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Východiská pri vypracovaní správy


zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5;



vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení



metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z.



koncepcia materskej školy



školský vzdelávací program



plánu práce materskej školy na školský rok 2016/2017



informácií o činnosti rady školy



vyhodnotenie plnenia plánu metodického združenia

1. a) základné identifikačné údaje
Názov školy Materská škola, Bánovce nad Bebravou
Adresa školy Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421387602184
Telefón
msholleho@banovce.sk
E-mail
Zriaďovateľ Mesto Bánovce nad Bebravou

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľka Mgr. Alena Laginová
Vedúca ŠJ Anna Margolienová

údaje o rade školy a poradných orgánoch
Rada školy
Rada školy pri Materskej škole Ul. Hollého 1246/1, Bánovciach nad Bebravou 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.
Titl., priezvisko, meno
p. Helena Lenárdová
Predseda
p. Janka Pauleová
Tajomník
Mgr. Naďa Ondrejková
Poslankyňa MsZ
p. Anikó Zitová
Nepedagogický prac.
Delegovaní za zriaďovateľa Ing. Ingrid Mozolová
p. Peter Janáč
Mgr. Daniela Balažovičová
Iné organizácie
Členovia z radov rodičov MUDr. Lucia Perecárová
p. Ľubomíra Dúbravická
Mgr. Lenka Janáčová
Mgr. Monika Varhaniková

Poradné orgány školy
V zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
MŠ SR č. 308/2009 Z. z. k poradným orgánom riaditeľa školy patrí pedagogická rada
a metodické združenie.

Pedagogická rada (PR):
Členmi boli všetky pedagogické zamestnankyne. Rokovanie pedagogickej rady sa
uskutočnilo 5 krát počas roka. Stretnutia boli zamerané na riešenie pedagogických problémov,
čím sa prispievalo k riešeniu zásadných otázok smerovania predprimárneho vzdelávania.
Pedagogická rada
Metodické združenie

Predseda MZ

Titl., priezvisko, meno
p. Helena Lenárdová
p. Janka Pauleová
p. Janka Radičová
p. Jana Kovačiková
PaeDr. Marieta Matejková
p. Jana Jamrichová
p. Emília Oriešková
p. Miriam Pomothyová
p. Miriam Valachová
Mgr. Zuzana Laušová
p. Anna Škorcová
p. Anna Bitarovská
p. Ľubica Masaryková
Bc. Kristína Lobotková
Mgr. Jana Orlíčková

Metodické združenie (MZ):
Je ustanovené zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/200 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky MŠ SR č. 308/209 Z. z. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Vedením
je poverená PaedDr. Marieta Matejková.
Členky Metodického združenia v konštruktívnej diskusii v mesiaci november riešili
problém a vyjadrovali sa k preštudovaným „TÉZAM K NÁRODNÉMU PROGRAMU
ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA“. P. Matejková prečítala stanovisko
Spoločnosti pre predškolskú výchovu k uvedeným tézam a následne členky MZ diskutovali
o danom probléme. Členky MZ sa na rozdiel od stanoviska Spoločnosti pre predškolskú
výchovu domnievajú, že predprimárne vzdelávanie všetkých detí jeden rok pred plnením
povinného vzdelávania v základnej škole by nemuselo byť povinné, ale v súlade so
stanoviskom SPV by sa malo realizovať v materských školách, nie v základných školách, ako

