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1)
a) základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy:
MATERSKÁ ŠKOLA
2. Adresa školy:
TURZOVKA – ŠÁRKY 463 , 023 54 TURZOVKA
3. Telefónne čísla:
041/ 435 26 55 riaditeľ
0905 597 464 služobný mobil
041/435 26 65 budova MŠ
041/435 26 63 vedúca ŠJ
4. Internetová a elektronická adresa: www.msturzovka.eu , msturzovka@gmail.com
5. Údaje o zriaďovateľovi: MESTO TURZOVKA
JAŠÍKOVA 178, 023 54 TURZOVKA
6. Mená vedúcich zamestnancov školy:
Mária Giertlová
riaditeľ školy
Eva Porvazníková
zástupca riaditeľa
Janka Čičková
vedúca ŠJ
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Materskej škole Turzovka – Šárky 463 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie na roky 2012 – 2016 sa
začalo dňom 19. 04. 2012.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorá vyjadruje
a presadzuje miestne záujmy a záujmy rodičov a detí,
pedagogických a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje
a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.
Členovia rady školy sa schádzajú podľa plánu činnosti na kalendárny rok.
V školskom roku 2013/2014 Rada školy zasadala 3 krát.
Zástupcovia rady školy na funkčné obdobie 2012 - 2016:
P.č. Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený/delegovaný za
1. Ľubica ČMELÍKOVÁ
člen
delegovaný zástupca zriaďovateľa
2. Anna ĎURINOVÁ
člen
zástupca pedagogických zamestnancov
3. Silvia GAJDIČIAROVÁ
člen
zástupca rodičov
4. Anna HOLUBČÍKOVÁ
podpredseda zástupca pedagogických zamestnancov
5. Daniela HORČIČIAKOVÁ člen
zástupca rodičov
6. Ing. Martin MRAVEC
člen
delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. Irena CHRENŠČOVÁ
člen
zástupca nepedagogických zamestnancov
8. Andrea KRIŠICOVÁ
člen
zástupca rodičov
9. Jana KUPŠOVÁ, Mgr.
člen
zástupca rodičov
10. Monika SCHÜTZOVÁ
predseda
delegovaný zástupca zriaďovateľa
11. Ing. Lukáš ŠULEK
člen
delegovaný zástupca zriaďovateľa

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných
orgánoch riaditeľa školy:
Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy:
Pedagogická rada
Metodické združenie
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:
Pedagogická rada školy je zložená z pedagogických zamestnancov školy, schádza sa
pravidelne 1 x za štvrť roka podľa plánu činnosti. Prerokovala revidovanie školského
vzdelávacieho programu, školský poriadok, plán práce školy, pracovný poriadok, plán
vnútornej kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. V záujme
zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogická rada prerokováva výsledky
výchovno-vzdelávacej činnosti 2 – krát za školský rok. Pedagogická rada zasadala 4 krát.
Okrem toho sa uskutočňovali spravidla mesačne operatívne porady, ktoré riešili aktuálne
otázky organizácie výchovy a vzdelávania.
Metodické združenie
Členmi metodického združenia (ďalej len „MZ“) sú všetci pedagogickí zamestnanci.
Vedúcou MZ je p. uč. Eva Kavalerová. Plán činnosti MZ tvorí samostatnú prílohu ročného
plánu. Na zasadnutia sa zúčastňovali všetky učiteľky, prizývaná bola aj riaditeľka školy.
Metodické združenie sa orientovalo na prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu.
Metodické združenie prerokovalo a posudzovalo prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy
a vzdelávania, hodnotilo odstránenie nedostatkov. V rámci metodického združenia si
pedagogickí zamestnanci odovzdávali poznatky z kontinuálneho vzdelávania. Metodické
združenie zasadalo 3 krát.
b) údaje o počte detí školy, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Materská škola
Stav k 15. 9.2013
Ročník

Stav k 30.06.2014
Počet
detí

Z toho
poldenná
dochádzka

Počet

0

16

1 D+O

0

0

20

2 D+O

0

23

1 D+O

25

1 D+O

0

24

2 D+O

0

21

3 D+O

0

Počet
tried

Počet
detí

Počet

3 – 4 r.

1

15

3 – 4 r.

1

20

3 – 4 r.
4 – 5 r.

1

1
23

5 – 7 r.
6 – 7 r.
4 – 5 r.

1

23
2
23

0

2
4

0

3 – 4 r.
4 – 5 r.

1
1

Júl 2014

integrovaných

Počet
s
OPŠD

2

8

integrovaných

Počet
tried

Počet
detí

1

17

1

16

1

18

5 – 6 r.
6 – 7 r.
5 – 6 r.
6 – 7 r.
5 – 6 r.

1

5
8
21
2
23

Spolu

8

170

1

0

2

23

4 D+O

0

0

3

22

3 D+O

0

15

174

17 D+O

0

0

3

51

V školskom roku 2013/2014 bolo 1 dieťa s ústavnou starostlivosťou (ÚS) (L. Kotlár)
Detský domov Bytča, pracovisko Semeteš.
Dňa 29.11.2013 1 dieťa predčasne ukončilo predprimárne vzdelávanie z dôvodu ukončenia
starostlivosti v profesionálnej rodine (A. Kubica)
V školskom roku 2013/2014 bolo 82 predškolákov, na ktoré bola dotácia zo štátneho
rozpočtu, z toho malo 15 detí odloženú povinnú školskú dochádzku (OPŠD) o 1 školský rok,
t. j. do 1. septembra 2014.
Dňa 29.11.2013 - 1 dieťa z Detského domova Bytča/Semeteš predčasne ukončilo
predprimárne vzdelávanie z dôvodu ukončenia starostlivosti v profesionálnej rodine.
Od 9.12.2013 - malo 1 dieťa dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku
(DOPŠD), bolo vrátené zo základnej školy Turzovka.
V priebehu školského roka 2013/2014 boli niektoré deti odhlásené a boli prijaté nové deti.
Riaditeľke predložili 2 matky potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca,
že sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberajú dávky k hmotnej núdzi.
Počet detí, na ktoré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci schválil dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na
jednotlivé mesiace v školskom roku 2013/2014:
09/13
4

10/13
9

11/13
10

12/13
10

01/14
10

02/14
8

Nárok na dotáciu na podporu výchovy
ohrozeného sociálnym vylúčením vznikol
na 1. polrok šk. roka 2012/2013
pre 6 detí po 16,60 Eur na každé dieťa,
spolu vo výške 99,60 Eur.

03/14
7

04/14
7

05/14
8

06/14
8

07/14
8

k plneniu školských povinností dieťaťa
na 2. polrok šk. roka 2012/2013
pre 4 deti po 16,60 Eur na každé dieťa,
spolu vo výške 66,40 Eur.

