Materská škola Majerníkova 60 841 05 Bratislava

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY
jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Vypracovala: Mgr. Ľubomíra Hírešová
riaditeľka školy

Školský rok 2016/17

1

Materská škola Majerníkova 60 841 05 Bratislava

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2015/2016

Základné identifikačné údaje o škole:
.

Názov školy:

Materská škola

2. Adresa školy: Majerníkova 60, Bratislava
3. Tel. číslo školy:

0907 929 577

4. Internetová adresa školy:
Elektronická adresa školy:

www.msmajernikova60karlovaves.sk
ms.majernikova60@gmail.com

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: MČ Karlova Ves Bratislava IV.
6. Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Ľubomíra Hírešová– riaditeľka MŠ
Magdaléna Škerková – vedúca ŠJ
7. Poradné orgány školy:


Rada školy:

Bc. Erka Tóthová – predseda RŠ, pedagogický zamestnanec
Mgr. Marta Jurkovičová – člen RŠ, zástupca za zriaďovateľa
Mgr. Peter Buzáš – člen RŠ, zástupca za zriadovateľa
Ing. Lucia Solčanová – člen RŠ, zástupca zákonných zástupcov
Pavol Pelikán - člen RŠ, zástupca zákonných zástupcov
Miroslava Tomášková – člen, zástupca nepedagogických zamestnancov
Zloženie tejto RŠ je aktuálne od novembra 2014, do novembra 2018, kedy končí jej funkčné
obdobie.
Rada školy pri MŠ Majerníkova 60 v Bratislave je iniciatívnym a poradným samosprávnym
orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy zákonných
zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti
výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov.
Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej
škole.
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Pedagogická rada:

Členovia ped. rady:

Bc. Erika Tóthová
Ivana Buráková
Alena Králová

Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného rokovacieho
poriadku.


Metodické združenie:

Vedúca MZ: Bc. Erika Tóthová
Členky MZ:

Ivana Buráková
Alena Králová

MZ je poradný orgán, ktorý pomáha riaditeľke školy pri realizácii pre plánu práce školy
a v systéme kontroly výchovno-vyučovacej činnosti.

Údaje o počte detí:
V školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných 44 detí. Vekové zloženie detí:
3ročné deti: 18
4ročné deti: 17
5 ročné deti: 6
6 ročné deti: 3

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka:
Do 1. ročníka ZŠ odišlo 7 detí.
Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania:
Jedno dieťa má odloženú povinnú školskú dochádzka na žiadosť zákonného zástupcu a na
odporúčanie CPPPaP.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov:
MŠ vychádzala v svojej práci zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie. Na jeho základe bol vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program: „Veselo
a hravo za poznaním“ so zameraním na športové aktivity .
Školský rok 2016/17
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci: 4 kvalifikované pedagogické zamestnankyne z toho dve majú
ukončené stredoškolské odborné pedagogické vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre
materské školy, jedna ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Manažment
a 1. atestáciu a jeden pedagogický zamestnanec má ukončený 1. stupeň vysokoškolského
vzdelania zameraný na pedagogiku a 1. atestáciu. 100% pedagogických zamestnancov má
úplnú kvalifikáciu na prácu v materskej škole.
Informácie o kategóriách a podkategóriách; kariérových stupňoch a kariérových pozíciách
pedagogických zamestnancov vykonávajúcich pedagogickú činnosť v materskej škole:
Kategória: učiteľ – 4 zamestnanci
Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – 4 zamestnanci
Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec – 2 zamestnanci
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – 2 zamstnanci
Kariérová pozícia:

-pedagogický zamestnanec špecialista (tr. uč.), - 2 zamestnanci
-vedúci pedagogický zammestnanec – riaditeľka školy

Nepedagogický zamestnanci: 2 nepedagogickí zamestnanci – pracovná pozícia upratovačka
1 nepedagogický zamestnanec – pracovná pozícia pomocná sila
v kuchyni
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Všetky učiteľky sa podľa ponúk zúčastňujú školení a seminárov, a sú prihlásené do
kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
V šk. roku 2015/16 sa zúčastňovali týchto foriem vzdelávania:
Kontinuálne vzdelávanie:
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodného vzdelávania – organizované Pedagogickou
univerzitou v Trnave a firmou Volkswagen
Využitie detskej kresby v art - terapii

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V priebehu školského roka sme sa s deťmi zúčastňovali kultúrno-spoločenských akcií
organizovaných MČ Karlova Ves v Bratislave: Deti rodičom – vystúpenie detí v Kultúrnom
centre Karlova Ves Bratislava.
MŠ zorganizovala nasledovné akcie pre:


Makot „Kráľ Julián“ zahájenie školského roka



Týždeň zdravej výživy - ochutnávka pomazánok pripravených školskou jedálňou



Športom k zdraviu – športové aktivity počas celého roka



Tekvičková party



Vianočné tvorivé dielne – zdobenie medovníkov



Fašiangový karneval



Deň matiek



MDD – kynelogická ukážka pracvníkov Ministerstva vnútra



Rozlúčka predškolákov – slávnostná akadémia v letnom amfiteátri s dychovou
hudbou ZUŠ Devínska Ves a mažoretkami

Zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží:


Kampaň kozmetiky Mary Kay – vytvoriť postavičky Miki a Kiki z recyklovaného
materiálu
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PROJEKTY:
Zapojoli sme sa do projektu „Dental alarm“ – správna staroslivosť o zdravé zúbky a ďasná je
to osvetový program

od roku 2006 prostredníctom študentov zubného lekárstva

v spolupráci s rodičmi a školami.
Materská škola svoju aktivitu a prezentáciu má umiestnenú na web stránke.

