Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Materská škola

Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016

Vyjadrenie Rady školy:

Správu vypracovala:
Bc. Mária Halcinová
Zást. pre MŠ

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa §2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ a výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, zástupkyňa pre MŠ pri základnej
škole, Školská 311, Spišská Teplica vypracovala nasledujúcu správu.

Základné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
e-mail
Zriaďovateľ

Základná škola s materskou školou
Školská 311, 059 34, Spišská teplica
052/7738419
ms.spteplicagmail.com
Obec Spišská Teplica

a) Vedúci zamestnanci školy

Funkcia
Riaditeľ ZŠ s MŠ
Zástupca riaditeľa
Zástupca pre MŠ
Vedúca školskej jedálne

Meno a priezvisko

Mgr. Zuzana Maškulková
Mgr. Juraj Jarkuliš
Bc. Mária Halcinová
Alena Cibulová

b) Údaje o rade školy

Predseda rady školy
Členovia

Zapisovateľ

Meno a priezvisko
Martin Lysák
Marcela Baranová
Ondrej Dunaj-Jurčo
Michal Kessel
Ing. Alena Tekelová
Bc.Michaela
Maškulková

Zvolený / delegovaný za
Za rodičov

Za pedagogických zamestnancov

Počet zasadnutí v šk. roku

c)

Alena Cibulová
Tomáš Buc
Marek Červeň
Jana Ďurišová
Ing. Pavol Pintek
4x

Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy

Názov
Pedagogická rada
Metodické združenie

d)

Ostatní zamestnanci školy
Delegovaný za zriaďovateľa

Meno vedúceho
Bc. Mária Halcinová
Anna Vilimová

Údaje o počte detí (fyzický stav k 15. 9.)
Počet Počet detí Z toho
tried spolu začlenené

Materská škola

4

Počet deti so ŠVP

e)

77

2

Údaje o zamestnancoch

počet učiteľov vrátane zástupkyne
kvalifikovaných
počet asistentov učiteľa v MŠ
počet nepedagogických zamestnancov
počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ

f)

77

Z toho
Počet detí
počet
s OPŠD
predškolák
ov
25
1

7
7
1 k dieťaťu so ŠVVP
2
2/1 vedúca na čiastočný úväzok v MŠ

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch

Bc. Mária Halcinová ukončila vzdelávanie MPC Prešov – 1. Atestácia
Bc. Mária Halcinová začatie dvojročného funkčného vzdelávania na MPC Košice
Bc. Bibiána Krafčíkova sa zúčastnila aktualizačného vzdelávania, kde získala 10 kreditov
a inovačného vzdelávania, kde získala 15 kreditov

Údaje o interných projektových aktivitách materskej školy

September:
 Spoločný odchod detí do ZŠ
 ,,Šarkaniáda“ s rodičmi na šk. dvore ZŠ
Október:
 ,,Tvorivé dielne“ mesiac úcty k starším – st. rodičia
 Návšteva Klubu Dôchodcov – výstava ovocia a zeleniny Lienok a Veveričiek
 ,,Babka prečítaš nám rozprávku? st. rodičia čítajú deťom
November:
 ,,Záchranári“ návšteva záchranárov v MŠ
 ,,Jesenné hrabanie lístia“ spoločná brigáda detí a rodičov pri úprave šk. dvora MŠ
December:
 ,,Vianoce“ vystúpenie v obci trieda Lienok, Veveričiek v MŠ trieda Veľkých, Malých
Slniečok
 ,,Mikuláš“ návšteva Mikuláša v MŠ
 ,, Tržnica“ predaj Vianočného punču
Január:
 Začiatok Plaveckého výcviku
 Korčuľovanie na ľadovej ploche ZŠ trieda Lienok
Február:
 ,,Karneval“ spoločný s rodičmi v kultúrnom dome
 ,,Snehulkovia“ - Valentín spoločné stavanie snehuliakov rodičia – deti, v prípade
nepriaznivého počasia ,,maľovanie“ na sneh
Marec:
 Hasiči, Policajti – návšteva v areáli MŠ , Hasičskej zbrojnice
 Návšteva Okresnej knižnice v Poprade sid. Západ z triedy Lienok a Veveričiek
Apríl:
 Rodičovské združenie pre predškolákov na tému :Školská zrelosť a školská
pripravenosť. Účasť p. psychologičky a p. logopedičky
 Mesiac lesov: návšteva Poľovníkov v ZŠ s MŠ