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:
Do Základnej školy odišlo celkom 65 detí, z toho do ZŠ Korňa 2 deti, ZŠ Podvysoká
2 deti, 1 dieťa, ktoré ukončilo predprimárne vzdelávanie a dostalo osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, zaradil do ZŠ Detský domov Bytča/Semeteš. Riaditeľka vydala
65 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

V MŠ zostalo na základe Rozhodnutia riaditeľky Základnej školy v Turzovke, na
základe odporučenia Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
v Čadci, detského lekára a na základe žiadosti rodičov 19 detí s Odloženou povinnou
školskou dochádzkou o jeden školský rok, t. j. do 1. septembra 2015.

d) sa na materské školy nevzťahujú (Metodické usmernenie č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z. z.)
e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania:
Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa predprimárneho
vzdelávania materská škola dosiahla výrazné pozitíva. Pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa sme –
zameriavali prípravu nielen na základnú školu, ale aj na život v spoločnosti . Rozvíjali sme
sociálne zručnosti, pričom sme vychádzali z potencionálnych daností dieťaťa, a rešpektovali
sme individualitiu dieťaťa.
Deti v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja:
 získavali pozitívny postoj k pohybu a športovým aktivitám
 prejavovali v rôznych činnostiach vlastnú lateralitu
 spoznávali a dodržiavali pravidlá pohybových a hudobno-pohybových hier
 pestovali si návyk pravidelne realizovať zdravotné cvičenie
 ovládali základné lokomočné pohyby
 zvládali sebaobslužné činnosti (obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby..)
a návyky správneho stolovania (jesť príborom, udržiavať čistotu pri jedle..)
 využívali globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok
 manipulovali s rôznymi predmetmi, náčiním
 prejavovali grafomotorickú gramotnosť
 zvládali elementárne operácie na počítači, interaktívnej tabuli
 dodržiavali pravidlá hudobno-pohybových hier
 uplatňovali spoluprácu v skupinovej hre
 pohybovali sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými a umelými prekážkami
 zvládali na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti
 otužovali sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
 zvládali turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia
 prejavovali zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov prostredníctvom
využitia rôznych pracovných a výtvarných techník
 rytmizovali samostatne hrou na telo 2/4, ¾ takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu
 vyjadrovali náladu piesne a hudby prirodzeným, kultivovaným pohybom
 uplatňovali získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby
Deti v oblasti kognitívneho rozvoja:
 získavali spontánny záujem o nadobúdanie poznatkov
 predstavovali sa menom a priezviskom
 zaujímali postoj k členom rodiny a vyjadrovali ho prostredníctvom rôznych
výrazových prostriedkov


























zaujímali postoj k svojmu domovu
určovali na základe viaczmyslového vnímania časti tela a životne dôležité orgány
zaujímali pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných
učili sa privolať pomoc dospelého v krízových situáciách
poznávali nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami, rozlišovali príčiny
možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými
predmetmi
poznávali zdravé potraviny
zdôvodňovali význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky
poznávali rozmanité ľudské činnosti
rozoznávali a pomenovali farby
uplatňovali farebnú rozmanitosť vo výtvarných produktoch
priraďovali, triedili a usporadúvali predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar,
veľkosť)
počítali od 1 do 10
počúvali s porozumením
reagovali slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou
používali spisovnú podobu štátneho slovenského jazyka
rozlišovali podľa typických znakov ročné obdobia
rozlišovali niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá
poznávali zložky živej a neživej prírody
vyjadrovali rôznymi umeleckými prostriedkami vlastné predstavy o zemi, slnku,
mesiaci a hviezdach
prejavovali vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu
pomenovali miesto svojho bydliska, miest a obcí, svoju vlasť
zapájali sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí, vrátane
udržiavania ľudových tradícií
overovali si z detských encyklopédií, že svet je veľký a rozmanitý

Deti v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:
 učili sa pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
 komunikovali pozitívne a negatívne emócie a vyjadrovali pocity
 uvedomovali si vlastnú jedinečnosť a jedinečnosť iných
 prejavovali sebareguláciu v hrách
 hodnotili svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 nadväzovali verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými
 uplatňovali aktívnu slovnú zásobu
 učili sa vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny
 učili sa rozdeliť, obdarovať niekoho a pomôcť inému
 nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom
 prijať v rozhovore názorovú odlišnosť , prijateľným spôsobom obhajovať svoje
vlastné názory
 hodnotiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí
 zaujímali pozitívne a empatické postoje k chorým, starým ľuďom, multikultúrnej
rozmanitosti ľudstva
 citlivo vnímali krásu prírody, jej čaro, jedinečnosť
 prejavovali radosť z hry
 spontánne sa zapájali do skupinovej hry









učiť sa začať a dokončiť hru
plánovať, realizovať a hodnotiť hru
rytmizovali ľudové riekanky, spievali piesne s radosťou
vyjadrovali charakter piesne na detských hudobných nástrojoch
kreslili, maľovali, modelovali a používali rôzne techniky
vnímali, pozorovali a hodnotili krásu umeleckých diel, budov
prejavovali záujem o knihy, písmená, číslice

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:
v oblasti psychomotorického rozvoja:
 došľapovanie na chodidlá pri realizácia základných lokomočných pohybov – chôdza,
beh, skok
 správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných
 rozvíjať grafomotorických zručností – správne držať grafický materiál a používať
primeraný tlak na kresliaci materiál
 zdokonaľovať techniku strihania
v oblasti kognitívneho rozvoja:
 vyslovovať správne hlásky, súvisle tvoriť vety, vyjadrovať myšlienky
 zdôvodňovať svoje názory, vyslovovať jednoduché úsudky
 rozlišovať základné rovinné a priestorové geometrické tvary
 orientovať sa v časových vzťahoch prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
v spojení s činnosťami
 samostatne alebo s pomocou učiteľky problémy v osobnej a spoločenskej rovine
 hodnotiť spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo je
správne/nesprávne
 uplatňovať v hre a v rôznych situáciách matematické myslenie
 porovnávať podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb
v oblasti sociáno-emocionálneho rozvoja:
 pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc
 hodnotiť vlastné konanie a správanie, ako aj správanie a konanie iných

f) zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatnených učebných plánov:
Výchovu a vzdelávanie sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu
DÚHOVÉ SCHODÍKY K POZNANIU, ktorý je
vypracovaný v zmysle Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Koncepčný zámer a ciele školy vychádzajú z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Cieľom je dosiahnuť optimálnu úroveň rozvoja dieťaťa v oblasti perceptuálno-motorickej
kognitívnej a sociálno-emocionálnej ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život
v spoločnosti.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Vo výchovno-vzdelávacom procese boli integrované prierezové témy:
- osobnostný a sociálny rozvoj

-

ochrana života a zdravia
dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
environmentálna výchova
mediálna výchova
multikultúrna výchova
výchova k tvorivosti
predčitateľská gramotnosť a gramotnosť vo všeobecnosti
informačno-komunikačné technológie.