je uvedené v NÁVRHU. Potrebné je taktiež skvalitniť proces výučby budúcich učiteľov na
stredných školách, rozšíriť ich praktické vyučovanie v cvičných materských školách v rámci
prípravy na náročnú profesiu učiteľa. Členky MZ diskutovali o skúsenostiach a postrehoch
z práce s novým ŠkVP, o možnostiach, spôsoboch a formách plánovania cieľov
výučbových aktivít. Pani učiteľky sa dohodli na využívaní doteraz aktuálnej tabuľky určenej
na týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. Do triednej knihy je potrebné
zapisovať ciele i obsah VVČ v zhode s realizovanou činnosťou. Diskutovali taktiež
o skúsenostiach z plánovania podľa nového ŠkVP. V diskusii p. Matejková oboznámila
členky MZ s možnosťou prihlásenia sa na celoslovenskú konferenciu SPV, ktorá sa pod
názvom: „Do materskej školy chodíme radi“ uskutoční dňa 25.11. 2016 v Šali. P. učiteľky sa
dohodli o zakúpení novej odbornej literatúry do učiteľskej knižnice. Diskutovali na tému
význam špeciálnych škôl (tried) verzus integrácia detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. V mesiaci február 2017 p. uč. Matejková oboznámila prítomné
členky MZ s „Podnetmi a námetmi k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom
školstve“ v znení, ako ich publikovala p. Mgr. Michaela Vargová, PhD. dňa 6.2.2017.
Učiteľky aj pani riaditeľka vyjadrili svoje stanovisko k jednotlivým podnetom a návrhom,
pričom s niektorými plne súhlasili, s niektorými podnetmi súhlasili len čiastočne
a s niektorými nesúhlasili vôbec. Vlastné návrhy k reforme vzdelávania však nesformulovali.
Vyjadrenie k návrhom p. Vargovej spísala a zaslala

predsedníčka MZ p. Matejková.

Informácie z celoslovenskej konferencie SPV, konanej dňa 23.11. 2016 v Šali
sprostredkovala členkám MZ p. Matejková, ktorá sa uvedenej konferencie zúčastnila. Odzneli
tam príspevky na témy: - Filozofia pre deti, - Podpora socio-emocionálnych kompetencií detí
pre ich úspešnosť v škole, - Sexualita detí PV,- Rozvíjanie samostatnosti detí,- Autizmus detí
v MŠ, - Sebareflexia učiteľky v MŠ a iné.
V mesiaci jún p. uč. Matejková oboznámila členky MZ s novou koncepciou
prírodovedného vzdelávania v MŠ, ktorú je potrebné realizovať na báze bádania, skúmania
a experimentovania, t. z. vedeckej báze. Predstavila im svoj projekt- prezentáciu zo
vzdelávania v oblasti Človek a príroda s návrhom vzdelávacej aktivity s názvom:
Rozpúšťanie látok vo vode. Učiteľky oboznámila s významom využívania tzv.
záznamových hárkov, kde majú deti možnosť zaznamenať svoje predpoklady a tiež aj
výsledky pozorovaných – skúmaných javov.
Pani učiteľky Pomothyová a Škorcová prezentovali prítomným svoje záverečné práce
v oblasti kontinuálneho vzdelávania:

Pomothyová Miriam: Program kontinuálneho vzdelávania: Vplyv sociálneho prostredia na
rozvoj osobnosti dieťaťa
Cieľ: Rešpektovať dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania sa. Vzdelávacia
aktivita: Princezná Gulôčka.
Škorcová Anna: Program kontinuálneho vzdelávania: Vplyv sociálneho prostredia na
rozvoj osobnosti dieťaťa
Cieľ: Prostredníctvom jednoduchých výtvarných činností vyjadriť svoju fantáziu, tvorivosť
a získať výtvarné zručnosti a návyky. Vzdelávacia aktivita: Vystrihni tvar podľa obrysu Pani
učiteľky sa v diskusii dohodli o úprave nového ŠkVP spôsobom, ktorý by bol pre všetky
výhodný a uľahčil by im plánovanie VVČ. Za doplnenie projektov je zodpovedná pani
učiteľka Lobotková. Počas jednotlivých stretnutí členiek MZ v školskom roku 2016/2017 pani
učiteľky diskutovali o materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení jednotlivých akcií
– sviatkov školy, ktoré sú súčasťou Plánu práce školy.