 Návšteva lesnej škôlky ,,Propopulo“ Sp. Teplica
 ,,Čo som sa naučil“ prak. ukážka predškolákov pred zápisom do 1. Ročníka
Máj:
 ,, ,, Deň matiek“ vystúpenie v obci trieda Lienok, Veveričiek v MŠ trieda Veľkých,
Malých Slniečok
Jún:
 ,,Výlet do Tatier“ jednodňová návšteva , Tatranskej Lomnice


ZOO výlet do ZOO

 ,,Evička nám ochorela“ účasť na súťaži trieda Lienok
 ,,Deň otcov“ pohybom ku zdraviu spoločné bicyklovanie deti a otcov
 ,,MDD“ zabezpečenie programu pre deti ,, Dorka z Fidorkova, alebo podľa ponuky
 Rozlúčka predškolákov na dvore MŠ

Údaje o súťažiach do ktorých sa škola zapojila

 Celoslovenská výtvarná súťaž Vesmír očami deti
 ,,Talenťáčik“ a ,,Evička nám ochorela“ sa tohto šk. roku nerealizovali z dôvodu
problémov presunu deti na tieto súťaže

Mimoškolské a školské krúžkové aktivity školy
 Oboznamovanie sa s anglickým jazykom s p. uč. so Základnej školy
 Oboznamovanie sa s anglickým jazykom Súkromnou jazykovou školou TARGET
 Výtvarný krúžok ZUŠ Fantázia Svit
 Tanečný krúžok ZUS Fantázia Svit
 Predplavecká výchova Auqa City Poprad
 Súkromné centrum ŠPPP Huncovce LOGOPÉDIA

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V šk. roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekcia v našej MŠ

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
a psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole
Materská škola je štvortriedna. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo
veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V tomto
školskom roku sme predĺžili prevádzkovú dobu MŠ od 6,30 hod. do 16,30 hod..Je to
jednopodlažná budova s dvoma vchodmi. Prízemie tvoria dve šatne a jednom vchode a dve
šatne v druhom vchode, práčovňa, miestnosť pre prevádzkové zamestnankyne, WC, sklady
a telocvičňa pre deti. Poschodie tvoria štyri triedy s príslušenstvom, spálne, miestnosť
zástupkyne, miestnosť pre učiteľky a logopédiu, výdajná školská kuchyňa a sklady.
Strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ.
Estetická úroveň a čistota vnútorných priestorov vďaka tvorivému prístupu pedagogického
kolektívu a dôkladnej práci prevádzkových zamestnancov je dobrá, v rámci finančných
možnosti.
Materiálno-technické podmienky, vybavenosť hračkami, knihami didaktickými pomôckami
je na dobrej úrovni hračky a nový didaktický materiál sme dopĺňali v priebehu školského roka
Tri triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, počítačmi s internetom. Priebežne sme
aktualizovali webovú stránku MŠ.
Všetky triedy sú vybavené novými stoličkami a stolmi pre deti. Do triedy Lienok sme
zakúpili novú kuchynku, knižnicu a stojan na výtvarný materiál. Vymenili sme koberec
v triede Veľkých slniečok, zrenovovali WC pre zamestnancov, zriadili telocvičňu pre deti. Za
sponzorskej pomoci sme zhotovili stojan na bicykle na dvore MŠ. Zakryli pieskoviska na
dvore MŠ.
Priestorové a materiálne podmienky v MŠ sú na dobrej úrovni a spĺňajú požiadavky
ustanovené školským zákonom.
Dňa 19.10.2015 bol v našej MŠ vykonaný štátny zdravotný dozor. Pri tomto bolo zistené,
že podlahová krytina v šatniach deti a na schodisku v prístavbe MŠ je opotrebovaná. Tento
nedostatok musí byť odstránený do 1.9.32016. Výmena podlahovej krytiny sa zrealizovala
v mesiaci august 2016.
Je potrebné opraviť odkvapové rúry na budove MŠ, opraviť múrik pod plotom okolo celej
MŠ, opraviť vytrhnuté tyče z plota okolo MŠ, zrealizovať výmenu preliezok na dvore MŠ za
preliezky spĺňajúce bezpečnostné normy, vymeniť okná na prízemí a skladoch. Obec Spišská

Teplica za zapojila do projektu z EUROFONDOV na zvýšenie kapacít MŠ, zateplenia
a energetickej úspory na základe čoho bola zrealizovaná nová projektová dokumentácia.

