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1.VÝCHODISKÁ
Správa je vypracovaná v zmysle:
-

Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5,
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 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.,
Koncepcie rozvoja materskej školy 2017 /2018
Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov,
Plánu práce materskej školy na školský rok 2017 / 2018
Informácii o činnosti Rady školy,
Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti v jednotlivých
triedach v materskej škole.

2.ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE
Názov školy:
Materská škola
Adresa školy
Mudrochova 930/10, 015 01 Rajec
Kontakt pre účel komunikácie:
Telefónne číslo:
041/ 542 24 26
Elektronická adresa:
msmud@rajec.sk
Zriaďovateľ:
Mesto Rajec
Vedúci zamestnanci:
Bc. Miroslava Dubcová, poverená vedením MŠ
Vlasta Lednická, vedúca školskej jedálne
3.ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY
Údaje o Rade školy:
Rada školy pri Materskej škole pracovala v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení.
Členovia rady školy
P.r. Meno a priezvisko

Funkcia

delegovaný (zvolený)

1. Stanislava Slotová

predseda

zástupca rodičov

2. Mgr. Martina Jarošincová

podpredseda

zástupca rodičov

3. Marta Lednická

člen

zástupca ostatných zamestnancov

4. Soňa Pialová

člen

zástupca pedagogických zamestnancov

5. Jana Koledová Žideková

člen

zástupca zriaďovateľa

6. Ing. Peter Pekara

člen

zástupca zriaďovateľa

7. Ivana Zbýňovcová

člen

zástupca zriaďovateľa

Činnosť rady školy v školskom roku 2017/2018
Rada školy zasadala celkom 5 krát podľa plánu riadnych zasadnutí na daný rok
Prerokovala a schválila:
 Školský poriadok na školský rok 2017/2018
 Ročný plán Rady školy,
 Návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2017/2018,
 Čas celodennej prevádzky na školský rok
 Školský vzdelávací program,
 Správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017,
výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2015,
Oboznámila sa s:
 Plánom práce materskej školy na školský rok 2017/2018,
 Plánom spolupráce rodiny a školy,
 návrhom rozpočtu materskej školy a školskej jedálne na rok 2017,
 prehľadom hospodárenia materskej školy a školskej jedálne
 vyhodnotením Koncepčného zámeru Materskej školy
 informáciami o pedagogicko–organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení
výchovno - vzdelávacieho procesu,
 s návrhmi na počty prijímaných detí a počtom tried na školský rok 2016/2017,
 pripravovanými akciami a podujatiami pre deti a nielen rodičov,
 internými projektmi realizovanými v MŠ (krúžková činnosť)
Pedagogická rada školy (ďalej PR)
je poradným orgánom riaditeľa školy, s ktorým sa podieľala na riadení materskej školy. Jej
členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. V školskom roku 2017/2018 zasadala 6 krát podľa
vypracovaného plánu činnosti.
Aktivity PR v školskom roku 2017/2018
PR prijala:
 spôsob a rozsah plánovania VVČ,
 spôsob vedenia pedagogickej diagnostiky,
 podmienky prijímania detí do materskej školy
 návrh zápisu školskej kroniky,
 kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov školy

