Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie na roky
4. Hodnotenia plánu metodického združenia na školský rok 2016/2017
5. Plánu práce školy Materská škola Turzovka – Šárky 463 na školský rok 2016/2017
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej škole Turzovka – Šárky 463
7. Ďalších podkladov:
- Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok
2016/2017
- Hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
- Akcií a aktivít v školskom roku 2016/2017
- Dohôd o zabezpečení odbornej praxe študentiek v školskom roku 2016/2017

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej
škole Turzovka – Šárky 463 za školský rok 2015/2016

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy:
MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA
2. Adresa školy:
ŠÁRKY 463, 023 54 TURZOVKA
3. telefónne číslo:
041/435 26 55 riaditeľka
041/435 26 65 budova MŠ
041/435 26 63 vedúca ŠJ
faxové číslo: ---4. Internetová adresa: www.msturzovka.eu e-mailová adresa: msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu
mskola@turzovka.eu
5. Zriaďovateľ:
MESTO TURZOVKA
Jašíkova 178, 023 54 TURZOVKA
6. Vedúci zamestnanci školy:
Mária GIERTLOVÁ
Eva PORVAZNÍKOVÁ
Janka ČIČKOVÁ

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa
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.
Zástupcovia rady školy:
P. č. Meno a priezvisko
1.
Miroslava BADŽGNOVÁ
2.
MUDr. Viera BELKOVÁ,
zástupca primátora mesta
3.
JUDr. Martin BIRKA
4.
Ing. Martina BIRKOVÁ
5.
Bc. Eva BYTČANKOVÁ
6.
Jarmila ČESTICKÁ
7.
Janka ČIČKOVÁ,
8.

Anna ĎURINOVÁ

9.

Ing. Marián MASNICA

10.
11.

Ing. Martin MRAVEC
Petra ŽIDEKOVÁ

Funkcia
člen
člen

Zvolený/delegovaný za
zástupca rodičov
delegovaný zástupca zriaďovateľa

člen
člen
člen
člen
člen
člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca pedagogických zamestnancov
Zástupca nepedagogických zamestnancov,
riaditeľ školského stravovacieho zariadenia
zástupca pedagogických zamestnancov

člen
člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa,
predseda Rady školy
delegovaný zástupca zriaďovateľa
zástupca rodičov

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017:
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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. Volebné obdobie
na roky 2016 – 2020 sa začalo dňom 19.04.2016.
Členovia rady školy sa schádzali podľa plánu činnosti na kalendárny rok.
Zasadnutia Rady školy školskom roku 2016/2017: 3 x
27.09.2016
21.12.2016 /slávnostné otvorenie novovzniknutých tried ktoré vznikli prestavbou
a stavebnými úpravami hospodárskeho pavilónu MŠ/
14.06. 2017
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných
orgánoch riaditeľa školy:
1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:
Pedagogická rada
Metodické združenie
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:

Pedagogická rada (ďalej len PR) je zložená z pedagogických zamestnancov školy,
schádza sa spravidla 1 x za štvrť roka a zvoláva ju riaditeľka školy.
Pedagogická rada sa riadi plánom činnosti na príslušný školský rok, ktorý schvaľuje na
svojom prvom zasadnutí.
Plán činnosti pedagogickej rady zohľadňoval závery Pedagogicko-organizačných
pokynov na školský rok 2016/2017. Plán činnosti pedagogickej rady spolu so zápisnicami
tvorí prílohu ročného plánu.
Pedagogická rada ako kolektívny orgán sa zameriavala na zvyšovanie právneho
vedomia pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
- Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,
platný od 1. Septembra 2016
- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou v materských školách
- Metodiky k vzdelávacím oblastiam: Jazyk a komunikácia; Matematika a práca
s informáciami; Človek a spoločnosť; Človek a príroda; Človek a svet práce;
Výtvarná výchova; Hudobná výchova; Zdravie a pohyb
PR sa vyjadrovala k aktuálnym otázkam výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole:
- k výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti (hodnotiace správy p. učiteliek)
- k plneniu ŠkVP Dúhové schodíky k poznaniu
- k výsledkom adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov
- k hodnoteniu pedagogickej praxe študentiek
- k ďalším podmienkam prijímania detí do materskej školy
Pedagogickí zamestnanci sa stretávali aj na operatívnych poradách v priebehu
školského roka spravidla 1 – 2 x v mesiaci, spravidla v pondelok.
Zasadnutia Pedagogickej rady v školskom roku 2016/2017: 3 x.
16.11.2017; 13.02.2017; 28.06.2017
Pedagogickí zamestnanci sa stretávali aj na operatívnych poradách v priebehu
školského roka spravidla 1 – 2 x v mesiaci, spravidla v pondelok.
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Pedagogická rada:
schvaľovala:

Školský vzdelávací program – Dúhové schodíky k poznaniu
Školský poriadok
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania
Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy
Rokovací poriadok PR
Návrh opatrení a uznesení
vyjadrovala sa:
ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti
výchovy a vzdelávania
k výsledkom výchovy a vzdelávania a opatreniach na odstránenie
zistených nedostatkov
výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti,
k plneniu Školského vzdelávacieho programu
k školským projektom a akciám MŠ