b) údaje o počte detí
Počet detí školy: 135
Počet tried: 7
Počet detí odchádzajúcich do ZŠ : 39
Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 7
Počet detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:10

Prehľad o triedach
Veková Počet
Trieda
kategória detí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
spolu

2 r.
3-6r.špec
2-3r.
3-4 r.
5 r.
3-6 r.
4 r.

z
toho
integr

Vekové zloženie detí
2

18
10
14
22
25
22
24

18

135

29

11

z toho
5-6 ročný

z toho
OPŠD

1

4

2

5

25
12

5

41

7

3

4

5

6

4
3

2

3

21

1

7

3

25
7

Počet predškolákov
7

spolu

24

35

30

35 6

e) údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovil, že výchova vzdelávanie v školách
poskytujúcich stupeň vzdelania sa uskutočňovala v školskom roku 2016/2017 podľa
vzdelávacích programov: Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu - „V Primulke sa spolu hráme,
spoznávame, zabávame“.
V špeciálnej triede boli zaradené deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením.
V školskom roku 2016/2017 sme i naďalej spolupracovali s SCŠP v Topoľčanoch i
ŠPP v Bánovciach nad Bebravou a CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou. Deti so špeciálnej
triedy mali zabezpečenú individuálnu logopedickú starostlivosť a i vypracovaný individuálny
výchovno-vzdelávací program. Úroveň kompetencií detí zo špeciálnej triedy bola primeraná
ich špecifickým individuálnym zvláštnostiam.
V tomto školskom roku v našej materskej škole pracovali tieto krúžku:
Názov krúžku

Počet detí

Anglický jazyk

35

Futbalový krúžok

16

Výtvarný krúžok

9

Kreatívny krúžok

24

g) údaje o počte zamestnancov
Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci MŠ

16

4

Nepedagogickí
zamestnanci ŠJ

Spolu

6

26

Pedagogickí zamestnanci (PZ) spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle § 7 zákona
č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Por.

Meno a priezvisko

č.
1.

Anna Bitarovská

Kategória

Podkategória

Kariérový

Kariérová

PZ

PZ

stupeň

pozícia

uč. pre
predprim. vzdel.

samostatný

učiteľ

PZ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jana Jamrichová

Jana Kováčiková

Mgr. Alena Laginová

Mgr. Zuzana Laušová

Helena Lenárdová

Bc. Kristína

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

Lobotková
8.

9.

Ľubica Masaryková

PaedDr. Marieta

učiteľ

učiteľ

Matejková

uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.
uč. pre
predprim. vzdel.

PZ s 1.

PZ šp .- tr.

atestáciou

uč.

PZ s 1.

PZ šp .- tr.

atestáciou

uč.

PZ s 2.

Vedúci PZ

atestáciou
PZ s 1.
atestáciou
PZ s 1.

PZ šp .- tr.

atestáciou

uč.

PZ s 1.
atestáciou
PZ s 1.

PZ šp .- tr.

atestáciou

uč.

PZ s 2.

PZ vedúca

atestáciou

MZ
PZ šp .- tr.
uč.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Emília Oriešková

Mgr. Jana Orlíčková

Janka Pauleová

Miriam Pomothyová

Janka Radičová

Anna Škorcová

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

učiteľ

uč. pre
predprim. vzdel.

samostatný

uč. pre
predprim. vzdel.

samostatný

uč. pre
predprim. vzdel.

PZ s 1.

uč. pre
predprim. vzdel.

PZ

PZ

atestáciou
PZ s 1.

PZ šp .- tr.

atestáciou

uč.

uč. pre
predprim. vzdel.

samostatný

uč. pre
predprim. vzdel.

samostatný

PZ
PZ šp .- tr.

PZ
16.

Miriam Valachová

učiteľ

uč. pre
predprim. vzdel.

uč.

PZ s 1.
atestáciou

h) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
-

vysokoškolské štúdium 1 pracovníčka – prebieha

-

tvorivé dielne pre všetkých pedagogických zamestnancov

-

tyflopedický seminár

-

odborné semináre

Kontinuálne vzdelávanie :
P. č.