schválila:
 plán práce školy na školský rok 2017/2018,
 a doplnila plán Metodického združenia,
 Kroniku na školský rok 2016/2017
 správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,
rokovala o:
 odborných témach: ,,Hra a jej využitie v predškolskom vzdelávaní“, ,,Hráme sa s
hudbou“, ,,Rozvoj grafomotoriky a podpora písania“, „Sviatky a tradície v materskej
škole“,
 zadelení delegovaných úloh a vyplývajúcej zodpovedností,
 priebehu adaptačného procesu detí prijatých na adaptačný pobyt,
 príprave plánovaných akcii,
hodnotila:
 výsledky výchovno - vzdelávacej činnosti v 1. a v 2. polroku školského roka
2017/2018 v jednotlivých triedach,
 činnosť metodického združenia v prvom a v druhom polroku,
 uskutočnené akcie
 Plán spolupráce
oboznámila sa s :
 Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018
 určením pracovného času,
 rozpisom denného režimu,
 vzdelávacími potrebami školy,
 legislatívnymi zmenami.
poskytovala:
 spätnú väzbu ku kvalite riadiacej činnosti.
Metodické združenie (ďalej MZ)
Vedúcou metodického združenia bola Bc. Erika Albertová a členmi všetky učiteľky.
Zasadnutia sa uskutočnili celkovo 4 krát so zameraním na :
Uplatňovanie špecifických metód pomocou ktorých rozvíjať u detí predčitateľskú
gramotnosť.
Činnosť MZ bola zameraná na aplikáciu Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej
činnosti materskej školy, na revidovanie Školského vzdelávacieho programu a na:
riadenie a organizáciu
 obsah činností vyplýval z z celoročného Plánu prace školy, ako aj analýzy
minuloročných výsledkov. Cieľom bolo rozvíjať rast detí predškolského veku, nájsť
talenty, organizovať kvízy, súťaže, exkurzie v spolupráci s rodičmi. Pripravovať
kultúrno – výchovné a vzdelávacie podujatia.

kontrolu a riadenie
 prostredníctvom hospitácií, následných rozborov a vzájomných konzultácií
skvalitňovala výchovno – vzdelávací proces
vzdelávanie
 uskutočňovali sa zasadnutia pre učiteľky za účelom výmeny skúsenosti a poznatkov
z teórie a praxe výučby, poskytovalo poradenskú službu.
Rodičovská rada (ďalej RR)
Rodičovská rada zasadala celkovo 5 krát a tvorilo ju 10 členov.
Predseda:
Hospodár:
Členovia:

Ing. Veronika Pažická
Mgr. Marianna Čerňanská
Miroslava Jurická
Mgr. Anna Majerčíková
Mgr. Miroslava Pekná
Tatiana Veselá
Mgr. Miroslava Slyšková
Martina Kožíková
Lucia Smiešková
Katarína Lingešová

Činnosť rodičovskej rady:
Vyvíjala úzku spoluprácu s vedením školy, napomáhala pripravovať a realizovať
celoškolské združenia rodičov, aktivity spolupráce s rodinou – rozlúčka s predškolákmi,
turistický výstup na Dubovú – prešli sme spoločne náučný chodník okolím Rajeckého hradu,
pripravovala mikulášske balíčky, zabezpečovala knihy pre všetky deti pri príležitosti MDD,
finančne zastrešila športové popoludnie pri príležitosti dňa otcov ,divadelné predstavenia pre
deti ale i športové predpoludnie s maratóncami a občerstvenie pri revitalizácií školského
dvora. Uskutočnila kontrolu účtovných dokladov triednych fondov na nákup učebných
pomôcok, vyjadrovala sa k využívaniu financií fondu ZRŠ, pričom pravidelne prispievala
financiami na zlepšenie výchovno – vzdelávacích podmienok v materskej škole.

4.ÚDAJE O POČTE DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO VZDELÁVACÍMI POTREBAMI .
trieda

veková kategória

stav k 31.8.2018

1.

3 – 4 ročné deti

20

2.

4 – 5 ročné deti

22

3.

5 – 6 ročné deti

22

4.

5 – 6 ročné deti

24

5.

2 – 3 ročné deti

13

Spolu

101

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:
V školskom roku 2017/2018 bolo do základnej školy zapísaných 34 detí.
Odloženú povinnú školskú dochádzku majú 3 detí.
Údaje o výsledkoch hodnotených detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania:
Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania všetky deti dosiahli pozitívne, veku primerané
výsledky v každej oblasti rozvoja. Učiteľky rešpektovali aktuálne výchovno-vzdelávacie
potreby detí, podporovali rozvoj ich základných kľúčových kompetencií, učili deti
kooperovať v skupine, preberať na seba primeraný stupeň zodpovednosti, pokúsiť sa hodnotiť
svoje konanie aj konanie kamaráta a uvedomovať si dôsledky svojho konania.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa ako najvhodnejší prostriedok na dosiahnutie
vytýčených cieľov využívala hra. Jednotlivými činnosťami sa celkovo rozvíjala osobnosť
dieťaťa, jeho komunikačné schopnosti, logické myslenie, deti dosahovali veku primerané
praktické zručnosti.
Deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami: 0

Zloženie tried:
trieda

triedny učiteľ

učiteľ

1.