Metodické združenie
Členmi interného metodického združenia (ďalej len „MZ“) sú všetci pedagogickí
zamestnanci. Vedením MZ bola riaditeľkou poverená p. učiteľka Eva KAVALEROVÁ.
Metodické združenie zasadalo 23.08.2016; 6.02.2017; 19.04.2017; 26.06.2017
V rámci metodického združenia sme organizovali diskusné stretnutia členiek MZ
o seminároch, ktoré organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu v obci Raková:
- zo dňa 19.01.2017 „Formulácia úloh pre deti predškolského veku k vzdelávacej
oblasti Matematika a práca s informáciami“, ktorý viedla PaedDr. Edita Šimčíková
z Prešovskej univerzity, Pedagogickej fakulty – Katedry matematickej edukácie.
- zo dňa 15.03.2017 „„Formulácia úloh pre deti predškolského veku k vzdelávacej
oblasti Jazyk a komunikácia“, ktorý viedla doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD z Pedagogickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Seminárov sa zúčastnili p. učiteľky, členky SPV: Mária Giertlová, Eva Kavalerová, Anna
Pavelková.
V rámci Metodického združenia sa v školskej záhrade konala ŠPORTOVÁ
OLYMPIÁDA detí
dňa 8.06.2017. Psychomotorické kompetencie si deti rozvíjali
v športových disciplínach: beh na 20 metrov, hod loptičkou do diaľky, skok do diaľky.
Olympiádu pripravili p. učiteľky Anna Ďurinová, Zdenka Blažeková, Mgr. Adriana Škerková,
Adriana Hrubá, Eva Kavalerová.
Pani Eva Kavalerová, vedúca MZ sa zúčastnila otvorenej hodiny pri príležitosti ukončenia
adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteliek.
- Stanislavy Holubčíkovej dňa 15.06.2017
- Bc. Stanislavy Fojtíkovej dňa 19.06.2017
- Evy Fulierovej dňa 20.06.2017

b) Údaje o počte detí, vrátane detí špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Materská škola
Stav k 15. 9.2016
Trieda č.

Veková

Stav k 30.06.2017
Počet

Z toho

Veková

4

Počet

Júl 2017
Z toho

Z toho

Počet

Počet

kategória

detí

integrovaných

kategória

detí/
+prijaté
nové

poldenná
dochádzka
(D,DO)

integrovaných

tried

1.

2 – 3 r.

12

0

2 – 3 r.

12
+1

2.

3 – 4 r.

16

0

3 – 4 r.

16
+1

1

3.

3 – 4 r.

15

0

3 – 4 r.

15
+1

1

4.

4 – 5 r.

19

0

4 – 5 r.

19

1

5.

4 – 5 r.

19

0

4 – 5 r.

19

6.

2 – 3 r.

13

0

2 – 3 r.

13
+1

7.

4 – 6 r.

20

0

4 – 6 r.

20
+1
DOPŠD

8.

3 – 4 r.

14

0

3 – 4 r.

14
+1

9.
elokovaná
poldenná
10.

5 – 6 r.

10

0

5 – 6 r.

10

5 – 6 r.

19

0

5 – 6 r.

19

11.

5 – 6 r.

24

0

5 – 6 r.

24
- 1 odhl.

Spolu

186
-1 odhl.

detí

-

Spolu
11 tried

181

3

54

od
1.07.
20171

V priebehu školského roka sa niektoré deti z MŠ odhlásili a boli prijaté nové deti.
Elokovaná trieda č. 9 Bukovina č. p. 305, ako súčasť Materskej školy Šárky 463
poskytovala poldennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie. Elokovaná trieda sa nachádza
v budove ZŠ Turzovka Bukovina č. p. 305.
Na mesiac júl 2016 sa prihlásilo 54 detí, ktoré navštevovali materskú školu striedavo.
Trieda
č. 2
č. 3
č. 4
Priemerná dochádzka za mesiac júl 2017 9
10
12
Lekárske potvrdenie v mesiaci júl predložili rodičia 5 – tich detí
Počet detí, ktorých rodičia neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy v zmysle § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
(Na základe Oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, že sa nachádzajú v hmotnej
núdzi a poberajú príspevky k dávke v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
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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 2016/2017:
09/16
1

10/16
1

11/16
1

12/16
3

01/17
3

02/17
2

03/17
3

04/17
3

05/17
3

06/17
3

07/17
0

Nárok na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením vznikol
na 1. polrok šk. roka 2016/2017
na 2. polrok šk. roka 2016/2017
pre 1 dieťa vo výške 16,60 Eur.
pre 2 deti vo výške 33,20 Eur.
c) Údaje o počte zaškolených detí v MŠ, ktoré boli zapísané do 1. ročníka základnej
školy.
K 15.09.2016 bolo 68 detí 5 – 6 ročných, na ktoré bola dotácia zo štátneho rozpočtu.
V mesiaci december pribudlo 1 dieťa s Odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré bolo
vrátené zo základnej školy, na ktoré nebola dotácia zo štátneho rozpočtu.
Počet tried
5 – 6 r. detí

Počet zaškolených
5- 6 r. detí

Trieda č. 7

16

Trieda č. 9
Trieda č. 10
Trieda č. 11
Spolu

9
19
24
68
+ 1 DOPŠD

Počet detí s OPŠD,
DOPŠD

v šk. r. 2016/2017
4
1 DOPŠD
2
3
1
11
(vrátane 1 DOPŠD)

Počet detí s OPŠD
na šk. r. 2017/2018
4
1
6
6
17
- 1 odhlásená od 1.07.2017
/odsťahovaná do obce Korňa/

vrátený zo ZŠ od 21.11.2016
- 1 predčasne ukončil
predprimárne vzdelávanie
24.02.2017
/odsťahovaný do obce
Raková/

Predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovalo spolu 69 predškolákov, z toho 11 detí
s odloženou povinnou školskou dochádzkou (OPŠD) vrátane 1 s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou (DOPŠD).
1 dieťa predčasne ukončilo predprimárne vzdelávanie od 24.02.2017.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania prevzalo 50 predškolákov.
Do ŽŠ Turzovka odišlo 47 detí do iných obcí odišli 3 deti (2 ZŠ Podvysoká, 1 ZŠ Klokočov)
d)

údaje o počte zapísaných a prijatých detí do MŠ v školskom roku 2016/2017

K 1. septembru 2016 bolo do MŠ prijatých

detí.