Školský vzdelávací program „DÚHOVÉ SCHODÍKY K POZNANIU“ akceptuje
materiálové, technické ako aj priestorové podmienky školy, tradície a možnosti školy. Bol
revidovaný v školskom roku 2012/ 2013.
g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
V materskej škole pôsobilo 17 pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňali
kvalifikačné predpoklady na 100 %.
V materskej škole pôsobilo 11 nepedagogických zamestnancov, z toho 5 v školskej jedálni.
Zoznam pedagogických zamestnancov:
1. Jana Bernátová – samostatný pedagogický zamestnanec
2. Soňa Bielčiková – samostatný pedagogický zamestnanec
3. Zdenka Blažeková – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
4. Jarmila Čestická – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

koordinátor environmentálnej výchovy
koordinátor prevencie
Anna Ďurinová – samostatný pedagogický zamestnanec – koordinátor podpory zdravia
Anna Filová – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
Mária Giertlová – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – vedúci PZ – riaditeľ
Anna Holubčíková – učiteľ s prvou atestáciou – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
Adriana Hrubá – samostatný pedagogický zamestnanec
Renáta Jančíková – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
Eva Kavalerová – učiteľ s prvou atestáciou – učiteľ špecialista – triedny učiteľ, vedúci MZ
Janka Kyjanicová – samostatný pedagogický zamestnanec
Anna Pavelková – samostatný pedagogický zamestnanec
Eva Porvazníková – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ,
vedúci PZ – zástupca riaditeľa
Zuzana Stopková – učiteľ s prvou atestáciou – učiteľ špecialista – triedny učiteľ
Alžbeta Štefanková – učiteľ s prvou atestáciou – koordinátor dopravnej výchovy
Jarmila Zimková – samostatný pedagogický zamestnanec – učiteľ špecialista – triedny učiteľ

Prevádzkoví zamestnanci:
1. Ing. Anna Hrtusová – administratívno – hospodársky zamestnanec
2. Helena Blažeková – školníčka do 31.03.2014, upratovačka (100 % úväzok)
3. Emília Brezinová – upratovačka – ukončila pracovný pomer – odchod do starobného
dôchodku 31.12.2013
4. Mária Kobolková – upratovačka (100 % úväzok)
5. Alena Smažáková – upratovačka (100 % úväzok)
6. Viera Šteinigerová – upratovačka – nastúpila od
(80 % úväzok)
7. Rudolf Židek – školník od 1.04.2014 (53,33 % úväzok)

Zamestnanci ŠJ
1. Janka Čičková – vedúca ŠJ (60 % úväzok)
2. Anna Hažíková – pomocná kuchárka (87,5 % úväzok)
3. Irena Chrenščová – kuchárka (100 % úväzok)
4. Monika Ježíková – pomocná kuchárka (80 % úväzok)
5. Viera Straňavová – samostatný kuchár (100 % úväzok)
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo pedagogických zamestnancov kontinuálne
vzdelávanie.
Poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania bolo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum Žilina.
Poznatky zo vzdelávacích aktivít a zo štúdia odbornej literatúry si pedagogickí zamestnanci
odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia.

Meno,
priezvisko

Názov vzdelávania

Začiatok
/koniec
vzdelávania

Počet
získaných kreditov

Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne Názov
záverečnej prezentácie: „Chráňme prírodu“.
Evidenčné číslo osvedčenia: 2089/2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese
Názov záverečnej prezentácie: „Sieť priateľstva
a lásky“.
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-447/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA009_0850_2012_MATSR_2_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie: „Naše lesné
zvieratká“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA36_0026_2010_MATSR_1_2012
Inovačné vzdelávanie s názvom: Inovácie v
didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania. Názov záverečnej prezentácie
„Spolupráca MŠ s rodinou, spoločné aktivity a

26.09.2013

15 kreditov
Platnosť do
26.09.2020

22.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
22.10.2020

22.01.2014/
20.03.2014

7 kreditov
Platnosť do
19.03.2021

10.05.2012/
28.06.2012 koniec

11 kreditov
Platnosť do
27.06.2019

23.10.2012/
24.06.2013 koniec

25 kreditov
Platnosť do
23.06.2020

Jana Bernátová

Soňa
Bielčiková

Zdenka
Blažeková

Jarmila
Čestická

Anna
Ďurinová

výlety“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA09_0034_2010_MATSR_31_2013
Inovačné vzdelávanie s názvom: Inovácie
v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania. Názov záverečnej prezentácie:
„Výlet a exkurzia ako súčasť výchovno –
vzdelávacej činnosti v MŠ“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_0034_2010_MATSR_5_2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA009_0850_2012_MATSR_24_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Rozvíjanie
predčitateľskej gramotnosti v materskej škole.
Názov záverečnej prezentácie: „Uplatnenie
predčitateľskej gramotnosti v edukačnej praxi“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA02_1076_2013_MATSR_25_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Informačnokomunikačné zručnosti pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov.
Názov záverečnej prezentácie: „Na zelenej lúke“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA12_0582_2011_PKRO_4_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Rozvoj
grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
rozvoja grafomotorických zručností detí a žiakov
pomocou výtvarných aktivít“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA20_0061_2010_PKRO_2_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Využitie
digitálnej fotografie vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „Umelecké diela
v našom meste“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_0451_2011_PKRO_2_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Ekologická
stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju
pre učiteľov materských škôl
Názov záverečnej prezentácie: „Pešomobil
a usmiate slniečko“.
Evidenčné číslo osvedčenia: 7/2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania Názov záverečnej
prezentácie: „Život pri vode“.
Evidenčné číslo osvedčenia:

19.03.2012/
11.06.2013 koniec

25 kreditov
Platnosť do
10.06.2020

22.01.2014/
20.03.2014

7 kreditov
Platnosť do
19.03.2021

/17.06.2014
koniec

10 kreditov
Platnosť do
16.06.2021

/6.05.2014 koniec

9 kreditov
Platnosť do
5.05.2021

20.05.2014
/23.06.2014
koniec

8 kreditov
Platnosť do
22.06.2021

/28.04.2014
koniec

12 kreditov
Platnosť do
27.04.2021

/29.05.2014
koniec

9 kreditov
Platnosť do
28.05.2021

prihlásená
4.06.2014
25.03.2011/
2.06.2011 koniec

nie sú kredity
11 kreditov
Platnosť do
1.06.2018

Anna Filová

ZAA10_0026_2010_MATSR_4_2011
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Informačnokomunikačné zručnosti pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Jarné kvety“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA12_0582_2011_PKRO_5_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Pracujeme
s digitálnou hračkou Bee-Bot
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
s didaktickou hračkou Bee-bot“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_1070_2013_MATSR_1_2014
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
procese
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA021_0850_2012_MATSR_3_2014
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie
v grafickom programe RNA.
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh
edukačných aktivít s využitím grafického
programu RNA“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA02_1068_2013_MATSR_5_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania Názov záverečnej
prezentácie: „Vtáky žijúce u nás“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA36_0026_2010_MATSR_3_ 2012
Skúška na Overenie profesijných kompetenciíŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne
Názov záverečnej prezentácie: „Bezpečne na
ceste“
Evidenčné číslo osvedčenia: 2201/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA016_0850_2012_MATSR_6_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Využitie
digitálnej fotografie vo vyučovacom procese
Názov záverečnej prezentácie: „Príroda na jar“
Evidenčné číslo osvedčenia:

