074,14 €.

14

Od dobrovoľníckeho tímu Jahns Manville Slovakia, a.s. Trnava naša MŠ získala hračky,
spoločenské hry a výtvarný materiál pre deti.
Hračky pre deti nám darovala i spoločnosť TESCO Piešťany.
Zákonní zástupcovia sa zúčastnili na tvorivých dielňach (výroba svetlonosov).
V rámci spolupráce s CPPPaP v Hlohovci bola pre zákonných zástupcov predškolákov
zorganizovaná prednáška o školskej zrelosti a pripravenosti.
Tiež sa mali možnosť zúčastniť viacerých detských vystúpení ako: Živý Betlehém, deň matiek,
deň rodiny, rozlúčka predškolákov...
Pomáhali nám pri maľovaní priestorov materskej školy a osadení šplhacej zostavy.

Oblasť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia

V edukačnej činnosti sme v hodnotenom školskom roku využívali široké portfólio
edukačných foriem, stratégií a prostriedkov. Pedagogickí zamestnanci uplatňovali skúsenosti
a poznatky získané kontinuálnym vzdelávaním, využívali sme digitálne pomôcky rovnako ako
prvky tvorivej dramatiky a iných progresívnych i alternatívnych pedagogických prístupov.
Zabezpečovali sme novú pedagogickú literatúru aj učebné pomôcky.
V zmysle vízie školy sme prepájali prvky modernej školy s návratom k regionálnym tradíciám
vrátane vzťahu k prírode ktorá je nevyhnutnou šúčasťou zdravého životného štýlu. Pokračovali
sme v interných, celoslovenských aj medzinárodných projektoch uvedených v kapitole 6
(kmeňová škola). Pripojili sme sa aj k novým v spolupráci s univerzitami, enviromentálnymi
a zdravie podporujúcimi inštitúciami.
Zapájali sme sa do života mesta účasťou na rôznych podujatiach. Sprostredkúvali sme deťom
kontakt s prírodou, so zvieratami, využívali sme záhradnú terapiu v edukačnej záhradke.
Uplatňovali sme participáciu rodičov na príprave detí na vstup do prvého ročníka zadávaním
dobrovoľných domácich úloh.
Zapájaním sa do súťaží a prehliadok sme zvyšovali motiváciu detí a ich sebavedomie –
možnosť zažívať pocit úspechu.
V školskom roku sme získali grant v programe ERASMUS + na projekt „Príroda je online non
stop“ prostredníctvom ktorého sme začali posilňovať outdoorové aktivity a outdoorovú výuku
v našej MŠ (17.040 eur).
Edukačný proces sme zatraktívňovali množstvom exkurzií, výletov a turistických vychádzok.
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Záujmovú činnosť detí sme obohacovali širokým portfóĺiom krúžkov korešpondujúcich
s profiláciou školy- remeselnými - keramický, pohybovými - detská joga, jumping, jazykovým
- angličtina, hudobno-pohybovým - k hudbe inak..., posilňujúce grafomotorické cvičenia,
túlavá myška - digitálna gramotnosť.
Na elokovanom pracovisku prebiehali krúžky: oboznamovanie s anglickým jazykom, detská
joga, tanečný, prirodovedný a bádateľský krúžok, aikido.
Pedagogickí zamestnanci sa zapojili s deťmi do nasledovných súťaží a podujatí:
Labák – pod názvom Zvedoši sa deti z prírodovedného krúžku zapojili do súťaže Labák, kde
plnili rôzne úlohy. Umiestnili sme sa na štvrtom mieste
Talentagent – do súťaže sme sa zapojili s našou nádhernou jarnou výzdobou. Vďaka našim
skvelým rodičom a ich hlasovaniu sme skončili na siedmom mieste.
Výtvarné súťaže: Ochranárik, Vesmír očami detí
Pohybové súťaže a aktivity: Olympiáda detí materských škôl, Zlatý kľúčik, Hráme sa pohybom.
Pre efektívnu a včasnú komunikáciu medzi pedagogickými zamestnancami bola založená
messengrová skupina Šikulky z Fraštáckej.

Oblasť spolupráce s verejnosťou a inými inštitúciami

Naša škola dlhodobo spolupracuje so širokou škálou subjektov a v zmysle koncepčných
zámerov túto spoluprácu neustále rozširuje.
V hodnotenom školskom roku sme po prvý krát nadviazali spoluprácu s Inštitútom aplikovanej
ekológie Daphné, firmou SEWA (zber použitých batérií), Prešovskou Univerzitou, UCM
v Nitre, Úniou slabozrakých a nevidiacich
s medzinárodným programom ERASMUS +.

Slovenska.

