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Identifikačné údaje o škole
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Adresa školy:
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Ing. Róbert Mikulášik

Riaditeľka školy:
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Zástupkyňa školy: Tatiana Uríčová
Vedúca školskej jedálne pri MŠ : Ida Drábiková
Rada školy: predseda Rady školy - Andrea Krajnerová - rodič
členovia Rady školy - Tatiana Uríčova, učiteľka MŠ
-

Ida Drábiková, vedúca ŠJ

- Denisa Blašková - rodič
- Mgr. Jolana Majzlanová

Počet žiakov školy
Materskú školu navštevovalo v priebehu školského roka v heterogénnej triede 16 detí.
Priemerná dochádzka v školskom roku: 66%
Najvyššia dochádzka bola v mesiaci: október80%
Najnižšia dochádzka bola v mesiaci: január 60%

V školskom roku 2017/2018 sme absolvovali samoštúdium orientované na:
ŠKOLA HROU: Jar, Leto, Jeseň, Zima

Aktivity a prezentácia školy na verejnosť
V tomto školskom roku sme organizovali rôzne podujatia a aktivity ktorými sme prezentovali
výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť rodičom a verejnosti:
Tvorivé dielne v spolupráci s rodinou - „ Tekvičiar“
Vianočné tvorivé dielne spojené s vianočnou besiedkou
Slávnostná besiedka ku Dňu matiek
Karneval
Spolupráca so ZŠ Nedožery-Brezany - zúčastnili sme sa otvorenej hodiny v ZŠ
Divadelné predstavenia
Plavecký výcvik sa neuskutočnil, nakoľko bol nahlásený nízky počet detí
Anglický jazyk absolvovalo 7 detí
Hudobno - pohybový krúžok sa neuskutočnil z dôvodu spoplatnenia 7€ mesačne

Priestorové a materiálno technické zabezpečenie školy
MŠ využívala hospodársku budovu s jednou triedou a jednou telocvičňou.

Stav budovy. Vo vnútri budovy sa vymenili letkové svetidlá v triedach. Školský dvor je
vybavený jedným pieskoviskom, ktoré sa pravidelne dezinfikuje a zakrýva sa.

Revízie boli uskutočňované podľa plánu.

Finančné a hmotné zabezpečenie školy
Úhrada nákladov spojených s prevádzkou predškolského zariadenia bola zabezpečovaná
v zmysle platnej legislatívy; na obecný úrad bolo odvedených 1080 €.
Z prostriedkov získaných od rodičov formou mesačných príspevkov sa zakúpili umelé
vedierka s náradím do pieskoviska, hrabličky a veľké lopatky.

Vyhodnotenie plnenia cieľov vytýčených na školský rok 2017/2018 v pláne
práce školy
I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Cieľ 1
Podporovať

rozvoj

komunikačných

schopností

detí,

uplatňovaním

vhodných

aktivizujúcich metód a foriem práce dosiahnuť primeranú úroveň komunikačných
schopností po stránke obsahovej i formálnej, rešpektujúc vekové a individuálne
osobitosti detí .
Podporovať

zdravé

sebavedomie

detí,

viesť

k sebahodnoteniu,

vzájomnému

hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti.
Podporovať a skvalitňovať edukáciu detí v oblasti logicko- matematickej.
Zamerať sa na skvalitnenie a rozvoj grafomotorických zručností.
•

Naďalej

sme

spolupracovali

s logopedičkou

s PPP

Mgr,.

Kadašiovou,

s psychologičkou p. Mgr. Mikušovou, ktorá so súhlasom rodičov, bola pozvaná na
diagnostiku predškolskej

zrelosti.

Čítaním tradičných slovenských ľudových

a autorských rozprávok sme podporovali rozvoj slovnej zásoby detí, sprostredkovali
sme deťom 3x dramatické umenie.
•

Rozvoj logického myslenia sme podporovali hrami a rôznymi učebnými pomôckami.