18.03.2014
/6.05.2014 koniec

9 kreditov
Platnosť do
5.05.2021

10.03.2014/
16.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
15.05.2021

27.08.2014/
22.01.2014
/19.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
18.05.2021

prihlásená
14.03.2014
/30.05.2014
koniec

6 kreditov
Platnosť do
29.05.2021

10.05.2012/
28.06.2012
koniec

11 kreditov
Platnosť do
27.06.2019

23.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
23.10.2020

24.02.2014
/9.04.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
8.04.2021

19.02.2014 /
28.04.2014
koniec

12 kreditov
Platnosť do
27.04.2021

Mária
Giertlová

ZAA03_0451_2011_PKRO_3_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Informačnokomunikačné zručnosti pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Domáce
zvieratá“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA12_0582_2011_PKRO_6_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie
v grafickom programe RNA.
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh
edukačných aktivít s využitím grafického
programu RNA“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA02_1068_2013_MATSR_7_2014
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
procese
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Obsahová
reforma školstva pre vedúcich PZ
Názov záverečnej prezentácie: „Pedagogická
rada v materskej škole“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA01_0008_2010_MATSR_5_2011
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie v
grafickom programe TUX PAINT
Názov záverečnej prezentácie: Využitie
grafického programu Tux Paint v edukačnej
aktivite „Dopravné prostriedky“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA06_0556_2011_PKRO_4_2012
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre vedúcich
pedagogických zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Ľudové tradície
v našej materskej škole“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA04_0006_2010_MATSR_3_2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne
Názov záverečnej prezentácie: „Mesto, v ktorom
žijem“
Evidenčné číslo osvedčenia: 1866/2013
Funkčné inovačné štúdium s názvom: Inovácie
v riadení školy a školského zariadenia
Názov záverečnej prezentácie:
„Poradné orgány riaditeľa v Materskej škole
Turzovka - Šárky“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA15_0002_2010_PKRO_5_2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese

18.03.2014
/6.05.2014
koniec

9 kreditov
Platnosť do
5.05.2021

14.03.2014
/30.05.2014
koniec

6 kreditov
Platnosť do
29.05.2021

27.08.2014/
13.05.2010/
23.02.2011

9 kreditov
Platnosť do
22.02.2018

1.09.2012/
8. 11.2012 koniec

6 kreditov
Platnosť do
7.11.2019

9.03.2013/
19.04.2013 koniec

8 kreditov
Platnosť do
18.04.2020

25.06.2013

15 kreditov
Platnosť do
25.06.2020

11.10.2012/
26.04.2013
koniec

nie sú kredity

28.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
28.10.2020

Anna
Holubčíková

Názov záverečnej prezentácie: „Otváraj sa
brána“
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-458/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Rozvoj
grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
rozvoja grafomotorických zručností detí a žiakov
pomocou výtvarných aktivít“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA20_0061_2010_PKRO_16_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA09_0850_2012_MATSR_3_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Pracujeme
s digitálnou hračkou Bee-Bot
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
s didaktickou hračkou Bee-bot“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_1070_2013_MATSR_2_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou
pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
písomnej atestačnej práce pre prvú atestáciu“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA04_0972_2012_MATSR_8_2014
Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom
pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej
činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.
z.
Literárna tvorba pre deti: Nebojme sa zvieratiek,

20.05.2014
/23.06.2014
koniec

8 kreditov

22.01.2014/
20.03.2014

7 kreditov
Platnosť do
19.03.2021

10.03.2014
/16.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
15.05.2021

13.02.2014/
20.05.2014
koniec

nie sú kredity

28.02.2013

30 kreditov
bolo odobratých za
1. atestáciu

1.09.2012/
8. 11.2012 koniec

6 kreditov
Platnosť do
7.11.2019

19.03.2012/
11.06.2013 koniec

25 kreditov
Platnosť do
10.06.2020

Platnosť do
22.06.2021

Malinkým,
Veľké športové problémy malých tvorov,
V detskej duši,
Predškolácke jednohubky (alebo z detských
hlavičiek)
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie
v grafickom programe TUX PAINT
Názov záverečnej prezentácie: „Farby ukryté v
písmenách“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA06_0556_2011_PKRO-21_2012
Inovačné vzdelávanie s názvom: Inovácie v
didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania. Názov záverečnej prezentácie: „Hry
a hrové činnosti v predprimárnom vzdelávaní“.
Evidenčné číslo osvedčenia:

ZAA03_0034_2010_MATSR_10_2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne: „Tvary nie sú
žiadne čary“
Evidenčné číslo osvedčenia:2086/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Návrh
a tvorba web stránok
Názov záverečnej prezentácie: „Hravé mačiatka“.
Evidenčné číslo
osvedčenia:ZAA04_0274_2010_PKRO_7_2014

Adriana Hrubá
Renáta
Jančíková
Eva
Kavalerová

26.09.2013

15 kreditov
Platnosť do
26.09.2020

30.09.2013/
28.01.2014

15 kreditov
Platnosť do
27.01.2021

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre
učiteľov predprimárneho vzdelávania
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
písomnej atestačnej práce pre prvú atestáciu“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA04_0972_2012_MATSR_7_2013
OSVEDČENIE o prvej atestácii. Názov atestačnej
práce: „Tvorivá dramatika jedna z metód
emocionálneho rozvoja dieťaťa“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
1AS_ZA161_2013_MATSR

8.10.2013
/4.12.2013
koniec

nie sú kredity

14.05.2014

nie sú kredity

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie: „Stromy“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA10_0026_2010_MATSR_6_2011
Inovačné vzdelávanie s názvom: Inovácie
v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie: „Hry a hrové
činnosti detí“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA09_0034_2010_MATSR_20_2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne.
Názov záverečnej prezentácie: „Listnaté
a ihličnaté stromy“
Evidenčné číslo osvedčenia: 2088/2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „V kráľovstve
hier“
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-461/2013

25.03.2011/
2.06.2011 koniec

11 kreditov
Platnosť do
1.06.2018

16.10.2012/
24.06.2013 koniec

25 kreditov
Platnosť do
23.06.2020

26.09.2013

15 kreditov
Platnosť do
26.09.2020

28.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
28.10.2020

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
písomnej atestačnej práce pre prvú atestáciu“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA04_0972_2012_MATSR_14_2013
OSVEDČENIE o prvej atestácii. Názov atestačnej
práce: „Rozvíjanie environmentálneho cítenia
prostredníctvom hry a zážitkového učenia“.

8.10.2013/
4.12.2013
koniec

Nie sú kredity

14.05.2014

Bolo odobratých
30 kreditov
za 1. atestáciu

Evidenčné číslo osvedčenia:
1AS-ZA188_2013_MATSR

Janka
Kyjanicová

Anna
Pavelková
Eva
Porvazníková

Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
procese

27.08.2014/

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Obsahová
reforma školstva pre vedúcich PZ
Názov záverečnej prezentácie: „Metodické
združenie v materskej škole“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA01_0008_2010_MATSR_11_2011

13.05.2010
/23.022011
koniec

9 kreditov
Platnosť do
22.02.2018

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Obsahová
reforma školstva pre vedúcich pedagogických
zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Realizácia
dopravnej výchovy v materskej škole ako
prierezovej témy“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA07_0008_2010_MATSR_21_2012
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole pre vedúcich
pedagogických zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Na rodinnej
farme“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA01_0006_2010_MATSR_16_2012
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie v
grafickom programe TUX PAINT
Názov záverečnej prezentácie: „V deduškovej
záhrade“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA06_0556_2011_PKRO_12_2012
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne.
Názov záverečnej prezentácie: „Svet je plný
farieb“
Evidenčné číslo osvedčenia: 1867/2013
OSVEDČENIE o ukončení funkčného vzdelávania
s názvom: Riadenie školy a školského zariadenia.