Iné aktivity MŠ:


Krúžok anglického jazyka



Krúžok tanečnej prípravy



Výtvarnýn krúžok



Spolupráca MŠ sCPPPaP



Spolupráca so ZŠ



Vlastná webová stránka MŠ

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Na podporu zdravia detí sme zapojení do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému
dostávame bezplatne pre MŠ ovocie a ovocné šťavy .

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2015/16 nevykonala ŠŠI v našej MŠ inšpekciu.
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materská škola, Majerníkova 60 v Bratislave je bez právnej subjektivity. V prevádzke sú 2
triedy. Budova MŠ nie

je typizovaná,

je umiestnená

na 1.NP v bývalej ZŠ, kde sú

umiestnené triedy, spálňa, telocvičňa, priestory so sociálnym zariadením a školská jedáleň.
Vonkajší areál, tvorí priestranný školský dvor, s ihriskami a dostatočne veľkou trávnatou
plochou.
V tomto školskom roku bol zakúpená interaktívna tabuľa Kids board a 2 ks notebookov,
výtvarný a kreatívny materiál pre deti a koberce do dvoch tried tried.
Na skvalitňovaní interiéru sa podieľajú učiteľky a upratovačky a to tak, aby bol vždy estetický,
rozdelený podľa zámerov edukačného procesu s rôznym zameraním a variabilný.

Nedostatky v matrskej škole


zabezpečiť výmenu okien a žalúzií, výmena okien bola zrealizovaná len jednej triede



vymaľovanie tried – jedna trieda bola vymaľovaná počas rekonštrukcie MŠ



revitalizácia školského ihriska – dobudovanie preliezok a pieskoviska



vybaviť materskú školu odbornou, metodickou a detskou literatúrou



vybaviť materskú školu učebnými pomôckami

Opatrenia na odstránenie negatív:
Riešiť dané negatíva s pomocou zriaďovateľa, sponzorov a občianskeho združenia
Termín:

stály

Zodpovedná:

riaditeľka MŠ, zriaďovateľ
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť: Zriaďovateľ stanovil výšku daného príspevku podľa VZN zo dňa 19.08. 2015 je
18,10 mesačne. Od platby sú oslobodené deti podľa §28, ods. 7 a 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2015, január a august 2016 o finančných
prostriedkoch získaných od rodičov z mesačného príspevku na dieťa 18,10 € na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorý sa
neuhrádza za dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Zostatok k 31.12.2015

3 223,39

Výdavky
Odborná literatúra

173,48€

Zábavné učení – didaktické pomôcky

468,04€

Hračky

364,81€

Výdavky

1006,33 €

Zostatok k 30.08.2016

5318,95€

Výdavky
Odborná literatúra

168,92€

Notebook 2 ks

909,77€

Koberce 2 ks

230,64€
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Čistiace prostriedky

97,82€

Poplatky za vedenie účtu

137,10€

Výdavky spolu:

2550,58€

Príspevok štátu na deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky za r. 2016
predstavuje sumu 1302 eur. Príspevok bol použitý na nákup učebných pomôcok a
výtvarného materiálu.

Mestská časť – Karlova Ves hradí náklady faktúr za energie na prevádzku materskej školy–
elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, telekomunikačné
služby.

Ciele ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich
plnenia
Koncepčný zámer školy: Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblastiam, v
ktorých sú nedostatky venujeme dostatočnú pozornosť. Na základe SWOT analýzy boli
slabým stránkam a ohrozeniam ako: nedostatočné množstvo učebných pomôcok
a nevyhovujúci stav tried a priestorov venovaná pozornosť.. Stavali sme na silných stránkach
ako: záujem zo strany rodičov, pozitívna socio - emocionálna klíma v škole, kvalitné
medziľudské vzťahy, 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, kreativita a záujem
o ďalšie vzdelávanie, záujem pedagogických zamestnancov podieľať sa na aktivitách
poriadaných školou mimo pracovného času.
Z príležitostí treba spomenúť záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávaniedetí,
informovanosť prostredníctvom médií, využívanie možností nových projektov, oslovenie
sponzorov a založenie Občianskeho združenia pri MŠ.
Pri zvyšovaní kvality školy je nevyhnutné stavať na dobrých základoch ako je ochota a snaha
pedagogických a nepedagogických zamestnancov zlepšovať svoju prácu, ochotu vzdelávať sa
a spolupracovať s rodičmi a zriaďovateľom.
Školský rok 2016/17
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Ciele koncepcie rozvoja MŠ:
Koncepčný zámer a ciele školy vychádzajú z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania,
ktorým je doviesť každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu
svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú (perceptuálnomotorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu) samostatnosť a základy
kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie: základy pre
zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a zároveň sa prispôsobiť
životu v spoločenskej komunite. Pri plnení tohto cieľa sa opierame o bohaté tradície, dobrú
spoluprácu s rodinou a flexibilita pedagogických pracovníkov.
Materská škola by si mala vybudovať dokonalý imidž a kvalitné výchovno – vzdelávacie a
materiálno – technické podmienky, ktoré sú veľmi dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie.
Ciele v oblasti riadenia MŠ:


poskytnúť zamestnancom dostatočnú slobodu a autonómiu s elimináciou stresových
faktorov a klímu, kde sa negatívne prejavy nevyplácajú



propagácia zdravého životného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine
vedomostí, ale v rovine ich praktického využívania v bežnom živote



orientovať edukáciu na podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj motoriky,
komunikačných spôsobilostí a sociálnych zručností, formou efektívnych hier a aktivít
s uplatnením inovačných metód



umožniť zdravú sebarealizáciu detí s dobrými psychohygienickými a motivačnými
podmienkami

Ciele v oblasti spolupráce:


nadštandardná spolupráca s rodinou, praktizovanie efektívnych možností netradičnej
spolupráce

Školský rok 2016/17
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v spolupráci s OZ a sponzormi riešiť aj chýbajúce finančné možnosti pre MŠ, pričom
čo najmenej zaťažovať zákonných zástupcov detí

Ciele v oblasti profesionálneho rozvoja pedagógov


kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, založený na uplatňovaní vedomostí zo
vzdelávania a zvyšovania odbornosti štátom garantovanými odbornými inštitúciami



prezentácia výsledkov práce s deťmi na verejnosti

Ciele v oblasti materiálno-technického rozvoja


Skvalitňovať prostredie MŠ o účelné náradie a náčinie, moderné edukačné pomôcky,
knihy, didaktickú techniku, farebnú tlačiareň



Vybaviť exteriér preliezkami a pieskoviskom



Zmodernizovať zariadenie interiéru novým nábytkom



Zabezpečiť výmenu okien a žalúzií



Vymaľovanie tried

Na všetkých zadaných cieľoch sme v šk. roku 2015/16 aktívne pracovali, a niektoré boli
vyriešené. Na riešení ďalších budeme pokračovať v nasledujúcom období podľa reálnych
možností.

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách
podieľajú.
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Informácie o spolupráci:

 materskej školy so zákonnými zástupcami


V školskom roku 2015/2016 bola spolupráca s rodinou na veľmi dobrej úrovni.

Rodičia sa radi a aktívne zapojili do aktivít poriadaných MŠ: Týždeň zdravej výživy spojená
s ochutnávkou pomazánok pripravených školskou jedálňou, Športom k zdraviu – celoročné
aktiviy na školskom dvore, Tekvičková party,Vianočné tvorivé dielne spojené s dekoráciou
medovníkov, Karneval, Recitačná súťaž „Mám básničku na jazýčku,

Spevácka súťaž –

„Spievanky“, Deň matiek, MDD – kynelogická ukážka pracvníkov Ministerstva vnútra,
Rozlúčka predškolákov – slávnostná akadémia v letnom amfiteátri ZŠ A. Dubčeka, pasovanie
predškolákov na školákov za sprievodu dychového orchestra a mažoretiek.
Všetky informácie o aktivitách a programoch MŠ pre rodičov zverejňujeme na web stránke
www.msmajernikova60karlovaves.sk
Rada školy pri MŠ pracovala aktívne a prispieva k dobrej komunikácii rodičov s MŠ.

 materskej školy so Základnou školou Alexandra Dubčeka v Bratislave:
Spolupráca so základnou školou je dobrá. Spoločné stretnutia predškolákov a školákov boli
zaujímavé. Zúčastnili sme sa nasledujúcich akcií:
-návšteva detí MŠ na jesennej výstave ZŠ
-návšteva detí MŠ na vyučovacej hodine v prvom ročníku ZŠ

 spolupráca s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Podľa potreby sme zákonných zástupcov detí informovali o možnosti riešiť niektoré
problémy v CPPPaP. Jedno dieťa pravidelne navštevovoalo CPPPaP. Máme výbornú
spoluprávu s Mgr. Mrázovou
Vypracovala: Mgr. Ľubomíra Hírešová
riaditeľka školy
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V Bratislave, dňa: 23.09.2016
Táto správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 27. 09. 2016

Vyjadrenie Rady školy Materskej školy Majerníkova 60, 841 05 Bratislava:
Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – NEODPORÚČA zriaďovateľovi
SCHVÁLIŤ - NESCHVÁLIŤ
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Majerníkova 60 jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016
12.10.2016
Dátum: 12.10.1016 predsedníčka RŠ pri MŠ Majerníkova 60, Bratislava: Bc. Erika Tóthová
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Stanovisko zriaďovateľa:
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
SCHVAĽUJE – NESCHVAĽUJE
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Majerníkova 60 jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016
Dana Čahojová
Dátum: 31.10.2016
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