Meno a priezvisko

Názov vzdelávacieho programu

Vplyv sociálneho prostredia na
osobnosť dieťaťa
1.

2.

ukončila

p. Miriam Pomothyová
Uplatnenie multikultúrnej výchovy
vo vyučovacom procese
Vplyv sociálneho prostredia na
osobnosť dieťaťa

ukončila

Uplatnenie multikultúrnej výchovy
vo vyučovacom procese

ukončila

ukončila

p. Anna Škorcová

3.

Mgr. Alena Laginová

4.

PaedDr. Marieta Matejková

Funkčné inovačné

Revízia obsahu predprimárneho
vzdelávania: Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Uplatnenie multikultúrnej výchovy
vo vyučovacom procese

5.

Termín

Miriam Valachová

Uplatnenie osobnostného,
sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese

pokračuje

ukončila

ukončila
ukončila

Uplatnenie multikultúrnej výchovy
vo vyučovacom procese
6.

Mgr. Jana Orlíčková

Uplatnenie osobnostného,
sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese

ukončila
ukončila

- odborné semináre:
Mgr. Zuzana Laušová, p. Anna Škorcová, Mgr. Alena Laginová, p. Helena Lenárdová,
Bc. Kristína Lobotková – tyflopedický seminár

i) aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
 Celoslovenská

prehliadka

výtvarných

prác

zrakovo

postihnutých

detí

predškolského veku : ,,Otvor oči a snívaj svoj sen ."
 Pozdrav detí na stretnutí dôchodcov
 Dopravné hry - organizované 4.ZŠ Bánovce nad Bebravou
 Poviem Ti básničku – akcia MŠ Radlinského Bánovce nad Bebravou
 Zlatý slávik – akcia MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou
 Tancuj, tancuj – akcia MŠ 5. apríla Bánovce nad Bebravou
 Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí predškolského veku v oblasti tvorivej
dramatiky : ,, BÁBKULIENKA.“
Laureát súťažnej prehliadky:
Materská škola Primulka na Hollého ulici v Bánovciach nad Bebravou
7. trieda - ukážku: „ Na žabky a bociana.“
Ceny poroty:
- za využitie jazykových a rytmicko – pohybových hier pri vytváraní dramatických
situácií
ukážke: „Máša a medveď.“
MŠ Primulka, Hollého 5.trieda, Bánovce nad Bebravou

- za originálne výtvarne spracovanie a účelné využitie kostýmov v hre
ukážke: „Jesenný dážď.“
MŠ Lovinobaňa
- za inovatívne využitie princípu pantomímy v predškolskom vzdelávaní
ukážke: „O repke.“
MŠ Mestečko
- za funkčnú prácu s hlasom v prednese rozprávky
ukážke: „Vlk a sedem kozliatok.“
MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou
Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 86 detí z materských škôl: Malé Uherce, Lovinobaňa,
Mestečko, Bánovce nad Bebravou.
 Športová olympiáda - celomestská športová súťaž
 Cesta rozprávkovým lesom - celomestská akcia
 Tu žijem – celomestská akcia

j) projekty školy:
Názov projektu

Krátka charakteristika projektu

Časová
realizácia

Cieľová skupina

Tekvičkové slávnosti

Podporovať pozitívny vzťah detí k prírode,
získavať povedomie o vlastnom spojení
so živou a neživou prírodou. Podpora zdravia
a vedenia detí k zdravému životnému štýlu

sedemnásty
rok

Deti, rodičia, starí
rodičia
Deti zo Slovenska,

Celoslovenská prehliadka dramatickej

dvadsiaty

tvorivosti detí predškolského veku

štvrtý rok

Štart

Cyklistické preteky

trinásty rok

Deti, zamestnanci MŠ

Minihviezdička

Podpora talentovaných detí v oblasti spevu a
recitácie

trinásty rok

Deti z MŠ

Bábkulienka

Celoslovenská výstava výtvarných prác detí so
Otvor oči, snívaj svoj sen !