20.02.2012/
26.04.2012
koniec

9 kreditov
Platnosť do
25.04.2019

16.09.2011/
8.11.2012
koniec

8 kreditov
Platnosť do
7.11.2019

1.09.2012/
8. 11.2012
koniec

6 kreditov
Platnosť do
7.11.2019

25.06.2013

15 kreditov
Platnosť do
25.06.2020

24.11.2011/
02.10.2013

Nie sú kredity

Ukončené obhajobou písomnej záverečnej práce
s názvom: „Rozvíjanie kompetencií dieťaťa
využitím stavebnice LEGO“ a záverečnou
skúškou pred skúšobnou komisiou.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA11_0001_2010_PKRO_16_2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „Detské srdiečka“.
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-459/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA009_0850_2012_MATSR_25_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Pracujeme
s digitálnou hračkou Bee-Bot
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
s didaktickou hračkou Bee-bot“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_1070_2013_MATSR_9_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Informačnokomunikačné zručnosti pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Názov záverečnej prezentácie: „Čím budem, keď
vyrastiem“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA12_0582_2011_PKRO_17_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Rozvoj
grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
rozvoja grafomotorických zručností detí a žiakov
pomocou výtvarných aktivít“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA20_0061_2010_PKRO_16_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie
v grafickom programe RNA (Relevation Natural
ART)
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh
edukačných aktivít s využitím grafického
programu RNA“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA06_1068_2013_MATSR_11_2014

koniec

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre
PZ
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
písomnej záverečnej práce pre prvú atestáciu“.
Evidenčné číslo osvedčenia:

28.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
28.10.2020

22.01.2014
/20.03.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
19.03.2021

10.03.2014/
16.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
15.05.2021

18.03.2014/
7.05.2014
koniec

9 kreditov
Platnosť do
6.05.2021

20.05.2014
/23.06.2014
koniec

8 kreditov
Platnosť do
22.06.2021

10.05.2014
/26.06.2014

6 kreditov
Platnosť do
25.06.2021

13.02.2014/
20.05.2014
koniec

Nie sú kredity

Zuzana
Stopková

ZAA07_0972_2012_MATSR_25_2014
Digitálne technológie v materskej škole pre
učiteľov predprimárneho vzdelávania. Názov
záverečnej prezentácie: „Hádanky s vôňou
ovocia“
Kreslenie v grafickom programe TUX PAINT
„Krajina ovocia a zeleniny“
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie: „Hry a edukačné
aktivity“.
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne: „Krajina ovocia
a zeleniny“

Alžbeta
Štefanková

Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese: „Kamaráti a ja“
Návrh a tvorba web stránok
Názov záverečnej prezentácie: „Trieda usilovné
včielky“.
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre
učiteľov predprimárneho vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie:
„Návrh projektu písomnej atestačnej práce pre
prvú atestáciu“
OSVEDČENIE o prvej atestácii. Názov atestačnej
práce: „Rozvíjanie tvorivosti prostredníctvom
výtvarného umenia“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
1AS_ZA164_2013_MATSR
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní.
Názov záverečnej prezentácie: „Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore.“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA021_0850_2012_MATSR_23_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Digitálne
technológie v materskej škole.
Názov záverečnej prezentácie: „Poznávame
geometrické tvary“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA10_0026_2010_MATSR_11_2011
Inovačné vzdelávanie s názvom: Inovácie
v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania.
Názov záverečnej prezentácie: „Kľúčové
kompetencie dieťaťa predškolského veku.“

10.05.2012/
28.06.2012
koniec
1.09.2012/
8.11.2012
koniec
23.10.2012/
8.11.2012
koniec

11 kreditov
Bolo odobratých
30 kreditov
za 1. atestáciu
6 kreditov
Platnosť do
25 kreditov
Platnosť do

26.09.2013

15 kreditov
Platnosť do

28.10.2013

15 kreditov
Platnosť do

30.09.2013/
29.01.2014
koniec
8.10.2013/
4.12.2013
koniec

15 kreditov
Platnosť do

14.05.2014

Bolo odobratých
30 kreditov
za 1. atestáciu

22.01.2014
/19.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
18.05.2021

25.03.2011/
2.06.2011 koniec

11 kreditov
Platnosť do
1.06.2018

23.10.2012/
24.6.2013
koniec

25 kreditov
Platnosť do
23.06.2020

Nie sú kredity
Platnosť do
3.12.2020

Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA09_0034_2010_MATSR_27_2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre
PZ.
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
písomnej atestačnej práce pre prvú atestáciu“
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA04_0972_2012_MATSR_20_2013

Jarmila
Zimková

OSVEDČENIE o prvej atestácii. Názov atestačnej
práce: Rozvíjanie psychomotorických
kompetencií dieťaťa prostredníctvom
pohybových aktivít
Evidenčné číslo osvedčenia:
1AS_ZA160_2013_MATSR
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne.
Názov záverečnej prezentácie: „Cesta a ja“
Evidenčné číslo osvedčenia: 2087/2013
Skúška na Overenie profesijných kompetencií ŠINTAVA
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „To najcennejšie,
čo mám“
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-462/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Kreslenie
v grafickom programe RNA.
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh
edukačných aktivít s využitím grafického
programu RNA“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA011_1068_2013_MATSR_15_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Využitie
digitálnej fotografie vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „Z rozprávky do
rozprávky“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_0451_2011_PKRO_18_2014
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
procese
Digitálne technológie pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania. Názov záverečnej
prezentácie: „Ako sme si postavili domček“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA18_0026_2010_MATSR_12_2012
Skúška na Overenie profesijných kompetencií
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Učiť
moderne, inovatívne, kreatívne.
Názov záverečnej prezentácie: „ Spoznávanie
nášho mesta“.
Evidenčné číslo osvedčenia: 2028/2013

8.10.2013
/4.12.2013
koniec

8.10.2013
/4.12.2013
koniec

14.5.2014

Bolo odobratých
30 kreditov
za 1. atestáciu

26.09.2013

15 kreditov
Platnosť do
26.09.2020

28.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
28.10.2020

14.03.2014
/24.06.2014
koniec

6 kreditov
Platnosť do
23.06.2021

7.02.2014
28.04.2014
koniec

12 kreditov
Platnosť do
27.04.2014

27.08.2014/
16.09.2011/
24.01.2012 koniec

11 kreditov
Platnosť do

19.09.2013

15 kreditov
Platnosť do
19.09.2020

Skúška na Overenie profesijných kompetencií
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Uplatnenie
osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
vo vyučovacom procese.
Názov záverečnej prezentácie: „Od srdiečka
k srdiečku“.
Evidenčné číslo osvedčenia: OSR-446/2013
Aktualizačné vzdelávanie s názvom:
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom
procese.
Názov záverečnej prezentácie: „V našom meste“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_0451_2011_PKRO_20_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Pracujeme
s digitálnou hračkou Bee-Bot
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
s didaktickou hračkou Bee-bot“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA03_1070_2013_MATSR_15_2014