Alena Tabačková

Bc. Miroslava Dubcová, Mária Kamenská

2.

Soňa Pialová

Júlia Dietrichová, Mgr. Lenka Slyšková

3.

Bc. Veronika Halková

Mária Kamenská, Bc. Miroslava Dubcová

4.

Bc. Erika Albertová

Bc. Patrícia Čerňancová

5.

Anna Rybárová

Mgr. Monika Ďurčanská

5.ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A ICH ĎALŠOM VZDELÁVANÍ
Údaje o počte zamestnancov

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

pedagogickí zamestnanci

10

-

ostatní zamestnanci MŠ

4

-

zamestnanci ŠJ

4

-

Spolu:

18

Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov, účasť na školeniach:
názov školenia

počet zúčastnených

Práca v digitálnom svete

1

Školenie RIS – Žilina

1

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

1

Celoslovenský snem spoločnosti pre predškolskú výchovu

1

Rozvoj predč.gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

1

Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

1

Porada riaditeľov materských škôl

1

V rámci individuálneho štúdia pedagogickí
z odbornej literatúry:

























zamestnanci

nadobudli poznatky

Štátny vzdelávací programpre predprimárne vzdelávanie v materskej škole
Školský vzdelávací program „HROU POZNÁVAME SVET“
Dieťa a jeho svet. Pea.DR. V. HajdukováPhd a kol.
Kafomet, kol. autorov
Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. M. Lipnická
Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v podmienkach pred
primárnej
edukácie. A. Lopušná
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní(M. Lipnická)
Dieťa a digitálny svet (zborník). Kol. autorov
Metodiky vzdelávacích oblastí ŠVP
Metodika predprimárneho vzdelávania. kol. autorov
Pedagogická diagnostika v podmienkach MŠ. Kol. autorov
Hry pro rozvoj emoci a komunikace. M. Zelinová
Metodika HV. PhDR Ľ. Kopinová
Metodika TV. J. Šimonek a kol.
Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine. J. Sobotová a kol.
Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole. A. Doušková, M. Kružlicová
Hudobná výchova – hráme sa s hudbou. A. Derevjaníková
Materská škola a svet okolo. E Gašparová
Sviatky a radície v MŠ I., II.,
Hra a její využití v předškolním vzdelávaní (Eliška Suchánková),
Odborné časopisy: Predškolská výchova, Naša škola, Manažment školy
Rozvíjať právne povedomie pedagogických zamestnancov sprostredkúvaním
informácií
novej legislatíve týkajúcej sa školstva:
Zákonník práce – oboznamovať na pracovných a pedagogických poradách
Školský zákon č. 245/2008
Vyhláška č. 306/2008 o Materských školách – novelizácia 308/2009
Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Získané poznatky aplikovali pri:
- pri spracovaní výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí a
vypracovaní konkrétnych obsahových celkov podľa dohodnutej zodpovednosti,
v diskusii,
- vo výučbe grafomotoriky,
- vo výučbe jazykovej výchovy,
- v pedagogickej diagnostike v oblasti správania sa detí,
- v pedagogickej
diagnostike – tvorbe záznamových hárkov (komunikačné
spôsobilosti, jemná a hrubá motorika),
- pri hodnotení detí,
- individuálnej práci s deťmi – pracovné listy,

-

pri plánovaní výchovno vzdelávacích stratégii v oblasti predčitateľskej gramotnosti,
pri rozšírení portfólia učiteľa o aktivity bádania a experimentovania,
pri príprave na otvorenú hodinu so zameraním na predčitateľskú gramotnosť,
riešení problematiky školskej integrácie a vypracovanie návrhu na vzdelávanie dieťaťa
so ŠVVP.