V priebehu školského roka 2016/2017 boli prijaté nové deti:
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-

Jakub Vyšinský DOPŠD od 21.11.2016
Filip Holubčík do triedy č. 6
Lukáš Kapusniak do triedy č. 2
Matias Kubala do triedy č. 1
Matteo Maslík do Triedy č. 8

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.
Do materskej školy dochádzali niektoré deti niekoľko rokov, niektoré ju navštevovali
školy posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Deti absolvovali celodennú
i poldennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie.
Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v materskej škole dieťa získa predprimárne vzdelanie. OSVEDČENIE o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania vydávala riaditeľka školy na rozlúčke predškolákov v školskej
záhrade dňa 29.06.2017.
f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov.
Výchovu a vzdelávanie sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu
DÚHOVÉ SCHODÍKY K POZNANIU, ktorý je
vypracovaný v zmysle Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Školský vzdelávací program akceptuje materiálové, technické a priestorové
podmienky školy a tradície materskej školy.
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.
Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých
vzdelávacích oblastí. Učebné osnovy určujú rozsah výchovy a vzdelávania, *môžu sa dopĺňať a
upravovať za vopred určených podmienok , sú záväzné pre všetky učiteľky materskej školy.
* P. učiteľky prispôsobujú učebné osnovy individuálnym vzdelávacím potrebám detí.
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Prostredníctvom jednotlivých tém učebných osnov sme plnili výchovno-vzdelávacie ciele
stanovené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách, i vlastné vzdelávacie ciele vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu
a z projektov.
- Projekt podpory zdravia a zdravého životného štýlu
Múdro, zdravo – s úsmevom a hravo. 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.
Koordinátorom projektu je p. učiteľka Anna Ďurinová

- Projekt environmentálnej výchovy „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.
Koordinátorom je p. učiteľka Jarmila Čestická.

- Projekt dopravnej výchovy „Cesta a ja“.
Je zameraný na osvojenie si poznatkov pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti a etického
správania sa na komunikáciách, predchádzanie a nehodám, utvárania a následné uplatňovanie
zásad bezpečného a disciplinovanovaného správania sa v cestnej premávke v praktických
situáciách podľa pravidiel v role chodca, cyklistu, korčuliara či spolujazdca.
Koordinátorom projektu je p. učiteľka Alžbeta Štefanková.
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- Projekt IKT „Zábava s počítačom“.
Cieľom projektu je naučiť deti zmysluplne a zodpovedne používať médiá, chápať ich ako
prostriedok na získavanie informácií. Deti získavali zručnosti, podporovali sme ich
samostatnosť pri vyhľadávaní informácií, učili sa riešiť problémy, čím sme zabezpečovali
implementáciu digitálnych technológií do predprimárnej výchovy a vzdelávania. Využívali
sme učebné pomôcky: BEE – BOT, CONSTRUCTA – BAGER, INTERAKTÍVNU
TABUĽU s výučbovými softwérmi, TANGRAM, LOGIKO – PRIMO a pod. Koordinátorom
je p. učiteľka Zuzana Stopková

- Školská preventívna stratégia.
Výchovu a vzdelávanie sme realizovali v duchu humanizmu.
Rôznymi, výchovnovzdelávacími aktivitami sme predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu s prihliadutím na vekové osobitosti detí. Cieľom je
dosiahnuť, aby každý jedinec získal na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie
uprednostňovať nerizikové správanie a zdraviu neohrozujúci spôsob života.
Uplatňovali sme formy a metódy prevencie: motivačné rozprávky, príbehy, pantomíma,
tvorivá dramatika, bábkové divadlo, relaxácia, kresba, maľba, spev, súťaže, výstavky, pokusy,
športové aktivity, hry.
Koordinátorom je p. učiteľka Jarmila Čestická.
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Plnením špecifických cieľov si deti rozvíjali svoju tvorivosť, pohybové, jazykové
zručnosti, grafomotoriku a predčitateľskú gramotnosť. Súčasťou výchovy a vzdelávania bolo
aj matematicko – logické experimentovanie. Hlavným prostriedkom výchovno-vzdelávacej
činnosti bola hra a tvorivosť. U detí sme vytvárali vzťah k hodnotám prostredníctvom
utvárania povedomia o ľudových tradíciách, spevom ľudových piesní, čítaním primeraných
literárnych diel a rôznymi výtvarnými a pohybovými aktivitami.
Využívali sme pracovné zošity pre deti materských škôl odporúčané Ministerstvom
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, napr. Matematika predškoláka, Svet
predškoláka a Písanka predškoláka.
V čase letných prázdnin bola prevádzka materskej školy v mesiaci júl. Výchovnovzdelávaciu činnosť sme realizovali formou hier a hrových činností v školskej záhrade a na
vychádzkach do blízkeho okolia.
V mesiaci august bola materská škola zatvorená.
g)

údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov

Celkový počet zamestnancov: 35
Zamestnanci

Počet

Pedagogickí zamestnanci
(učiteľky MŠ)
spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na 100 %

22

Prevádzkoví MŠ

3

Úväzky
od 1.09.2016
18 – 100 % úväzok
od 6.09.2017 prijaté 4 p. učiteľky
/vznik nových tried
2 – 100%
2 – skrátený úväzok: 57,5 % ; 70 %;
100 %
- AHP, vykonáva aj PAM od 1.01.2017
- Účtovníčka nastúpila od 1.01.2017
- Správca siete úväzok 6,35 % z 37,5 h. týždenne

5

Zamestnanci ŠJ

5

100 % úväzok od 1.09.2016
4 upratovačky + 1 školník
z toho 1 vykonáva prácu aj ako práčka + šička
100 % úväzok
1 samostatný kuchár
10

1 kuchárka
2 pomocné kuchárky
/od 1.09.2016 boli zvýšené úväzky na 100%
z 80%, z 87,5%/
1 vedúca ŠJ /zvýšenie úväzku zo 60% na 100%
od 1. 12.2016/
h)

údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo na základe
PLÁNU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA na školský rok 2016/2017.
Druh vzdelávania
Meno a priezvisko
začínajúceho učiteľa
Mgr. Katarína FILOVÁ,
(zástup dlhodobej PN)
Stanislava FOJTÍKOVÁ

Eva FULIEROVÁ
Stanislava HOLUBČÍKOVÁ

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE
Meno a priezvisko
Termín a spôsob ukončenia
uvádzajúceho učiteľa
adaptačného vzdelávania
Dňa 11.11.2017 skončil pracovný
Eva KAVALEROVÁ,
učiteľ s 1. atestáciou
pomer na dobu určitú – zástup PN
p. učiteľky Jany BERNÁTOVEJ
Anna HOLUBČÍKOVÁ, 19.06.2017 - otvorená hodina
učiteľ s 1. atestáciou
a pohovor pred 3 člennou
komisiou
Alžbeta ŠTEFANKOVÁ, 20.06.2017 – otvorená hodina a
učiteľ s 1. atestáciou
pohovor pred 3 člennou komisiou
Zuzana STOPKOVÁ, 15.06.2017 – otvorená hodina a
učiteľ s 1. atestáciou
pohovor pred 3 člennou komisiou

Druh vzdelávania
Meno a priezvisko
Poskytovateľ kontinuálneho
vzdelávania
Druh skúšky

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE
Jarmila ČESTICKÁ, učiteľ s 1. atestáciou

Dátum vykonania

25.01.2017

Názov

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
určené pre učiteľov pre predprimárne vzdelávanie
Evidenčné číslo osvedčenia: MKV-1142/2017
15 kreditov
Platnosť do 25.01.2024

Počet kreditov/Platnosť
Druh vzdelávania

ŠINTAVA - EDU
Skúška na Overenie profesijných kompetencií

PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE
na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Mgr. Andrea ŠKERKOVÁ
MPC Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Meno a priezvisko
Poskytovateľ kontinuálneho
vzdelávania
Dátum vydania osvedčenia 12. december 2016/ukončenie
Evidenčné číslo osvedčenia: ZAA07_1448_2015_PKR_MPC_20_2016
Názov záverečnej
Návrh projektu písomnej atestačnej práce pre prvú atestáciu
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prezentácie
Počet kreditov/Platnosť
Druh vzdelávania
Meno a priezvisko
Organizácia uskutočňujúca
atestácie
Dátum vydania osvedčenia
Evidenčné číslo osvedčenia:
Názov atestačnej práce

Druh vzdelávania
Meno a priezvisko
Vzdelávacia inštitúcia

Forma štúdia
Dátum štátnej skúšky
Číslo

za toto vzdelávanie nie sú kredity
1. ATESTÁCIA
Mgr. Andrea ŠKERKOVÁ
MPC Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
4. máj 2017
1AS_ZA223_2016_PKRO_MPC
Rozvíjanie matematickej gramotnosti s využitím rôznych
učebných pomôcok
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE 1. stupňa
Bc. Stanislava FOJTÍKOVÁ
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE –
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
študijný odbor 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika
externá forma štúdia
Nitra 29. mája 2017
Udelenie akademického titulu „bakalár“ (v skratke Bc.)
K 007054

Ďalšie vzdelávacie podujatia:
19.01.2017
Spoločný
obecný úrad
RAKOVÁ

15.03.2017
Spoločný
obecný úrad
RAKOVÁ
18.04.2017
o 8.30 h.

Seminár „Funkčná matematická gramotnosť“
Lektor:
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD,
z PREŠOVSKEJ UNIVERZITY – PEDAGOGICKEJ
FAKULTY – Katedry matematickej edukácie
„Formulácia úloh pre deti predškolského veku
k vzdelávacej oblasti Matematika a práca
s informáciami k ŠVP;
Tvorba aktivít k jednotlivým výkonovým štandardom
Seminár „Formulácia úloh pre deti predškolského
veku k vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia“,
ktorý viedla doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD
z PEDAGOGICKEJ
FAKULTY
TRNAVSKEJ
UNIVERZITY v TRNAVE
Odborný seminár - RP MPC Žilina
„Hra a jej využitie v predškolskom vzdelávaní“
Aktualizovať,
prehĺbiť
a rozšíriť
odborné
a pedagogické vedomosti a zručnosti (profesijné
kompetencie) učiteľov predprimárneho vzdelávania
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Mária Giertlová,
Anna Pavelková –
členky SPV