Cieľ 2
Posilňovať sociálnu komunikáciu, vlastnosti osobnosti dieťaťa, spôsobilosti a
kompetencie v pedagogickom procese

•

Uskutočnili sme Mikulášske popoludnie, Fašiangový karneval, besiedku ku DŇU
MATIEK,

výchovný koncert: ROZTANCOVANÁ JAR, MDD sme mali spojené

s rôznymi športovými disciplínami
Cieľ 3
Telovýchovnými a športovými aktivitami podporovať rozvoj pohybových schopností
detí a zdravého životného štýlu
•

uskutočnili sme zimnú vychádzku spojenú so starostlivosťou o zvieratá, deti kŕmili
vtáčikov so slnečnicovými semiačkami v kŕmidlách , ktoré máme umiestnené na
školskom dvore

•

pre nízky počet prihlásených detí plavecký výcvik nebol zrealizovaný

•

na našom ŠD sme rôznymi športovými aktivitami rozvíjali pohybové schopnosti
a zdravý životný štýl detí.

Cieľ 4
Prehlbovať a skvalitňovať spoluprácu s rodinou prezentovaním výsledkov edukácie
na besiedkach, tvorivých dielňach,...
•

v uplynulom školskom roku sme realizovali podujatia, na ktorých mali možnosť
aktívne sa zapojiť aj rodičia našich detí - tvorivé dielne: Výstava výrobkov
z jesenných plodov, besiedka k Vianociam, Karneval. Deň matiek.

•

plavecký výcvik sa neuskutočnil rodičia nemali záujem. Počet nahlásených detí bolo 7.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA OBLASŤ:

Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA /hovorená reč, písaná reč/
V tejto oblasti sme sa zamerali na rozvoj komunikačných konvencií, na správnu
artikuláciu a výslovnosť, gramatickú správnosť a spisovnosť. Deti pracovali s knihami,
poznávali autorov, ilustrátorov. Viedli sme ich k chápaniu čítaných textov,
rôznorodých literárnych žánrov.
K zlepšeniu výslovnosti hlavne predškolákov prispela aj spolupráca s logopedičkou,
ktorú rodičia s deťmi navštevovali. K obohacovaniu aktívnej slovnej zásoby sme

využívali slovné hry-homonymá, synonyma, využívanie IKT a dostupných učebných
pomôcok. Dôležitá bola komunikácia u detí a vzor učiteľky.

Nedostatky:
nesprávna výslovnosť hlások pretrváva u jedného predškoláka / Sorad Štefan/
aj u niektorých detí strednej skupiny
niektoré deti majú problém s porozumením čítaných textov / krátka doba
sústredenia/

Opatrenia:
naďalej spolupracovať s logopédom
individuálny prístup k deťom
gymnastika hovoridiel

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI /čísla a
vzťahy, geometria a meranie, logika, práca s informáciami/
V podoblasti čísla a vzťahy sme zisťovali počet predmetov v skupine, riešili sme rôzne
úlohy s počtom do desať u predškolákov. Určovali počet pomocou hmatu, sluchu.
Odoberali a pridávali predmety. Určovali viac, menej, rovnako
V geometrii a meraní sa deti orientovali v priestore, v rovine, určovali polohu objektov
/vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo..../. Deti sa oboznamovali, st. deti určovali
plošné a priestorové geometrickými tvarmi, porovnávali ich, určovali a merali ich
veľkosť, umiestňovali predmety v usporiadanom rade.

V podoblasti logika sme poskytli deťom možnosti na riešenie pravdivých a nepravdivých
tvrdení, vytváraní skupín a ich triedení. Deti rozhodovali o tom, či dané predmety majú
alebo nemajú danú vlastnosť. V podoblasti práca s informáciami sme využívali digitálne
pomôcky a hračky, ktoré máme k dispozícii /bee-Bot, IKT/, pracovný zošit, učebné
pomôcky.