6.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIÍ MŠ NA VEREJNOSTI:
Aktivity do ktorých sa materská škola zapojila:
 výstava detských prác v priestoroch Radnice,
 výstava prác detí na výstave Pridomového záhradkára Rajec vo veľkej zasadačke
MsÚ pod názvom „Plody Zeme“,
 lampiónový sprievod v spolupráci MŠ Mudrochova,
 vystúpenie detí v Klube dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
 vianočné tvorivé dielne organizované Spojenou katolíckou školou v Rajci,
 Mikulášske trhy na námestí,
 Vianočný koncert,
 návšteva vyučovacej hodiny a telocvične v základných školách
 zážitkové čítanie pre predškolákov v Mestskej knižnici,
 zúčastnili sme sa fašiangového sprievodu v Rajeckej Lesnej,
 Plavecký výcvik pre predškolákov,
 výtvarné súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s krajskou
hvezdárňou v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásili celoslovenskú
výtvarnú súťaž s astronomickou tematikou „ VESMÍR OČAMI DETÍ. Do súťaže sa
zapojila aj naša materská škola so šiestimi výtvarnými prácami. V 1. kategórii
Materské školy nás úspešne reprezentoval Matej Pleva z 2. triedy „Môj čarovný
vesmír“, ktorého práca postúpila do celoslovenského kola,
 súťaž v recitovaní a speve Eniki, beniki, kliki, bé...V recitácií našu materskú školu
reprezentovali: Alexander Pažický a Adam Kubala a v speve ľudovej piesne Viktória
Mihalcová,
 Zúčastnili sme sa výstavy „vedecká hračka“, usporiadanej Rodinným centrom Paletka,
 Mestské múzeum Rajec
 Múzeum Dopravy Rajecké Teplice,
 Živý Betlehem na námestí v Rajci,
 Pri príležitosti MDD sme celá MŠ, boli pozvaní na divadelné predstavenie: janko a
Marienka do Auparku v Žiline
Aktivity organizované materskou školou:
 Halloween – výroba a výstava prác z ovocia a zeleniny z tvorivých dielní detí
a rodičov,
 vydávanie školského časopisu: Gombičky,
 divadelné predstavenia v podaní jednotlivých tried: Privolávanie zimy, Vyháňanie
zimy, Jarné kvety, Pod hríbom , Koza rohatá a jež,
 triedne vianočné besiedky,
 prednáška: Školská pripravenosť s pedagógmi ZŠ Lipová a SKŠ,SCŠP,
 Veľkonočné tvorivé dielne spoločné s rodičmi,
 triedne fašiangové karnevaly, oboznamovanie sa s tradíciami fašiangového obdobia,
 triedne besiedky pri príležitosti dňa matiek,






besedy spojené s ukážkami pre deti: ornitológ, rybár, poľovník,
stavanie a váľanie mája v areáli školskej záhrady materskej školy,
týždeň otvorených dverí pre novoprijaté deti do MŠ,
hudobné predstavenie „Ujo Ľubo“ organizované pri príležitosti týždňa materských
škôl, na ktoré sme pozvali aj materské školy s okolitých dedín,
 športové dni spoločne s nadšencami z Klubu Rajecký maratón
 rozlúčka s predškolákmi a ich rodičmi,
 Divadelné predstavenia realizované v MŠ: Zázračná krajina
O povolaniach
Janko Polienko
O neposlušnej Alici
Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená materská škola
Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom: Hravo – zdravo,
zameraný na zdravú výživu a ochranu životného prostredia, ciele ktorého sa plnili v priebehu
školského roka
Projekt: Bezpečne na ceste bol realizovaný v spolupráci s Mestskou políciou Rajec.
V novembri a v máji si deti overovali svoje vodičské schopnosti a vedomosti na dopravnom
ihrisku na kolobežkách a aj ako chodci.
Počas školského roka sme sa zapojili o poskytnutie grantu z Nadácie Volkswagen Slovakia
v hodnote 1 000 €, ktorý sme získali a za jeho pomoci sme vybudovali pocitový chodníček
a dofinancovali sme stavbu prístrešku nad pieskoviskom. Ďalšou úspešnou aktivitou , ktorú
sme spoločne za pomoci rodičov, starých rodičov a priateľov materskej školy dotiahli do
úspešného konca bolo poskytnutie grantu od Nadácie COOP Jednota vo výške 6 000 €,
z ktorého sme financovali kúpu a montáž lanovej pyramídy, zastrešenie pieskoviska, detského
záhradného domčeka, 2 hojdačiek na pružine.
Taktiež sme vypracovali projekt: „Revitalizácia školského dvora“, na ktorý nám mesto Rajec
prispelo sumou 1.500 € a za pomoci mnohých ďalších sponzorov mesta Rajec dokončujeme
tento projekt.