V Primulke sa zdravo žije

Zahrajme sa v Primulke

zdravotným znevýhodnením – zrakové
postihnutie
Pri príležitosti zápisu detí do materskej školy
chceme všetkých rodičov oboznámiť so životom
v materskej škole a so spôsobom zdravého
stravovania..
Celomestská súťažná prehliadka dramatickej
tvorby detí

dvadsiaty
druhý rok

siedmy rok

šiesty rok

deti školy,
zamestnanci MŠ

Deti špeciálnych tried
zo Slovenska,
zamestnanci MŠ

Deti a rodičia

MŠ v Bánovciach nad
Bebravou

k) výsledky inšpekčnej činnosti vykonané Štátnou školskou inšpekciou:
V školskom roku 2012/2013 bola pracovníčkami Štátnej školskej inšpekcie –
Mgr. Jana Králiková
Mgr. Emília Adamatová
Mgr. Mária Turazová
Mgr. Viera Firitová
vykonaná komplexná inšpekcia:
Predmet inšpekcie – stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy
a vzdelávania v materskej .
Školská inšpekcia hodnotí:
na veľmi dobrej úrovni
- riadenie školy
- podmienky výchovy a vzdelávania
- stav a úroveň vyučovania a učenia v bežnej triede
- stav a úroveň vyučovania a učenia v špeciálnej triede, v ktorej sa vzdelávali deti so
zrakovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou pozornosti
a aktivity a telesných postihnutím.
Kľúčové pozitívne stránky školy:
-

koncepčnosť, zameranie a stanovenie cieľov výchovy a vzdelávania

-

vytváranie podmienok na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií materskej školy

-

pozornosť venovaná kvalite a výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu

-

dobrá spolupráca s odborníkmi a s poradenskými zariadeniami

-

mimoškolské aktivity

Celkové hodnotenie školy – veľmi dobré
Popis použitých hodnotiacich výrazov:
veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné nedostatky, mimoriadna úroveň

l) priestorové a materiálno-technické podmienky:
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie školy tvorí vstupná
pergola, štyri triedy, spálne, sociálne zariadenie, miestnosť pre prevádzkových pracovníkov,
miestnosť pre údržbára a kuchynky na triedach. Na poschodí sú umiestnené tri triedy, spálne,

sociálne zariadenia, kuchynky na triedach a tri krúžkové miestnosti. Hospodárska časť
materskej školy je prízemná a samostatná budova, prepojená s materskou školu spojovacou
pergolou.
Tento rok sme z havarijných dôvodov vymenili plastové okná v 3 triedach , v 1 šatni,
v 1 krúžkovej miestnosti a v hospodárskej budove. V triedach boli vymenené radiátorové
kryty. V hospodárskej budove boli vymenené aj 1 vchodové dvere. Vymeniť je potrebné
dvere s oknom z druhej strany hospodárskej budovy, ďalej dvere do potravinového skladu a
elektrorozvodne. Budovy je potrebné zatepliť a opraviť vonkajšiu fasádu.
Prebehla výmena svietidiel v troch triedach zo siedmych. Potrebné je ďalej výmena
podlahových krytín v detských šatniach a kabinetoch, oprava terás a priľahlých chodníkov,
oprava preliezačiek nachádzajúcich sa na školskom dvore. Potrebné je i vymeniť detské aj
učiteľské toalety a umývadlá.
V tomto školskom roku sme z projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame.“
zrekonštruovali dve z troch pieskovísk na školskom dvore. Z finančných prostriedkov ZR
a 2% z daní sme do vybavovali nábytkom jednotlivé triedy a krúžkové miestnosti, vymenili
sme pokazené žalúzie v 3. a 2. triede, doplnili sitá na okno v hospodárskej budove, doplnili
vertikálnu žalúziu na oddelenie priestoru slúžiaceho k 3.tr. na odkladanie detských postieľok
a doplnili sa aj radiátorové kryty v triedach a v krúžkových miestnostiach. Sponzorky sme
vymenili striešku nad dverami pri vstupe do hospodárskej budovy a dlažbu.