Nedostatky:
slabšia orientácia v strednej skupine

spájanie bodov u jedného predškoláka
malá trpezlivosť pri riešení úloh
slabá logika u jedného predškoláka /Sorad Štefan/

Opatrenia:
individuálny prístup
spolupráca s rodinou
využívanie pracovných listov aj počas iných aktivít ako len na hlavných
vzdelávacích aktivitách
dbať na dokončenie začatej úlohy

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA /vnímanie prírody, rastliny, živočíchy,
človek, neživá príroda, prírodné javy/
Deti rozlišovali živú a neživú prírodu, pozorovali zmeny v prírode a zmeny ročných
období. Spoznávali rastliny, ich časti, rozlišovali druhy rastlín, ovocia a zeleniny, ich
pôvod, z čoho sa získavajú, kde sa pestujú/záhrady, polia, sady/. Skúmali klíčenie a rast
rastlín.
Pozorovali živočíchy, porovnávali ich podľa vonkajších znakov,, spôsobu ich pohybu,
potravy a podmienok v ktorých žijú.
Spoznávali prejavy života človeka, procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom tele/dýchanie,
trávenie, krvný obeh, zmyslové vnímanie/.
Získali poznatky o neživej prírode, o význame vody pre človeka, rastliny aj živočíchov.
Oboznámili sa s planétou Zem, inými planétami, slnkom, hviezdami s vesmírom.
Deti žijú v prostredí obklopeného prírodou, majú veľké množstvo poznatkov, radi
absolvujú prechádzky do prírody a obohacujú si svoje poznatky.

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ /orientácia v čase. v okolí,
dopravná výchova, geografia okolia, história okolia, národné povedomie, ľudia v
blízkom a širšom okolí, základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne
správanie/.

Deti sme viedli k uvedomovaniu si postupnosti činnosti v rámci režimu dňa, k tomu,
aby sa orientovali v časových súvislostiach dňa, týždňa, mesiaca, roka v spojení s
konkrétnymi činnosťami.

Oboznámili sa s interiérom a exteriérom budovy, verejnými inštitúciami.
Poznajú dopravné prostriedky, aj podľa pohybu. Venovali sme sa hlavne bezpečnému
pohybu na chodníku, obozretnosti na cestách, správaniu sa v hromadnej doprave.
Poskytli sme deťom dostatočné informácie z okolitej krajiny, našej vlasti, historických
pamiatkach, tradícii, folklóru.
Prezentovali skúsenosti o rodine, rodinných väzbách, nadväzovaní kontaktov s inými
osobami.
Vytvárali sme príležitosti na identifikovanie pozitívnych a negatívnych vlastností, k
rešpektovaniu sa pri spoločných hrách a činnostiach.
Zamerali sme sa na utváranie predpokladov pre prosociálne cítenie a správanie detí.
Našou snahou bolo docieliť u väčšiny detí nenásilné riešenie konfliktu, prijať
kompromis.

Nedostatky:
neoslovujú menom rovesníkov
svoje želanie nepomenujú
niektoré deti majú problém s pozdravom, prosbou, poďakovaním
často skáču do rečí aj niektorí predškoláci
hodne žalujú
Opatrenia:
spolupráca s rodinou
dôslednosť pri vyžadovaní spoločenských pravidiel
naďalej využívať rolové hry, zážitkové učenie
využívať vhodné rozprávka a príbehy

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE/materiály a ich vlastnosti,
konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie/.

Deti v tejto oblasti skúmali vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov, z
ktorých sú vyrobené, triedili odpad.
Pri konštrukčných činnostiach si deti rozvíjali tvorivosť, fantáziu, predstavivosť a
trpezlivosť. Pracovali s rôznym materiálom. Používaním

náradia a nástrojov pri

rôznych činnostiach sme ich viedli k efektívnemu a bezpečnému spôsobu používania.

Sprostredkovali sme deťom vedomosti o výrobe niektorých výrobkov/chleba, masla .
džúsov, čajov a podobne.