7.ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2017/2018 nebola v MŠ Mudrochova uskutočnená inšpekčná činnosť.
8.ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH
PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. V dvoch pavilónoch sú
po dve triedy. V jenom /hospodárskom pavilóne/ sa nachádza trieda pre deti od 2 -3 rokov
a kuchyňa. Každá trieda má vlastný vchod, šatňu detí, umývarku a hygienické zariadenie.
V dvoch triedach mladších detí sú stabilné spálne, v triedach starších detí a v triede
najmenších detí sa denne rozkladajú ležadlá.

Všetky triedy sú vybavené počítačmi, v dvoch triedach starších detí sú nainštalované aj
interaktívne tabule. Tri triedy sú vybavené novým nábytkom, a v tomto školskom roku sa nám
podarilo vymeniť koberec / príspevok ZRŠ/ a 2 zostavy starých šatňových skriniek za nové /
príspevok ZRŠ – Mikulášske trhy, mesto Rajec/. Dve triedy máme vybavené starým
nábytkom stoličky a stoly v triedach/, ktorý v najbližšej dobe chceme aj vymeniť . Umývarky
a najmä toalety detí počas letných prázdnin boli zrekonštruované, ale ešte ich budeme
maľovať / aj za pomoci rodičov/
Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je odborná aj detská literatúra.
Školský dvor prešiel od roku 2017 značnými zmenami. Zapojením do projektov a získaním
grantov sme získali finančné prostriedky aj od mesta Rajec a RZŠ. S pomocou rodičov a
sponzorov sme postavili prístrešok nad pieskovisko, ktoré sme zrekonštruovali a vymenili
dosky na sedenie. Súčasťou pieskoviska je vydláždený priestor pod stoly a lavice z masívu
v počte 3 a 6 kusov. Na pieskovisko sme zakúpili a pripevnili plachtu proti nečistotám a aj
ako ochrana proti zvieratám. Na školskom dvore nám pribudli nové prvky ako: lanová
pyramída, záhradný domček, 2 strunové hojdačky, pocitový chodník, balančný chodníček
a drevený vláčik. Na jar sa nám podarilo zasadiť spolu s deťmi zeleninu do vysunutých
záhradiek. Staré prvky ako preliezky a hojdačky sme spoločne s rodičmi vybrúsili
a ponatierali. Druhé pieskovisko prešlo tiež úpravou, vymenili sme dosky a namontovala sa
plachta proti nečistotám, ktorá zároveň slúži aj ako tienidlo. Okolie je doplnené kvetináčmi
z pneumatík, z ktorých sme počas letných prázdnin začali vyrábať ak hracie prvky pre deti.
Asfaltové chodníky majú značne poškodený povrch, ktorý sa musí v blízkej dobe riešiť.
Systematicky sme dopĺňali materiál pre obľúbené výtvarné a pracovné činnosti. Okrem
nových zakúpených pomôcok sa v materskej škole nachádzajú kvalitné názorné pomôcky
k jednotlivým edukačným
témam, k podpore rozvoja jazyka a reči, predčitateľskej
gramotnosti, hlavolamy pre podporu matematicko – logického myslenia, rozmanité
telocvičné náradie a náčinie, inštrumentálne nástroje, detské knihy, dopravné vesty, bábky na
dramatizáciu, detské knihy, CD- detských piesní a rozprávok.
Je potrebné:
 vymaľovať umývarky a spoločné priestory materskej školy
 vymeniť detské stoly a stoličky v 3. a 4. triede,
 opraviť povrch asfaltových chodníkov v celom areáli školského dvora.