m) finančné a hmotné zabezpečenie školy:
Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov vydáva, ako

zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta, Všeobecné záväzné nariadenie č. 72
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach v meste vo výške 14,€. V prípade dvojročných detí do dovŕšenia
troch rokov činí tento poplatok 30,€. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školy od rodičov boli odvedené na účet zriaďovateľa v školskom
roku 2016/2017 vo výške 15. 354 €

Neinvestičný fond: „Deti, naša budúcnosť.“
Pri materskej škole je zriadení i Neinvestičný fond: „Deti, naša budúcnosť !“ Prostriedky,
ktoré získava fond od rôznych darcov z radov rodičov, z príspevkov ZR a 2% z daní sme
využili :

Príjem za rok 2016
Počiatočný stav :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pokladňa
76,90 €
peňažný ústav
3 069,62 €
____________________________
Spolu:
3 146,52 €

Dar rodičov škole
Bábkulienka Ministerstvo školstva SR
MsÚ projekty
2% z daní
Základné úroky kreditné
Sponzorský dar

3 540,00 €
2 000,00 €
900,00 €
3 653,91 €
0,27 €
60,00 €

_______________________________________________________________
Spolu
10 154,18 €
Príjem spolu: 13 300,70 €

Výdavky za rok 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Akcie školy
Bábkulienka celoslovenská akcia
Otvor oči.... celoslovenská akcia
Knihy detská knižnica
Knihy učiteľská knižnica
Hračky, učebné a športové pomôcky
Kancelársky a spotrebný materiál
Administratívne poplatky
Poplatky v banke
Nábytok- skrinky do uč. centier
Poštovné
Detské periny
Zahrajme sa v Primulke mestské kolo

928,61 €
2 500,00 €
200,02 €
168,00 €
108,50 €
2 067,05 €
124,73 €
58,70 €
108 ,82 €
3 562,00 €
1,60 €
280,00 €
200,00 €

________________________________________________________________
Spolu:
10 308,03 €

n) cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere:
- z hľadiska dlhodobého to bola orientácia vo výchovno-vzdelávacej práci na osobnostnú
pedagogiku s dôrazom na individualizáciu
Tento prístup bol realizovaný v dvoch dimenziách:
1. dieťa – východisko a cieľ výchovy
2. výchova sa dotýkala a bola orientovaná na všetky štrukturálne komponenty osobnosti kognitívnu, socioemočnú a vôľovú so zameraním na utváranie sebadôvery, sebaúcty
a vedomia si vlastnej hodnoty
Pri napĺňaní cieľa

sa orientujeme na individuálnu osobnosť, ako na ústredný princíp.

Uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa jedinca, ktorý si postupne
uvedomuje a rozvíja sám seba a svoje možnosti. Dieťa považujeme za hodnotnú osobnosť, za
autonómneho, slobodného a nezávislého aktéra výchovy, spoluautora seba rozvoja, ktorý je
spoluzodpovedný za vlastnú výchovu.
SWOT ANALÝZA


















SILNÉ STRÁNKY
vysoký záujem rodičov o umiestnenie
detí do materskej školy
pozitívna socio-emocionálna klíma v
škole
kvalitné medziľudské vzťahy,
100% kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
záujem pedagogických zamestnancov
o ďalšie vzdelávanie,
kreativita a iniciatívna pedagogických
zamestnancov
záujem pedagogických zamestnancov
podieľať sa na aktivitách školy,
projektoch, aj mimo pracovného času
ŠVP pripravený na mieru podmienkam
MŠ
rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti
pripravenosť detí na vstup do ZŠ,
dobra spolupráca so zriaďovateľom,
Radou školy, základnými školami,
CVČ, mestskou knižnicou, s CPPPaP
využívanie alternatívnych prvkov vo
výchovno-vzdelávacom procese
imidž MŠ
tvorba projektov