22.10.2013

15 kreditov
Platnosť do
22.10.2020

19.02.2014 /
28.04.2014
koniec

12 kreditov
Platnosť do
27.04.2021

10.03.2014/
16.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
15.05.2021

Aktualizačné vzdelávanie s názvom: Orientácia
v priestore a priestorová predstavivosť
Názov záverečnej prezentácie: Rozvíjanie
priestorovej predstavivosti a orientácia
v priestore
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA021_0850_2012_MATSR_25_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom Kreslenie
v grafickom programe RNA (Relevation Natural
ART)
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh
edukačných aktivít s využitím grafického
programu RNA“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA02_1068_2013_MATSR_15_2014
Aktualizačné vzdelávanie s názvom:
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných
aktivít
Názov záverečnej prezentácie: „Návrh projektu
rozvoja grafomotorických zručností detí a žiakov
pomocou výtvarných aktivít“.
Evidenčné číslo osvedčenia:
ZAA20_0061_2010_PKRO_22_2014
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou
atestáciou pre PZ

22.01.2014
/19.05.2014
koniec

7 kreditov
Platnosť do
18.05.2021

14.03.2014
/30.05.2014
koniec

6 kreditov
Platnosť do
29.05.2021

20.05.2014
/23.06.2014
koniec

8 kreditov
Platnosť do
22.06.2021

prihlásená

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

„Zlatá rybka naopak“

26. 09. 2013
o 9,30 h.

Divadlo FANTASTIKA
p. Petruš

„Sokoliarske predstavenie“ - orly, supy,
kondory (letová ukážka)

17. 10. 2013
o 9,30 h.

6. 09. 2013 o 9,40 h. 1,50
€/na 1 dieťa

„Ako si macko hľadal kamarátov“

17. 10. 2013
o 9,30 h.

„Ťahal dedko repku“

15. 01. 2014 o
9:00

Divadlo JAJA Turčianske
Teplice
(p. Gemerská)
DIVADLO PRÍBEH
ŽILINA

„LOMIDREVO“

12.02.2014
o 9:00
8. 04. 2014
o 9:15 h
9. 04. 2013
o 9:15 h

vstupné 1,00€/1 dieťa

Divadelné predstavenie „EMULIENKA“

14.05.2014 o 8,50
h

Mg. Renáta Repková, Trenčín

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „KAMARÁTI“

9. 06. 2014
o 9:00 h.

Divadlo Fantastika Košice,

„Žabia princezná“
„Soľ nad zlato“ - Recitačné pásmo

Divadlo PORTÁL
vstupné 1,00 €/1 dieťa
Mgr. Eva Dodeková
a deti ZŠ pre deti MŠ

p. Vladimír PETRUF
FOLKLÓRNY KRÚŽOK „ĎATELINKA“
(p. Mária Giertlová, Eva Porvazníková, Anna Filová)

JABLKO ROKA
„Kým nastanú
Vianoce“
„Deň matiek“

Vystúpenie 3 – 4 ročných detí vo výstavnej sieni KD RJ v
Turzovke
Vystúpenie na otvorení vianočnej výstavy vo výstavnej
sieni KD RJ v Turzovke

18. 09. 2013

Vystúpenie v Špeciálnej základnej škole s materskou školou sv.
Jozefa internátnej v Turzovke – spev ľudovej piesne

6. 05. 2014
o 10:00 h.

11. 12. 2012
o 15:30 h.

11. – 13. 10. 2013

Celoslovenská prehliadka umeleckej
tvorivosti pedagogických zamestnancov
„CHALUPKOVO BREZNO“

Anna Holubčíková – literárna
tvorba pre deti a mládež
M.Giertlová, sprevádzajúca

21.10. – 1.11.2013 vo
výstavnej sieni KD RJ
v Turzovke

„ČO KEĎ BUDEM NEPOTREBNÝ? “

p. uč. Z. Stopková, J. Čestická, E.
Porvazníková, A. Holubčíková

„EKO“ knižka Ježka
Separka

prihláška odoslaná 18.11.2013
Pieseň s názvom „Pieseň pre našu Zem“ –
Rozprávka s názvom: „Príbeh lesných

Kartónové čarovanie
p. uč.
Jarmila Čestická
Jarmila Čestická

6. 12. 2013 od 9:10 h.

zvieratiek“

p. uč.

Báseň: „Lesné smetisko“

Anna Holubčíková

Mikuláš v materskej škole – triedne besiedky

triedne p. učiteľky

„Svetielka Vianoc“ – triedny projekt MŠ – trieda

p. učiteľky z triedy
č. 1

č. 1
Vianočné tvorivé dielne – posedenie pri stromčeku
s rodičmi

triedne p. učiteľky

17.02.2014 (pondelok)
– do 14.03.2014
(piatok)

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK
2014/2015

riaditeľka MŠ

18.02.2014 v čase od
9:00 do 11:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

riaditeľka MŠ
a všetci PZ

26.03.2014

Prednes poézie a prózy – školské kolo

Eva Kavalerová,
vedúca MZ

Divadelné predstavenie Domček, domček
9. 04. 2014 o 10,00 h.

„Môj rozprávkový svet“ – vyhodnotenie výtvarnej
súťaže, ktorú organizovala Kysucká knižnica Čadca.

p. uč. Z. Stopková,
A. Štefanková

Výhercovia: Miriam Mravcová, Viktória
Kubačáková – z Triedy č. 5
10.04.2014

DEŇ ZEME

všetci PZ

10.04.2014

Cvičenie rodičov s deťmi

p. uč. J. Zimková,
E.Porvazníková

7.05.2014

Deň matiek – triedne besiedky

máj - jún 2014

Zapojenie sa do súťaže Žilinského a Kysuckého
večerníka „Šikulky zo škôlky“

všetci zamestnanci
a rodičia

20.06.2014

VÝLET - do Starej Bystrice – Orloj, Hrádza priehrady,
Návšteva Prírodovedného múzea v Krásne nad Kysucou
v spolupráci s MŠ JANÁČKOVA Frýdlant nad
Ostravicí – česká republika

triedne p. učiteľky
5 – 6 ročných detí a
riaditeľka MŠ

jún 2014

Rozlúčka s predškolákmi

p. uč. 5 – 6 r. detí

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Interné projekty
„MÚDRO, ZDRAVO – S ÚSMEVOM A HRAVO“ – zameraný na propagáciu
zdravého životného štýlu a podporu zdravia v materskej škole. Jeho súčasťou je
multimediálny projekt podpory zdravia ADAMKO hravo, zdravo. Na upevnenie cieľa
inšpiračného projektu podpory zdravia využívame v edukačnej činnosti časopis
ADAMKO a maskota Adamka.


Environmentálna výchova „MALÍ BÁDATELIA“
Projekt je zameraný na ochranu prírody a životného prostredia. Dieťa sa učí chápať
vzťahy ľudí a životného prostredia v okolí,
podiel ľudí na tvorbe životného prostredia, získavať environmentálne cítenie, kultúrne
a etické správanie a správanie k zachovaniu života na Zemi.