Úspešne

spolupracujeme

V školskom roku 2018/2019 elokované pracovisko nadviazalo spoluprácu s Przesdszkole
Samorzadow im Marii Konopniciejw Jastrowiu v Poľsku a Anglickou škôlkou vo Whitehaven
vo Veľkej Británii = KELLS INFANTS SCHOOLL. V mesiaci máj navštívila našu MŠ
mamička, ktorá vodí deti do danej školy v Anglicku. Priniesla deťom pozdravy z anglickej
škôlky. Naše deti poslali novým kamarátom milé kresbičky.
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Tiež poverení pedagogickí zamestnanci spracovali a odprezentovali zaujímavú prezentáciu
o tom, ako prebieha výchovno-vzdelávací proces v týchto zahraničných zariadeniach.
V školskom roku 2018/2019 sme spolupracovali s nasledovnými inštitúciami v meste:
-CPPPaP (Centrum pedagogickko-psychologického poradenstva a prevencie – pri
organizovaní prednášky školskej zrelosti pre zákonných zástupcov a pre diagnostikovanie detí
rok pred začatím plnenia školskej dochádzky.)
-Centrum voľného času (zabezpečenie lektora anglického jazyka)
-ZŠ M.R. Štefánika (návšteva detí v prvom ročníku, spoločné aktivity)
-Vlastivedné múzeum v HC (návšteva výstavy, premietanie enviromentálnych filmov)
-Regionálne médiá – Život v Hlohovci, Fraštacké noviny, HcTv (účasť na podujatiach)
-Hvezdáreň a planetárium (návšteva, premietanie)
-Mestská knižnica (návšteva, čítanie v tráve, tvorivé dielne)
-Mestská polícia (zabezpečnie bezpečnosti účastníkov lampiónového sprievodu)

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia.

V zmysle aktuálnej koncepcie sme v hodnotenom školskom roku dotvárali školský dvor
drevenými komponentami. Využili sme grantové a nízko nákladové svojpomocné riešenia.
Edukačnú záhradku sme doplnili o drevené vyvýšené a mobilné záhony, staré betónové
vyvýšené záhony sme prekryli dekoračnými krytmi vyrobenými zo starších paliet. Farebne sme
ich zladili s drevenými krytými parkoviskami, ktoré sme vystavali rovnako v hodnotenom
školskom roku. V hodnotenom školskom roku vzniklo na školskom dvore dopravné ihrisko,
zdravotný chodníček a záhradná čitáreň. Všetko z mimorozpočtových zdrojov vďaka grantom
( v školskom roku 2018/19 sme získali na dotvorenie školského dvora 6.650,31 eur).
Vďaka zriaďovateľovi mestu Hlohovec, ktoré nám dofinancovalo asfaltérske práce pri tvorbe
dopravného ihriska máme úplne zrekonštruované strechy na všetkých pavilónoch, pribudli
vymenené okná a vstupné dvere v hospodárskom pavilóne.
Elokované pracovisko ukončilo a zrealizovalo grantový projekt: Deti, poďme von! Kde
vďaka finančnému daru 1300 eur bola zakúpená a osadená šplhacia zostava na školský dvor.
Tiež sa nám podarilo z vlastných finančných zdrojov vybudovať altánok s tabuľou do exteriéru,
ktorý nám slúži ako prírodovedná, bádateľská trieda.
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Zapojili sme sa do viacero grantových výziev:
Vy rozhodujete, my pomáhame – nádácia Pontis – „Malí záhradkári“(projekt neúspešný)
Ovocné stromčeky pre materskú školu – (projekt neúspešný).

Personálna oblasť

V materskej škole máme dlhodobo stabilný a kvalifikovaný kolektív , čo platilo aj v
hodnotenom školskom roku.
Rovnako ako v predchádzajúcom období vedenie školy podporovalo vzdelávanie
zamestnancov. Okrem akreditovaných vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov
a platených vzdelávaní v oblasti legislatívy pre vedúcich pedagogických zamestnancov
a vedúcu školskej jedálne dlhodobo zabezpečujeme pre všetkých zamestnancov odborné
prednášky na zaujímavé témy v spolupráci s RNDr.Martinou Cebovou PhD. zo SAV.
Jeden zamestnanec si rozširuje odbornosť externou formou vysokoškolského štúdia na
Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a zároveň pracuje na prvej atestácii. 5 učiteliek
z celkového počtu 8 má prvú atestáciu, jeden zamestnanec druhú atestáciu. Aktualizačným
vzdelávaním prešli všetky učiteľky.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2018/19 prebiehalo aj formou
jobshadowingu a štrukturovaných kurzov obsiahnutých v úspešnom projekte „Príroda je online
non stop“ podporeného medzinárodným programom ERASMUS +. Zapojili sme sa do kľúčovej
akcie 1 (KA1) zameranej na vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V júli sme absolvovali
jobshadowing v Nórsku a v auguste týždňový štrukturovaný kurz ZaHRAda v Kuřimskej
Novej Vsi v Českej republike. Projekt pokračuje aj v školskom roku 2019/20.
V elokovanom pracovisku pracujú 100% kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Počas
školského roku 2018/2019 bolo realizované a úspešne ukončené jedno adaptačné vzdelávanie.
Aktualizačných vzdelávaní bolo zrealizovaných 14. Pedagogické zamestnankyne boli ďalej
vzdelávané prostredníctvom seminárov, prednášok. Svoje poznatky sme si odovzdávali
prostredníctvom metodických združení.
Vzdelávania navštevovali tiež vedúca školskej jedálne a ekonómka.
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11.