Viedli sme diskusiu o niektorých tradičných remeslách

/hrnčiarstvo, košikárstvo, tkáčstvo/. Oboznámili sa s niektorými známymi profesiami.
Nedostatky:
problém zhotoviť predmet podľa plánu, predlohy zvládlo veľmi málo detí
slabá predstavivosť u stredných detí
malá trpezlivosť u stredných detí ale aj u predškolákov
Opatrenia:
doplniť skladačky na rozvoj fantázie a predstavivosti
dbať naďalej na dokončenie začatej práce

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA /rytmické činnosti, vokálne činnosti,
inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti, hudobno-pohybové činnosti, hudobno
dramatické činnosti/
Deti rytmizovali riekanky, slová, vytvárali rytmický sprievod k piesňam, využívali
orffow inštrumentár. Deti sa naučili piesne, riekanky. Formovali sme návyk správneho
speváckeho dýchania realizáciou dychových cvičení a hier s dychom.
Prostredníctvom hlasových rozcvičiek, hier s hlasom sme rozširovali detský hlasový
rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti. Počúvali detské piesne a
hudobné skladby, rozlišovali sluchom zvuky a tóny, hudobné a nehudobné zvuky.
Hudobno- pohybové činnosti patrili medzi každodenné činnosti a hudobno-dramatické
činnosti napomáhali stvárňovať detské piesne primeranými dramatickými výrazovými
prostriedkami.

Nedostatky:
pri speve kričia
niektoré deti nesprávne dýchajú
Opatrenia:
individuálny prístup učiteliek

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA /výtvarné činnosti s tvarom na ploche,
výtvarné činnosti s tvarom v priestore. VČ s farbou, spontánny výtvarný prejav.

Podnecovali sme deti k hravému skladaniu nefigurálnych a figurálnych tvarov,

rozvíjali sme predstavivosť pri pohľade na tvar bez významu, ktorý dotvárali,
dokresľovali. Modelovali, strihali jednoduché geometrické tvary, ktoré lepili. Skladali

jednoduché výrobky s papiera.
Zamerali sme sa na experimentovanie s farbami, oboznámili sa

s kresliarskym a

maliarskym náčiním, so správnym držaním. Kreslili postavu človeka, zvierat,
Pozornosť detí sme zamerali na aktívne vnímanie výtvarného diela a jeho opis.
Nedostatky:
sú malo samostatné pri realizácii svojich predstáv
malé deti maľujú na jednom mieste/prederavia papier/
boja sa zašpiniť si ruky
nedôsledné lepenie u stredných detí aj jedného predškoláka
málo, niektorí vôbec nepoužívajú handričky na čistenie štetca
Opatrenia:
spolupráca s rodinou
povzbudzovať a podnecovať deti k samostatnosti pri realizácii svojich predstáv

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB /zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a
sebaobslužné činnosti, pohyb a telesná zdatnosť/
Poskytli sme dostatočné informácie o význame pohybu pre zdravie.

Vhodne

zvolenými telesnými cvičeniami sme rozvíjali pohybové schopnosti. Dbali sme na
správne držanie tela v rôznych polohách každodennými zdravotnými cvičeniami.
Zaoberali sme sa zdravotnými problémami, zdravou a nezdravou výživou, upozornili
sme deti na zdravie ohrozujúce situácie. Upevňovali sme hygienické návyky. Hygiena
a e činnosti boli súčasťou každodenných aktivít. Zdokonalili sa v obliekaní, vy zliekaní,
prežúvaní aj v základoch stolovania.
Viedli sme ich k dodržiavaniu poriadku vo svojom okolí.
Osvojili si základné polohy, postoje. Prostredníctvom vhodných cvičení a pohybových
hier si deti osvojovali správnu techniku lokomočných pohybov aj za pomoci náradia a
náčinia. Akrobatické zručnosti sme rozvíjali pomocou cvičení, ktoré boli zamerané na
rozvoj koordinačných schopnosti, podporu dynamickej a statickej rovnováhy, v
pohybových hrách sme im vysvetlili význam pravidiel a dôležitosť ich dodržiavania.
Turistické vychádzky sme realizovali počas pobytu deti vonku.