Eva Kavalerová,
Anna Pavelková –
členky SPV

Zuzana Stopková,
Stanislava
Holubčíková

pri poznávaní podstaty hry a jej využitia v edukačnom
procese.
Iné:
3.11.2016

21.3.2017
Čadca

23.03.2017
o 9.30 h.
Liptovský
Mikuláš

Odborný seminár „Finančná kontrola a cestovné
náhrady vo verejnej správe“
DOM ODBOROV v Žiline A. Bernoláka 51, Žilina
Asociácia správcov registratúry (ASR)
Efektívna správa registratúry
Čadca - Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01
Čadca
Mgr. Mária Mrižová, PhD odborný zamestnanec
Ministerstva vnútra SR – odbor archív a registratúr
MV SR
Odborný seminár vedúcich školských jedální
a kuchárov na tému:
„Základné postupy pri výbere potravinových komodít
z pohľadu kvality a bezpečnosti potravín a ich
aplikácia v zariadeniach školského stravovania.“
Prednášajúca: MVDr. Oľga Ľuptáková, PhD.,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Ing. Anna
HRTUSOVÁ
Helena
KYJANICOVÁ

ARTEDU spol. s. r.
o. Košice
Janka ČIČKOVÁ

DOHODA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE – žiačky
- Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
- Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach
- UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE
Trieda Vyučujúca p. uč.
Praktikantka
Termín
č. 1

p. uč. Adriana Hrubá

Lenka Zimková

24.10. – 30.10.2016

č. 10

p. uč. Anna Ďurinová

Katarína Dorociaková

21.11. –25.11.2016

č. 4

p. uč. Zuzana Stopková,
PZ s 1. atestáciou

Mgr. Miroslava Kapraľová

október, november,
december 2016
5 dní 6 h. denne

č. 11

p. uč. Anna Holubčíková,
PZ s 1. atestáciou

Monika Perďochová

október, november,
december
5 dní 6 h. denne

č. 10

p. uč. Jarmila Čestická, PZ
s 1. atestáciou

Adriana Husárová

október, november,
december 2016
5 dní 6 h. denne

č. 5

p. uč. Eva Kavalerová, PZ
s 1.. atestáciou

Kristína Holková – UNIVERZITA

13.02.2017 –
24.02.2017

KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
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č. 5

p. uč. Eva Kavalerová, PZ
s 1. atestáciou

Marieta Drbúlová 3. UVB

22.05. – 9.06.2017

č. 11

p. uč. Anna Holubčíková,
PZ s 1. atestáciou

Jarmila Porvazníková 3.UVB

22.05. – 9.06.2017

č. 10

p. uč. Anna Ďurinová

Miroslava Hutyrová 3.UVB

22.05. – 9.06.2017

č. 10

p. uč. Jarmila Čestická,
učiteľ s 1. atestáciou

Dominika Lašová, III.C
PaSA Turčianske Teplice

22.05. – 09.06.2017

p. uč. Anna Pavelková

Tatiana Smädišová III.B
PaSA Turčianske Teplice

22.05. – 09.06.2017

Barbora Tučeková III.B
PaSA Turčianske Teplica

22.05. – 09.06.2017
6 h. denne

č. 7

č. 2

p. uč. Soňa Bielčiková

6 h. denne

6 h. denne

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Jesenná slávnosť ovocia a zeleniny
Turistická vychádzka – Jesenná, Zimná, Jarná
Divadelné predstavenie „Odvážny Janko“ /p. Gemerská, Turčianske
Teplice/
Divadelné predstavenie „Červená čiapočka a vlk“
Mikuláš v materskej škole dňa 6.12.2016 o 9.00 h.
Tvorivé vianočné dielne – posedenie pri stromčeku s rodičmi
Slávnostné otvorenie hospodárskeho pavilónu po rekonštrukcii
Divadelné predstavenie „Domček na stračej nôžke“ / Divadlo Príbeh
Žilina
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ /TVT TURZOVKA, p. Schütz/
Hudobné predstavenie „KLAUNIÁDA“ Divadlo zo Šuflíka Žilina
Hudobné predstavenie „VIKTOR – pesnička je liek“
Divadelné predstavenie „NA ZEMI DOBRE MI“
Hudobno-zábavný program „SIMSALALA “
DEŇ MATIEK – triedne besiedky pre mamičky
MDD - Akcia POLICAJNÝ ZBOR SR, DOPRAVNÁ POLÍCIA,
POLICAJNÁ KYNOLÓGIA, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
TURZOVKA – ukážky aktivít /spolupráca - Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru - JUDr. Martin Birka/
VÝLET DO TERCHOVEJ - /48 osôb/
Terchovský vláčik, Socha Jánošíka
ROZLÚČKY PREDŠKOLÁKOV
Trieda č. 7 - 27.06.2017, Trieda č. 9 - 19.06.2017,
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podľa plánu
15.11.2016
23.11.2016
06.12.2016
9.12. – 14.12.2016
21.12.2017
21. 02. 2017
22.02.2017
13.03.2017
16.03.2017
23.03.2017
29.05.2017
07.06.2017
05.05.2017
01.06.2017

13.06.2017

jún 2017

Trieda č. 10 - 21.06.2017, Trieda č. 11- 16.11.2017
CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA – návšteva p. riaditeľky Jindry
HIKLOVEJ a p. učiteliek z MŠ JANÁČKOVA z Frýdlantu nad
Ostravicí – výmena skúseností. Návštevu prišiel pozdraviť
JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor Mesta TURZOVKA
Slávnostné odovzdávanie OSVEDČENIA o ukončení
predprimárneho vzdelávania