9.ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM
VZDELÁVACIEHO PROCESU

ZABEZPEČENÍ

VÝCHOVNO

Zdroje finančného zabezpečenia:







príspevok pre 5 – 6 ročné deti /štátna dotácia/
príspevok zákonných zástupcov detí do fondu ZRŠ,
príspevok zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
2% zo zaplatenej dane od rodičov, priateľov školy a zamestnancov,
zisk z predaja na mikulášskych trhoch
sponzori

–

Finančný zdroj

obdobie

finančný príspevok

Príspevok pre 5 – 6 ročné deti
(štátna dotácia)

I/2018 – XII/2018

4 232,00 €

Príspevok do fondu ZRŠ

IX/2017 – VI/2018

3 468 ,00 €

Príspevok na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ

IX/2017 – VIII/2018

8 438,00 €

Príspevok z 2% zo zaplatenej dane

2017

1 013,02 €

Zisk z predaja na mikulášskych trhoch

XII/2017

1036,09 €

Sponzori

I/2017 – VIII/2018

2 750,00 €

10.Ciele, ktoré si určila MŠ v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok
2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia
a) Aktívne počúvať s porozumením–cielene rozvíjať aktívnu slovnú zásobu vo všetkých
formách dennej činnosti,
b) Rozvíjať pohybové schopnosti detí – osvojovať si
a uplatňovať zdravý životný štýl.

návyk aktívneho pohybu

c) Uplatňovať inovatívne metódy vo výučbe – skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
uplatňovaním poznatkov so vzdelávaní a individuálneho štúdia.
d) Rozvíjať partnerstvo s rodinou
Vyhodnotenie splnenia koncepčného zámeru materskej školy
Ciele koncepčného zámeru boli nastavené na dieťa a na spoluprácu materskej školy s rodinou.
V materskej škole sme počas školského roku podporovali vývinové osobitosti detí,
podnecovali schopnosť prijímať informácie prostredníctvom riadených a spontánnych aktivít
zážitkové učenie, čítanie, rozhovor, reprodukcia, dramatizácia, kde deti plnili úlohy,
odovzdávali odkazy. Pozornosť sme venovali aj počúvaniu s porozumením, ktoré deti
reprodukovali.
Dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení si deti osvojovali správne držanie tela
a telovýchovnú terminológiu. Prostredníctvom pohybových aktivít sme u detí rozvíjali
motorickú koordináciu. Pri pobyte vonku sme na pohyb využívali školský dvor a okolitú
prírodu. 1x mesačne sme organizovali poldennú turistickú vychádzku, zameranú na
zvyšovanie fyzickej kondície detí a aktivity zamerané na beh, hádzanie a skok.

Počas realizácie výchovno – vzdelávacieho procesu zamestnanci využívali aj inovatívne
metódy, ktoré deťom zatraktívnili pobyt v materskej škole / sadenie zeleniny, zúčastnenie sa
fašiangového sprievodu v Rajeckej Lesnej.../
Počas rozvíjania vzťahu s rodinou nastali pozitívne zmeny, rodičia sa začali viac zaujímať
o činnosti realizované v materskej škole, a taktiež sa začali viac zúčastňovať spoločných
akcií, ktoré sme ako materská škola pripravili pre rodičov.
Najrozsiahlejšou a najviditeľnejšou akciou je projekt: „Revitalizácia školského dvora“, do
ktorej sa zapojilo množstvo rodičov a priateľov školy, ktorý spoločnými silami vynovili
školský dvor, ktorý je pre naše deti najobľúbenejším miestom v materskej škole.
Ďalšie konkrétne formy spolupráce, ktoré sú uvedené aj v Pláne práce materskej školy:


