Nedostatky:
hádzanie horným oblúkom u niektorých detí
neuvedomujú si možnosť úrazu ani po upozornení
používanie príborov u jedného predškoláka a u stredných detí

Opatrenia:
pri pobyte vonku zamerať sa na hry v hode do diaľky
spolupracovať s rodinou

II. Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov
Zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov

v nasledujúcich oblastiach

samoštúdiom:
•

zdokonaľovali sme sa v oblasti enviromentálnej výchovy,

•

zdokonaľovali sme si profesijné spôsobilosti samovzdelávaním: štúdiom kníh
ŠKOLA HROU - 4 ročné obdobia /jar, leto, jeseň, zima/

Návrhy opatrení:
•

systematicky dopĺňať vedomosti o progresívne formy a metódy výchovno
vzdelávacej práce, kreatívne ich využívať v každodennej praxi,

•

vytýčiť ciele ďalšieho vzdelávania.

III. Rozvoj materiálnej a technickej základne

•

Opravy a údržba bola realizovaná priebežne v rámci plánu opráv ktorý sme
predložili obecnému úradu

•

Detská knižnica sa dopĺňala priebežne.

IV. Oblasť kontroly a personálneho riadenia
Kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu triednej dokumentácie, evidencie úhrady
prevádzkových nákladov, používania OOPP, hygieny pitného režimu, stolovania, hygieny
priestorov MŠ, evidencie majetku.
Hospitačná činnosť bola zameraná na didaktické aktivity, kreativitu, využívanie nových
pomôcok na obohatenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

Návrhy opatrení:
•

hospitačnú činnosť zamerať na využívanie progresívnych metód a aplikovanie
poznatkov získaných individuálnym vzdelávaním v edukačnom procese.

v

V. Spolupráca s rodinou, so ZS a ostatnou komunitou

•

Rešpektovali sme úlohu rodičov a posilnili spoluprácu s rodinou do roviny výchovno
- vzdelávacieho vplyvu na deti.

•

Spolupráca so ZŠ

Nedožery-Brezany bola na dobrej úrovni, uskutočnili sme

konzultácie s učiteľkami detí prvých ročníkov, návštevu pred zápisom detí do 1.
ročníka, školskú zrelosť detí pred zápisom do ZŠ bola posúdiť psychologička
Mgr.Mikušová. Vyhodnotením testov neodporučila do 1.ročníka ZŠ tri deti.
SORAD Štefan FRANKO Michal a FRANKO Marek. Napriek neodporúčaniu
psychologičky, rodičia Štefana SORAD A dieťa dali do 1. ročníka ZŠ.
•

Spolupráca s CPPPa P a logopedičkou Mgr. Kadašiovou z Prievidze.

•

Rada školy zasadala podľa potreby a riaditeľka materskej školy sa zúčastňovala
zasadnutí, informovala o plnení úloh z Pianu prace školy, o zápise deti na novy
školský rok, o plnení Školského vzdelávacieho programu.

•

využívať spoluprácu s inštitúciami a ostatnou komunitou na skvalitnenie a
obohatenie života MS

•

zefektívniť činnosť Rady školy pravidelným zasadaním podľa potreby/ minimálne
2x do roka/

Ciele stanovené na školský rok 2017/2018 sme splnili. Kvalitnou výchovnovzdelávacou činnosťou sme prispeli k úspešnému prechodu predškolákov do prvého ročníka
základnej školy.

V Pravenci 20.9.2018

Adela Kardošová
riaditeľka MŠ

Rada školy pri materskej škole Pravenec

Rada školy pri materskej škole Pravenec odporúča zriaďovateľovi - obci Pravenec schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018, ktorú spracovala Adela Kardošová riad. MŠ.

Meno a priezvisko

Podpis

Andrea Krajnerová - rodič
Tatiana Uríčová - učiteľka MŠ

/ 1
f

Ida Drábiková - vedúča ŠJ
Denisa Blašková - rodič

----- '------------ ----------------

Mgr. Jolana Majzlanová - poslankyňa OZ
--------------ŕ-------------------____________________________

V Pravenci 27.9.2018

Andrea Krajnerová-predseda Rady školy