22.6.2017

29.06.2017

Interaktívna prednáška venovaná vzdelávaniu pedagógov základných
a materských škôl na tému: Triedený zber. Prednášku uskutočnil
OZV ENVI - PAK, a.s. pod záštitou Mesta TURZOVKA – účasť p.
učiteľka Jarmila Čestická
Návšteva detí MŠ v 1. ročníku ZŠ – otvorená hodina
Trieda č. 10 – 24.01.2017 / Trieda č. 11
Trieda č. 7 – 23.02.2017 /
Trieda č. 9 – 9.02.2017 /Mgr. Barancová – hodina Matematiky
Seminár – OPTYS – výtvarné potreby, Žilina – ukážka námetov
H. Blažeková, Mgr. Škerková, E. Fulierová, Z. Stopková,
S. Holubčíková, Bc. L. Konečná, A. Štefanková, S. Fojtíková, E.
Porvazníková, M. Giertlová,Z. Kubačková, Mgr. Ponyiczka MŠ
Makov

29.11.2016

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – návšteva Mestskej knižnice
v Turzovke
Návšteva Veľkonočnej výstavy vo výstavnej sieni KD RJ.
Zápis do 1. ročníka ZŠ – zúčastnili sa p. učiteľky MŠ Zúčastnili sa p.
učiteľky: Anna Pavelková, Bc. Lucia Konečná, Jarmila Čestická,
Jana Bernátová, Mária Giertlová
Tvorivé dielne v Špeciálnej škole sv. Jozefa internátnej v Turzovke
účasť: 10 detí z triedy č. 10 a 10 detí z triedy č. 11.

13.3. – 19.03.2017.

01 – 02/2017

7.03.2017
16:30 h.

10.04.2017
6.04. – 7.04.2017

11.04.2017

Deň Zeme – deti upratovali areál MŠ

22.04.2017

Spolupráca s Mestskou knižnicou Turzovka
„CESTA LESNÝM CHODNÍČKOM“ – výstava vo výstavnej sieni
KD RJ /Kultúrne a spoločenské stredisko TURZOVKA, LESY SR,
š. p. Čadca – účasť detí MŠ, environmentálne aktivity
Výtvarná súťaž „MÔJ ROZPRÁVKOVÝ SVET“ – 14. ročník
výtvarnej nej súťaže pre deti materských škôl
Organizátor: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja., OZ Literárny kompas, Mesto
Čadca
Vernisáž výstavy v Kysuckej knižnici v Čadci – Úsek pre deti
a mládež
Ocenené deti pod vedením p. učiteliek:
Václav Hadraba / Trieda č. 4 - p. Zuzana Stopková, triedna učiteľka/
Karolína Dorociaková/ Trieda č. 5 - p. Eva Kavalerová, triedna
učiteľka/

19.04. –
19.05.2017
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26.04.2017

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA Slovenskej republiky –
Celoslovenská súťaž detí v grafickom prejave Téma: Záchrana osôb z
výšok“
VV súťaž „NAMAĽUJME SPOLU ŠŤASTNÚ RODINU“ –
vyhlásilo CPPPaP v Čadci
„NAKRESLI SI ROZPRÁVOČKU“ – výtvarná súťaž pre deti
Horných Kysúc KASS TURZOVKA, MESTO TURZOVKA,
Mestská knižnica TURZOVKA
„Zaspievaj slávičku“ rámci spolupráce so Špeciálnou základnou
školou a s materskou školou sv. Jozefa internátnou Turzovka
E. Porvazníková – Trieda č. 3
ZIMKONIÁDA – kreslenie maľovaniek deťmi MŠ na základe
predlohy akademického maliara Ondreja ZIMKU
PEACE RUN – podpora bežcov PEACE RUN 2017 pred Mestským
úradom TURZOVKA
Beskydské slávnosti 2017 - Cena Mesta Turzovka za prácu v oblasti
výchovy a vzdelávania v materskej škole Turzovka – Mária Giertlová

apríl 2017

5. mája 2017
23.06.2017

26.04.2017

jún 2017
jún 2017
august 2017

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Materská škola realizuje Program Ovocie v školách na základe Zmluvy.
V školskom roku 2016/2017 pokračovala v grantovom programe Nadácie Volkswagen
Slovakia, ktorý vypracovala v školskom roku 2015/2016. Na realizáciu projektu „Kruháčik“
získala finančný grant vo výške 1.000 Eur.
Cieľom projektu bolo vnášať prvky dopravnej výchovy do edukačného procesu v materskej
škole. Prínosom projektu bolo vytvorenie podmienok na edukačný výchovno – vzdelávací
proces. Edukačné aktivity: Dopravný policajt, Detský vodičák, Môj priateľ bicykel a Vidieť
a byť videný. Zakúpením dopravného ihriska sme prispievali k vyššej bezpečnosti detí
a zníženiu nehodovosti na cestách.
Realizácia projektu prebiehala v materskej škole od júla do 31. októbra 2016 vo vekovej
kategórií detí od 3 do 6 rokov.
V mesiaci február 2017 sa zapojili do grantového projektu Nadácie Volkswagen Slovakia,
ktorý podporuje dopravnú výchovu v materských a základných školách. Projekt nebol
úspešný.
OVOCIE
V ŠKOLÁCH
„Kruháčik“
„CESTA A JA“