SLABÉ STRÁNKY
odmeňovanie pedagogických
zamestnancov
nedostatok finančných prostriedkov
pre školu
nedostatočné vybavenie školského
dvora
potreba rekonštrukcie celej
budovy/oprava strechy, zateplenie,
výmena podlahových krytín,
maľovanie,/
absencia telocvične
absencia samostatnej kotolne
nevyhovujúci stav terás
nevyhovujúci stav detských WC aj
učiteľských
nevyhovujúci stav chodníkov

PRÍLEŽITOSTI
záujem rodičov o kvalitnú výchovu
a vzdelávanie ich detí založené na
princípoch dobrého partnerstva
 informovanosť prostredníctvom médií
 využívanie možností prípravy
a realizácie nových projektov z
prostriedkov EÚ


OHROZENIA
 zmena legislatívy
 demografické zmeny
 nadmerná administratíva

2. b) voľno časové aktivity školy:
September:
Vitajte v našej škole – aktivita triednych učiteliek
Október:
Výstava ovocia a zeleniny - aktivita s rodičmi
Tekvičková slávnosť – aktivita s rodičmi
Ochutnávka jedál z plodov jesene – aktivita s rodičmi, v spolupráci so ŠJ
Divadlo: „.Klauniáda.“ /divadlo zo Šuplíka /

November:
Otvor oči a snívaj svoj sen! – aktivita očnej triedy -celoslovenská prehliadka
Dopravné hry predškolákov- aktivita IV.ZŠ
Šarkaniáda- veselé šantenie so šarkanmi, spojené s vystúpením jednotlivých tried, aktivita
učiteliek a detí
Divadlo: „“ /divadlo J. Šulek/

December:
Mikuláš – celoškolská aktivita učiteliek a detí
Vianočné besiedky – triedne aktivity učiteliek a detí
Január:
Primulkovská guľovačka – celoškolská aktivita učiteliek a detí
Depistáž predškolákov – predškoláci

Február:
Karneval– celoškolská aktivita učiteliek a detí
Minihviezdička – celoškolská aktivita
Planetárium – návšteva pojazdného planetária v MŠ
Výstava výtvarných prác detí z MŠ – MSKS Bánovce nad Bebravou
Divadlo: „ O malom nervóznom slonovi“ divadlo Babadlo

Marec:
Morena, Morena – celoškolská aktivita
Návšteva knižnice Ľ. Štúra- 4.trieda
Poviem ti básničku- prehliadka v recitácii poézie a prózy v MŠ Radlinského
Vystúpenie pre dôchodcov - predškoláci
Deň vody- akcia mesta- účasť detí z 5.,6. a 7. Triedy
Výchovný koncert a „ Deň otvorených dverí.“ ZUŠ D. Kardoša
Apríl:
Zlatý slávik – účasť na aktivite v MŠ Komenského v Bánovciach nad Bebravou
Zahrajme sa v Primulke – celomestská aktivita
Bábkulienka – celoslovenská súťažná prehliadka
Divadlo: Príbeh Žilina
Máj:
Moja mama – triedne besiedky
Tancuj, tancuj.- akcia v MŠ 5.apríla
Olympiáda –sekcia učiteliek MŠ v Bánovciach nad Bebravou
Jún:
Deň detí – školská aktivita
Cesta rozprávkovým lesom – aktivita sekcie
Škola v prírode Bojnice – Hlboké -školská aktivita
Deň zdravia- mestská akcia

Záver:
Vypracovala: Mgr. Alena Laginová
Správa prerokovaná v pedagogickej rade, dňa: 02 .10.2017
V rade školy, dňa: 24.10.2017