Poradenská činnosť / riešenie konkrétnych problémov dieťaťa/
Tvorivé jesenné dielne
Predstavenia pre starkých
Lampiónový sprievod
Vianočné besiedky vo všetkých triedach
Mikulášske trhy
Veľkonočné tvorivé dielne
Stavanie mája
Besiedky vo všetkých triedach pri príležitosti dňa matiek
Váľanie mája
Absolvovanie náučného chodníka okolím Rajeckého hradu
Ukážky výchovno – vzdelávacej činnosti vo všetkých triedach
Športové popoludnie pri príležitosti dňa otcov
Rozlúčka s predškolákmi
Prednášková činnosť v spolupráci pedágogov základných škôl, SCŠPP
Turistika na Zbyňovský budzogáň a Žibrid
Vystúpenia v Klube dôchodcov, Kultúrnom dome, a na námestí

11.OBLASTI V KTORÝCH MATERSKÁ ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY,
A OBLASTI V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV A OPATRENÍ
Záverečná SWOT analýza, ktorá sa týka vonkajšieho a vnútorného prostredia
Silné stránky:
- naplnená kapacita tried,
- odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
- dobré vybavenie učebnými pomôckami a odbornou literatúrou,
- uplatňovanie inovatívnych metód foriem a prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese,
- uplatňovanie zážitkového učenia prostredníctvom praktických skúsenosti,
- dôraz na vekové osobitosti detí,
- spolupráca so zákonnými zástupcami detí,
- dobrá spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove,
- preventívna logopedická starostlivosť,
- výchova a prístup k deťom orientované na uplatňovanie princípov tvorivo-humanistickej
výchovy,
- úroveň krúžkovej činnosti,

- materská škola má svoje logo,
- možnosť športových aktivít / turistika, kolobežkovanie, plávanie/,
- kultúrne podujatia / divadelné predstavenia, koncerty/
- prezentácia školy na verejnosti.
Slabé stránky:
- nedostatočné finančné zdroje na obnovu chodníkov na školskom dvore,
- nepriaznivá klíma na pracovisku vytváraná niektorými zamestnancami,
- neoficiálne menovanie funkcie zástupkyne materskej školy,
- staré, opotrebované skrinky v 2 šatniach
- staré, opotrebované poličky na uteráky v 3 triedach,
Možnosti:
- zvyšovanie záujmu niektorých učiteliek o nové vývojové trendy v predprimárnom
vzdelávaní s cieľom skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces,
- skvalitnenie výchovno – vzdelávacej činnosti v triedach,
- schválené kontinuálne vzdelávanie,
- propagácia materskej školy prostredníctvom webového sídla, a mesačníka Rajčan
- upevňovanie spolupráce a účasti rodičov na vzdelávacom procese.
- výborné podmienky na výchovu a vzdelávanie,
- propagovanie materskej školy na verejnosti,
- dopĺňať školskú knižnicu
- získavanie sponzorov / materiálna a finančná podpora materskej škole/
Riziká:
- nedostatok finančných zdrojov,
- administratívne zaťaženie pedagogickej práce,
- možnosť úniku informácií.
Návrhy a opatrenia:
-v spolupráci so zriaďovateľom riešiť možnosť oficiálneho menovania zástupkyne riaditeľky
materskej školy,
- postupne obnovovať staré nábytky materskej školy,
- zúčastniť sa školenia, ktoré by malo vplyv na pozitívnu klímy v materskej škole
-vyzývať zamestnancov školy k získavaniu sponzorskej pomoci.
12.ĎALŠIE INFORMÁCIE O MATERSKEJ ŠKOLE
V materskej škole sa v školskom roku2017/2018 uskutočňovala aj krúžková činnosť:
 Náboženská výchova,
 Anglický jazyk.
Ďalšie doplnkové aktivity: plavecký výcvik pre 5-6 ročné deti a športové činnosti
/kolobežkovanie/