Dopravná výchova „CESTA A JA“
Projekt je zameraný na osvojenie poznatkov pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti
a etickom správaní sa na komunikáciách, predchádzanie
a nehodám, utvárať
a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného a
disciplinovanovaného správania sa v cestnej premávke podľa pravidiel v role chodca,
cyklistu, korčuliara či spolujazdca.
Informačno- komunikačné technológie „ZÁBAVA S POČÍTAČOM“
Získavanie počítačovej gramotnosti súvisí s mediálnou výchovou.
Cieľom projektu je naučiť deti zmysluplne a zodpovedne používať médiá, chápať ich
ako prostriedok na získavanie informácií. Deti získajú zručnosti, podporí sa ich
samostatnosť, naučia sa riešiť problémy, vyhľadávať informácie a pracovať s nimi.
Deti získajú pozitívny vzťah k technológiám.

 Propagácia ľudových tradícií – FOLKLÓRNY KRÚŽOK „ĎATELINKA“
Prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií sa deti oboznamujú so zvykmi,
sviatkami a udalosťami, ktoré v minulosti ovplyvňovali život ľudí na dedine. Chceme
zachovávať ich posolstvo pre naše deti a ďalšie generácie. Nakoľko v materskej škole
sú deti vo veku od troch rokov do šiestich rokov, dbáme, aby sme im dôsledne
vysvetlili a priblížili jednotlivé udalosti cez vlastné zážitky.
K ľudovým tradíciám neodmysliteľne patria rôzne autentické predmety, ktoré sú
charakteristické pre jednotlivé zvyky a udalosti počas ročného obdobia, ľudová
slovesnosť, hry, piesne, rečňovanky, tance, ale aj výšivky, kroje a pod. V nich je
hodnota nášho slovenského národa.

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia.
Štátna školská inšpekcia bola naposledy vykonaná 12.06.2013.

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Budova MŠ bola postavená v rámci bytovej výstavby sídliska Šárky v roku 1984.
Pozostáva z komplexu troch budov, navzájom pospájaných chodbou – pergolou.
Pergola nie je vykurovaná, asfaltová podlaha v zime namŕza. Vzhľadom na nepostačujúcu
izoláciu, chýbajúce žľaby a zvody zateká, murivo vlhne.
V hospodárskej budove praskajú steny, vytvárajú sa praskliny a medzery v celej zadnej časti.
Budova si vyžaduje rekonštrukciu, nakoľko sa v nej okrem školskej kuchyne a jej skladov
nachádza aj práčovňa, kancelárie, trieda pre najmladšie deti.
Zriaďovateľ, Mesto Turzovka, v rámci finančných možností postupne realizuje opravy:
hygienické a sociálne zariadenia pre deti (r. 2008), výmenu okien za plastové (r. 2009), okrem
pergoly. V roku 2010 opravu strešnej krytiny v celom rozsahu na všetkých troch budovách.
V rámci úpravy chodníkov na sídlisku nám až k vchodom do budov položili zámkovú dlažbu.
V roku 2012 sme opravili oplotenie materskej školy. Mesto Turzovka realizovalo dostavbu
dvoch budov materskej školy – domurovanie terás, čím sa zväčšili priestory štyroch tried.
Obidve budovy materskej školy boli zateplené. V budovách je zastarané osvetlenie, ktoré
hučaním narušuje priaznivú klímu v triedach. Aj z dôvodu, že pribúda počítačová technika je
potrebné vykonať v spolupráci so zriaďoavateľom audit svetiel a elektrických rozvodov, aby
sa mohla naplánovať postupná rekonštrukcia.
Vnútorné vybavenie MŠ:
Nábytok v triedach sme vymenili za moderný. V každej triede sme vymenili nové detské stoly
a stoličky. Zakúpili sme detské kuchynky so stolíkmi, detské knižnice so sedačkou.
Triedy slúžia ako jedáleň, herňa i spálňa. Samostatnú spálňu majú iba 1 trieda, v ostatných sa
denne rozkladajú a skladajú ležadlá. Materská škola nemá samostatnú jedáleň, strava sa 3 x
denne rozváža do jednotlivých budov. V každej budove sú 2 kuchynky, jedna na prízemí
a druhá na poschodí, kde sa rozdeľujú jedlá a nosia sa deťom do tried. Cez letné prázdniny
sme rekonštruovali dve kuchynky – dlažba, obklady, maľovanie a vybavili sme ich novým
nábytkom. Dve kuchynky a školskú jedáleň v hospodárskej budove, vrátane skladov a chodby
sme vymaľovali.
Školskú jedáleň je potrebné postupne obnoviť, vrátane zakúpenia pekárenskej pece.
Vybavenosť učebnými pomôckami je dobrá. Staré pomôcky nahrádzame novými,
modernejšími (LEGO, PLAY SYSTÉM, LOGICO PRIMO, POČÍTAČE INTERAKTÍVNE
TABULE, vrátane učebných softwérov).
Zriadili sme knižnicu, ktorú postupne obnovujeme novou detskou a odbornou literatúrou,
ktorá je nenahraditeľným zdrojom vzdelávania a skvalitnenia edukačného procesu.
Záhrada je udržiavaná, trávnik je pravidelne kosený.
Máme 4 drevené pieskoviská, altánky, lavičky, drevený vláčik, koníky, kôš na volejbal,
bránky na futbal. Z neinvestičného fondu Otváraj sa brána sme zakúpili preliezku, ktorú deti
využívajú hrám počas pobytu vonku.

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Prehľad príjmov za školský rok 2013/2014

Materská škola

9-12/2013

Dotácia od zriaďovateľa
/z toho ŠR 5%prípl.TP/

1-8/2014

Spolu

188 668,--

276 150,84

87 482,84
/3 386,82/

Dotácia zo ŠR - predškoláci

4 449,--

8 898,00

13 347,--

Vlastné príjmy:

9 133,77

11 896,38

21 030,15

V tom:
Za zber železného šrotu
Povinný príspevok, tzv. školné

124,35

20,--

144,35

5 797,80

8 908,--

14 705,80

Úroky z účtov

2,17

Príjem z dobropisov

--

912,22

2 282,70

1 826,16

836,75

50,--

ÚPSVaR - podpora zamestnávania
Sponzorské príspevky od rodičov
Grant - Otváraj sa brána
Služby spojené s prenájmom
priestorov (voľby prezidenta SR)

príjmy MŠ spolu

--

2,17
912,22
4 108,86
886,75

--

--

90,00

180,--

270,--

101 065,61

209 462,38

310 527,99

Sponzorské príspevky od rodičov sú použité na nákup výtvarného a hygienického materiálu
pre deti, nákup odmien pri rôznych akciách usporiadaných MŠ a na pitný režim detí
/nákup čajov/.