SWOT ANALÝZA

PERSONÁLNA OBLASŤ
Silné stránky:
• kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
• možnosť sebarealizácie a samostatnosť
• pozitívna klíma školy
• záujem pedagogických zamestnancov podieľať sa

Slabé stránky:
• nedostatok finančných prostriedkov na
odmeňovanie pedagogických
i nepedagogických zamestnancov

na aktivitách školy

• angažovanosť v rôznych súťažiach
• ochota pedagogických zamestnancov prijímať
zmeny
• kreativita a iniciatívna všetkých zamestnancov
• vzájomná pomoc a spolupráca
• ponuka a realizácia záujmových krúžkov
Príležitosti:
Ohrozenia:
• vzdelávania
• nedostatok kvalifikovaných učiteliek
VÝSLEDKY VZDELÁVANIA
Silné stránky:
• 100% kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
• kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ
• prístup k novým informáciám, trendom
v edukačnom procese
• individuálny prístup – stimulačné programy
pre deti s OPŠD
• interné školenia medzi pedagogickými
zamestnancami v rámci metodických
združení
• vysoký záujem PZ o kontinuálne vzdelávania
Príležitosti:
• ponuka vzdelávaní
• samoštúdium

Slabé stránky:

Ohrozenia:
• zmeny v legislatíve
• veľký počet detí v triedach
• nedostatočné financovanie rezortu školstva
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SPOLUPRÁCA S RODIČMI
Silné stránky:
• časté organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií s rodičmi a deťmi
• pestrá ponuka záujmových krúžkov
• včasná informovanosť prostredníctvom web
stránky o dianí v MŠ
• sponzorské dary zo strany rodičov
• konzultačné hodiny a poradenská činnosť
pedagogických zamestnancov
• vzájomná komunikácia a rešpektovanie sa
• informovanie rodičov o výchovnovzdelávacej činnosti formou oznamu na
jednotlivé dni: „Ako sa hráme s......“(mená
pedagogických zamestnankýň)
Príležitosti:
• sponzorstvo
• spoločenské, kultúrne, športové popoludnia
pre rodičov
• workoshopy

Slabé stránky:
• pracovná vyťaženosť rodičov

Ohrozenia:
• nedostatočná vedomostná znalosť rodičov
o chode MŠ – režim dňa, aktivity

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
Silné stránky:
• investovanie do kvalitných a certifikovaných
pomôcok a vybavenia
• modernizácia exteriéru MŠ (školského dvora)
• priebežne zakupovanie edukačných pomôcok,
hračiek a výtvarného materiálu
• vybavenie všetkých tried interaktívnou
tabuľou s počítačom a tlačiarňou
• kvalitné zariadenie tried .
• široký výber didaktických pomôcok
• vybavenie veľkým množstvom telocvičného
náradia a náčinia
Príležitosti:
• zapájanie do súťaží, projektov, grantov
• sponzorstvo
• angažovanosť a pomoc rodičov
• 2%

Slabé stránky:
• nedostatočná kapacita predškolského zariadenia
• absencia telocvične
• potrebná rekonštrukcia budovy (výmena okien,
oprava strechy, bleskozvodu, fasády,
príjazdovej cesty)

• absencia oplotenie priestoru medzi
budovou MŠ a školským dvorom (ako
prevencia voči vandalizmu

Ohrozenia:
• nedostatok finančných prostriedkov
• stále meniace sa trendy

Prílohy: Príloha č. 1 - Správa o hospodárení za rok 2018
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Príloha č. 1 - Správa o hospodárení za rok 2018
Materská škola, Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec
Rok 2018
Bežné transfery od zriaďovateľa
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
Spolu:

bežné transfery od zriaďovateľa – vlastné príjmy

45 999,40 317,40 317,40 317,-

2 095,931 483,00,1 909,09,2 241,99,-

166 950,-

7 730,01,-

Rok 2019
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019

40 790,40 790,43 903,18,-+ 9 905
43 965,43 965,43 965,43 965,43 965-

1 449,48,1 481,00,1 654,84,1 573,70,1 550,70,.
2 393,00,2 837,50,-

2 689,20 sponzorské
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––
Spolu:
355 213,18,15 629,42
Bežný transfery od zriaďovateľa celkom v šk.r. 2018/2019
Rok 2018
Bežné transfery zo ŠR – predškoláci
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
Spolu:

Bežné transfery - hmotná núdza

6 338,6 338,-

Rok 2019
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
9/2019
Spolu:
Hlohovec, 11.10.2019

6 515,6 515,Spracovala: Valová Zita, ekonómka MŠ
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