Údaje o finančných prostriedkoch
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť
 Odvedené školné za rok: 4 281 eur
 Na predškolákov za rok 2015 sme dostali: 2 984 eur
 V šk. roku 20165/2016 sme zakúpili:
- koberec do triedy Veľkých Slniečok -323 eur
- žalúzie do kancelárie -140,72 eur
- okná 1 988,81 eur
- nábytok do kancelárie 139,98 eur
- nástenky na chodby 71,35 eur
- vodovodné batérie – 96 eur
- chladničku - 129 eur
- stoly, stoličky do celej MŠ – 2046,64 eur
- nábytok na námetové hry pre deti – 613 eur
- hračky 358,32 eur
- PC z prostriedkov 5 roč. – 309,50
- podsedáky pre deti , rôzne didaktické pomôcky, knihy, podložky pod BEE-BOT

Závery z hodnotenia výchovno- vzdelávacích výsledkov v šk. roku2015/2016
 Skvalitniť obsah internetovej stránky MŠ
 Zvyšovať informovanosť a právne vedomie zamestnancov MŠ
 Primerane využívať prístupné edukačné PC programy na interaktívnej tabuli
v edukačnom procese
 Podporovať účasť učiteliek na kontinuálnom vzdelávaní
 Skvalitňovať adaptačný proces novoprijatých deti v MŠ

 Zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny
 Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívnu postoje k zdraviu deti
 Pravidelnou návštevou telocvične v MŠ a v ZŠ zvyšovať telesnú aktivitu deti
 Venovať sa aktuálnym problémom a informáciam k novému ŠVP na pedagogických
radách a metodickom združení

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobre výsledky
 Dobrá príprava na vstup deti do ZŠ
 Aktualizácia internetovej stránky a informovanosť rodičov
 Interné aktivity školy
 Krúžková činnosť deti
 Logopedická starostlivosť
 V oblasti telesného zdravia využívanie telocviční, sezónne aktivity korčuľovanie,
predplavecká príprava
 V estetickej výchove podporovanie nadaných detí výtvarnej a tanečnej oblasti
 Oboznamovanie deti s cudzími jazykmi
 Odstraňovanie porúch rečí kvalifikovanou logopedičkou
 Oboznamovanie deti s ITK technikov

Oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy v vzdelávania zlepšiť
 Uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce
 Dbať na rozvoj všetkých oblasti rozvoja
 Aktívne študovanie nového ŠVP a zavádzanie do praxe
 Doplňovať didaktický materiál a skrášľovať interiér a exteriér MŠ

Plnenie dominantných cieľov
Cieľom materskej školy je vyvíjať aktivity a organizovať činnosti v prospech rozvoja dieťaťa
a naďalej prehlbovať vzájomné výchovné pôsobenie materskej školy , rodiny a verejnosti.

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Organizačná štruktúra MŠ je spracovaná vo vnútornom poriadku tak, že umožňuje jej
plynulú prevádzku a zabezpečuje podmienky pre realizáciu pedagogického procesu.
Východiskom spracovania je platná legislatíva s prihliadnutím na špecifické podmienky
školy. Pedagogický proces sa riadil denným poriadkom jednotlivých tried, harmonogramom
podávania jedla tak, aby boli zachované psychohygienické podmienky pre deti
a zamestnancov.

Vybavenie
Škola je dobre vybavená modernými učebnými pomôckami, literatúrou, športovým náradím,
didaktickými pomôckami, troma interaktívnymi tabuľami, PC a internetom.
Hygienická stránka
Škola spĺňa hygienické požiadavky pre prevádzku, všetky priestory sú vymaľované,
udržiavané a snažíme sa priestory vynovovať. Má samostatný nový termoregulačný systém
vykurovania.
Spolupráca školy
Poradenská činnosť pre rodičov prebieha individuálne a riešili sme konkrétne pedagogické
a výchovné problémy, hlavne adaptácii detí na nové prostredie, sociálne vzťahy, rozvoj
osobnosti a nadania, spoločenské správanie a otázky stravovacích návykov deti.
MŠ spolupracuje so:
- Súkromnou umeleckou školou Fantázia vo Svite
- Súkromnou jazykovou školou Target
- Súkromným centrom ŠVPP Huncovce - logopédia
- Základnou školou Spišská teplica
- Podtatranskou knižnicou v Poprade
V Spišskej Teplici 30.06.2016

Správu vypracovala:
Bc. Mária Halcinová
zástupkyňa pre MŠ