Školská jedáleň

9-12/2013

1-8/2014

Spolu

/z toho 5%prípl.TP/

10 974,94
/661,82/

15 416,15
---

26 391,09
/661,82/

Dofinancovanie od zriaďovateľa

4 559,00

--

4 559,00

Vlastné príjmy:

4 045,50

6 579,70

10 625,20

--

--

--

4 045,50

6 579,70

10 625,20

---

--

---

19 579,44

21 995,85

41 575,29

Dotácia od zriaďovateľa

v tom:
Za kuchynský odpad
Za réžiu
Bonusy od dodávateľov

Príjmy ŠJ spolu

Bonusy od dodávateľov sú použité na nákup vybavenia školskej jedálne.
/utierky, hrnčeky, taniere/

m) Cieľ, ktorý si si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok,
a vyhodnotenie jeho plnenia
VÍZIA ŠKOLY:
Materská škola - obyčajne neobyčajná
formička detských duší.
CIEĽ:
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE,
ZAMERANÉ NA CELOSTNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI DIEŤAŤA,
ŠKOLSKÚ PRIPRAVENOSŤ A ŽIVOT V SPOLOČNOSTI
Cieľ je dlhodobý. Poskytuje každému dieťaťu rovnakú šancu na osobnostný rozvoj v
rámci jeho individuálnych vývinových možností
Umožňuje deťom z rôzneho sociálneho prostredia získať kvalitnú výchovu a vzdelávanie.
Ponúka im možnosť sebarealizácie, slobodného rozhodovania, rozvíjania záujmov.
Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa
v psychomotorickej, kognitívnej, sociálno - emocionálnej a morálnej oblasti v súlade
s vekovými a individuálnymi osobitosťami dieťaťa. Aktivizovali a motivovali sme rozvoj
psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
Našou snahou bolo uplatňovať princíp aktivity dieťaťa, stimulovať rozvoj jeho tvorivosti,
nepredkladať dieťaťu hotové poznatky. Využívali sme zážitkové učenie, vytvárali sme
priestor na hodnotenie a sebahodnotenie dieťaťa, nadobúdanie zručnosti tvorivého
sebavyjadrovania.
Rečový a jazykový vývin je u väčšiny detí primeraný veku, u niektorých detí sú
nedostatky v reči, pretrváva nesprávna výslovnosť jednotlivých hlások, najmä u detí
z domáceho prostredia, ktoré navštevujú materskú školu jeden rok. Deti navštevovali
logopedickú ambulanciu, najmä deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Verbálne a sociálne prejavy sú spontánne v kontakte s dospelými aj deťmi. Deti majú
schopnosť porozumieť komunikačným zámerom iných ľudí a zároveň svojim. Kompetencie
boli overované rozprávaním príbehov na určitú tému, rozprávaním podľa obrázkov a
ilustrácií, analyticko-syntetickými hrami so slovami, zapamätaním a reprodukciou básní,
rozprávok, príbehov, voľným rozprávaním, rozprávaním zážitkov z divadla, z výletu, z
vychádzky, maľovaným čítaním, speváckymi činnosťami.

n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kvalifikovanosť zamestnancov 100 %
Kvalitná ponuka Školského vzdelávacieho
programu
Informovanosť rodičov o dianí v MŠ
Prezentácia na verejnosti
Spolupráca so zriaďovateľom
Spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelávaní
PRÍLEŽITOSTI

Priestorové podmienky 4 tried
Nepravidelná dochádzka detí, najmä
z domáceho prostredia
Chorobnosť detí

RIZIKÁ

Angažovanosť rodičov o dianie v MŠ Sociálne pomery, ktoré ovplyvňujú potreby
participáciou na VVČ
rodín s deťmi
Vypracovávanie projektov a zapájanie sa do Nezamestnanosť matiek
súťaží na získavanie finančných prostriedkov

Vnútroškolská kontrola: 55
Prevádzková: 20
Výchovno vzdelávací proces a hospitácie: 34
Iné : 5 (BOZP, PO, RÚVZ – kontrola piesku.
Kontroly boli vykonávané podľa Plánu práce školy so zameraním na všetky oblasti.
Pedagogická- výchovno – vzdelávací proces bol zameraný na rozvoj kompetencií učiteliek:
- vedenie agendy triedy v zmysle platnej legislatívy
- realizácia mimoškolskej činnosti
- možnosť adaptačného procesu detí
- rozvoj špeciálnych zručností pri pobyte vonku
- využívanie a obmena hrových centier na overovanie a rozvoj kompetencií detí
- využívanie organizačných foriem vo VVČ a dennom poriadku
- EA a ich plánovanie na triedach
- využívanie digitálnych technológií
- pedagogická diagnostika a účinnosť prípravy detí s OPŠD,
- využívanie učebných pomôcok vo VVČ
- kontrola spolupráce MŠ
- kontrola plánov
- zisťovanie úrovne pripravenosti detí do ZŠ
- zisťovanie úrovne získaných kompetencií detí
- kontrola rozvoja grafomotorických zručností detí
- využívanie nových foriem a metód práce - projektové učenie, zážitkové učenie
- predčitateľská gramotnosť u detí rok pred povinnou školskou dochádzkou
- sebaevalvácia detí a jej využívanie vo VVP,
- plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy na šk. r. 2013/2014
- sebaevalvácia učiteľky.

Ostatné
-

dodržiavanie platnej legislatívy ( zákon 245/2008 ,školský zákon )
estetizácia triedy a priestorov školy
funkčnosť hrových centier
dodržiavanie denného poriadku
spolupráca s rodinou a inštitúciami
komunikácia s rodičmi
spolupráca s externými inštitúciami
kontinuálne vzdelávanie a sebarozvoj učiteliek.

Účinnosť:
- vhodným prepojením Plánu práce školy (projektov) a VVP nedochádzalo
k preťažovaniu detí a personálu
- absolvovaním nových vzdelávacích programov KV, ktoré smerovali do praxe sa stal
pedagogický proces efektívnejší s využitím inovatívnych metód a foriem práce
- zlepšila so odborná spôsobilosť učiteliek vo vzťahu odovzdávania poznatkov a
skúseností
- 4 p. učiteľky ukončili vzdelávanie prvou atestáciou a 2 p. učiteľky ukončili prípravné
atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou.

Prevádzková kontrola
- dodržiavanie platných noriem ( zákaz fajčenia a pod.)
- čistota a hygiena zariadenia
- dodržiavanie pokynov BOZP
- dodržiavanie náplne práce
- využívanie OOPP
Zistené nedostatky v prevádzke školy boli odstraňované ihneď.

o) Spolupráca školy
V školskom roku 2013/2014 mala škola tak ako po iné roky veľmi dobrú spoluprácu:
- so Základnou školou TURZOVKA – pri zápise detí do 1. Ročníka základnej školy s
účasťou p. učiteliek materskej školy
- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci (CPPPaP)
pri posudzovaní školskej zrelosti
- s CVC TURZOVKA dopravnej výchovy v Areáli zdravia a športu v Závodí
- s rodičmi – vzájomné konzultácie p. učiteliek s rodičmi, triedne besiedky, tvorivé
dielne, rozlúčky s predškolákmi
- s Radou školy – stretnutia podľa plánu činnosti, aktuálne riešenia rôznych situácií
- Cezhraničná spolupráca s MŠ JANÁČKOVA, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
z Českej republiky (Od roku 2006).
Záver
V školskom roku 2013/2014 výchovno – vzdelávací proces mal vzostupnú úroveň, bol
prispôsobený vekovým osobitostiam detí, činnosti a aktivity viedli deti k ich osobnostnému
rozvoju s využitím metód, pomôcok a postupov, ktoré deti k činnostiam motivovali.
V škole bola veľmi dobrá pracovno – motivačná atmosféra, vzťahy v kolektíve sú na dobrej
úrovni. Vo výchovno – vzdelávacom procese nedochádzalo k závažným nedostatkom

Vypracovala: Mária Giertlová, riaditeľka MŠ