Európsky program podpory konzumácie
ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou
podporou EU
Projekt zamestnancov NADÁCIE
VOLKSWAGEN SLOVAKIA
Projekt zamestnancov NADÁCIE
VOLKSWAGEN SLOVAKIA

p. Milan Delinčák BUKOV
grant v hodnote
1.000 Eur
neúspešné

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.
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l)

údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Druh zariadenia: Materská škola s celodennou výchovnou starostlivosťou
MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA – ŠÁRKY 463 je prevádzkovaná v komplexe 3
samostatných budov, navzájom spojených chodbou – pergolou. Zabezpečuje predprimárne
vzdelanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a pre detí s odloženou povinnou
školskou dochádzkou s celodennou starostlivosťou.
Elokované pracovisko Bukovina 305, Turzovka ako súčasť Materskej školy - Šárky 463,
Turzovka bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom
začatia od 1. septembra 2014. Predmetné elokované pracovisko poskytuje predprimárne
vzdelanie. Elokované pracovisko MŠ zabezpečuje poldennú výchovu a starostlivosť.
Materská škola prevádzkuje celkom 11 tried. V školskom roku 2016/2017 bola rozšírená
kapacita materskej školy vytvorením dvoch tried, ktoré vznikli nadstavbou a prestavbou
hospodárskeho pavilónu z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a dofinancovaním zriaďovateľa.
Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii nasledovné priestory:
V MŠ Šárky, na sídlisku, je desať tried a jedenásta trieda, ktorá je poldenná, je elokovaná
v základnej škole. Triedy sú situované v troch budovách, ktoré sú spojené chodbou –
pergolou.
V budove č. 1 (hospodárska budova) sa nachádzajú dve nové triedy, ktoré majú samostatnú
herňu a oddelenú spálňu. Pri triedach je šatňa pre deti, výdajňa pokrmov, šatňa pre učiteľky,
miestnosť pre upratovačku. Zariadenia pre osobnú hygienu detí, dve umyvárne, majú každá 6
x umývadlo, 5 x WC, oddelené ľahkými deliacimi priečkami a sprchový kút. Na prezliekanie
detí je určený priestor so šatňovými skrinkami pre každé dieťa a s lavičkami. V tejto budove
a nachádzajú kancelárie, školská kuchyňa, skladové priestory a práčovňa.
V budove č. 2 a č. 3 sa v každej nachádzajú štyri triedy, ktoré slúžia ako herňa, jedáleň
aj spálňa. Denne sa v nich rozkladajú a skladajú ležadlá. Strava sa 3 x denne rozváža do
jednotlivých budov, kde sa v kuchynkách na prízemí a na poschodí rozdeľuje a podáva deťom
do tried. V každej budove je na vývoz pokrmov výťah.
Zariadenia pre osobnú hygienu detí, sú v každej budove, na prízemí a na poschodí.
Deti sa prezliekajú v šatni, kde sú šatňové skrinky pre každé dieťa a lavičky. Deti sa
preobúvajú v prezuvárni. V týchto budovách sú šatne pre učiteľky, pre upratovačky, sklady
učebných pomôcok.
Triedy sú vybavené nábytkom a hračkami zohľadňujúcimi vekové osobitosti detí.
Súčasťou materskej školy je školská záhrada, ktorá je oplotená. V areáli záhrady je
trávnatá plocha, ktorú deti využívajú na hry a pohybové aktivity, preliezky, tri pieskoviská
a dopravné ihrisko. Pieskoviská sa po skončení prevádzky zakrývajú krycou plachtou, piesok
sa 1 x ročne dopĺňa. O čistení pieskovísk sa vedú záznamy.
Vstup do areálu je zabezpečený hlavnou bránou, ktorá je zamknutá a otvára sa iba v prípade
potreby zabezpečenia údržby budov a záhrady. Za odomykanie a uzamykanie zodpovedá
školník.
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m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Materská škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Turzovka. Finančné zabezpečenie
riadi Mesto Turzovka v spolupráci so štatutárnym zástupcom materskej školy.
Finančné prostriedky, ktoré pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu a dotácie
zriaďovateľa, na mzdy a odvody, na fixné a variabilné výdavky MŠ a ŠJ sú materskej škole
prideľované v rámci rozpočtu, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Turzovka.
Pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky MŠ a ŠJ ovplyvňuje
počet detí v materskej škole podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, počet
a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.
Zákonní zástupcovia /rodičia detí/ alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť, prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
dieťaťa v sume 17,00 Eur na jedno dieťa na jeden mesiac. Na deti, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky je dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 15 % životného
minima. Príspevok neuhrádzajú deti, ktoré majú 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky, deti, ktorých rodičia sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo poberajú
príspevok k hmotnej núdzi, deti ktoré boli umiestnené do MŠ na základe rozhodnutia súdu.
Rodič uhrádza aj príspevky na stravovanie dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Turzovka.
Prehľad príjmov za školský rok 2016/2017
Materská škola

9-12/2016

1-8/2017

Spolu

Dotácia od zriaďovateľa

106 025,60

260 536,--

385 211,60

Dot.od zriaď.-dopl.mzdy 9-12/16

18 650,--

---

Dotácia zo ŠR-predškoláci

3 636,--

7 270,--

10 906,--

11 794,49

12 497,37

24 291,86

V tom: zber žel.šrot

--

--

--

školné

7 463,--

12 189,--

19 652,--

0,04

--

0,04

3 591,50

13,49

3 604,99

Grant Nadácia Volksvagen

300,--

--

300,--

sponzorské prísp.od rodičov

382,--

150,--

532,--

57,95

144,88

202,83

--

--

--

140 106,09

280 303,37

420 409,46

Vlastné príjmy:

Úroky z účtov
Prepl.RZZP 2015

Sponzor.-školské ovocie
Služby spoj.s prenájm.priest

príjmy MŠ spolu
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Sponzorské príspevky od rodičov sú použité na nákup pracovných zošitov
pre deti
Školská jedáleň

9-12/2016

1-8/2017

Spolu

12 725,57

21 250,75

33 976,32

Dot.od zriaď.-dopl.mzdy 9-12/16

2 420,--

--

2 420,--

Dofinancovanie od zriaďovateľa

2 363,64

--

2 363,64

Vlastné príjmy:

4 849,15

12 342,19

17 191,34

--

--

--

4 849,15

12 342,19

17 191,34

--

--

--

22 358,36

33 592,94

55 951,30

Dotácia od zriaďovateľa

v tom: za kuchynský odpad
za réžiu
bonusy od dodávateľov

Príjmy ŠJ spolu

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie
jeho plnenia

VÍZIA

CIEĽ

MATERSKÁ ŠKOLA
OBYČAJNE - NEOBYČAJNÁ
FORMIČKA DETSKÝCH DUŠÍ
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE,
ZAMERANÉ NA ROZVÍJANIE OSOBNOSTI DIEŤAŤA,
ŠKOLSKÚ PRIPRAVENOSŤ
A ZÍSKAVANIE
ZÁKLADOV KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ

Ciele, ktoré sme v školskom roku 2016/2017 napĺňali, nadväzovali na predchádzajúce
školské roky, ktoré sú stanovené v Koncepčnom zámere rozvoja školy. Hlavnou myšlienkou
koncepčného zámeru rozvoja školy je šťastné dieťa a spokojný rodič, ktorý dôveruje
materskej škole, že výchova a vzdelávanie jeho dieťaťa v nej smeruje k dosiahnutiu cieľa
predprimárneho vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách. Výchovu a vzdelávanie detí sme realizovali podľa
Školského vzdelávacieho programu „ DÚHOVÉ SCHODÍKY K POZNANIU“ . Realizovali
sme ich prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci edukačného procesu a iných
aktivít, projektov, súťaží, s prihliadnutím na vekové osobitosti, individualitu a osobnostné
schopnosti a zručnosti detí.
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Vo všetkých organizačných formách dňa si deti rozvíjali komunikačné kompetencie,
učili sa formulovať jednoduché i rozvité vety, používať v slovnej zásobe všetky slovné druhy.
Deti sa učili rozčleňovať slová na slabiky, chápať význam nových slov a slovných spojení
a dodržiavať pravidlá dialógu. Deti sa pri zaobchádzaní s knihami učili porozumieť
explicitnému významu textu a stručne reprodukovať obsah prečítanej rozprávky. Deti si
uvedomovali, aká je písaná reč dôležitá, naučili sa listovať v knihách, časopisoch
a encyklopédiách a šetrne s nimi zaobchádzať. Fonologické procesy a fonologické
uvedomovanie si deti precvičovali pri recitovanie básni a speve piesni, ktoré dopĺňali
rytmickým sprievodom - tlieskaním a hrou na ľahko ovládateľných Orffových nástrojoch.
Nedostatky:
Niektoré deti majú nedostatky v jazykovom prejave, nesprávne vyslovujú hlásky. Rodičom
bola odporúčaná návšteva logopedickej poradne. Niektoré deti navštevujú logopedickú
poradňu 2 roky.
Grafomotorické zručnosti deti získavali precvičovaním grafomotorických prvkov na
pracovných listoch. Osvojenie grafomotorických zručností je predpokladom správneho
písania v základnej škole.
Nedostatky: Nesprávne držanie ceruzy a kresliaceho materiálu ,veľmi silný alebo veľmi slabý
tlak na písací podklad. Ťažkosti spôsobuje nevyhranená lateralita.
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Táto vzdelávacia oblasť je medzi deťmi obľúbená. Deti si rozvíjali matematické myslenie
a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie v základnej škole. Učili sa určovať
počet predmetov od 1 do 6, rozlišovali a pomenovávali geometrické tvary, triedili objekty
podľa určenej vlastnosti a porovnávali predmety podľa rozmerov. Vo výchovno-vzdelávacích
činnostiach využívali digitálne výučbové programy: Začínam sa učiť, Detský kútik 2, Detský
kútik 3. Samostatne pracovali v edukačných programoch „Geometria a Šašo Tomáš“- Deti sa
učili základom práce s digitálnou pomôckou Bee-Bot. Deti mali vytvorené podmienky na
získavanie a rozširovanie poznatkov - dostatok pomôcok a materiálu na manipulovanie ,
skúmanie a hru. V hrách so skladačkami si upevňovali poznatky o priestorových a rovinných
útvaroch. V triede č. 10 a 11 prebiehala súťaž v skladaní obrázkov zo siedmich
geometrických tvarov- Tangram. Poznatky sú primerané veku detí
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda si deti rozvíjali počiatky prírodovednej
gramotnosti. Získavali konkrétne poznatky bádaním, skúmaním, pozorovaním živej a neživej
prírody,
získavali informácie z rastlinnej a živočíšnej ríše, pozorovaním skúmali čo je živá a neživá
príroda, získavali a rozvíjali si poznatky o ročných obdobiach, pozorovali prírodné javy –
zem, mesiac, hviezdy, počasie. Environmentálne cítenie si deti rozvíjali aj vychádzkami do
prírody, kde pozorovali kvety, stromy, hmyz, vtáky. Deti v praktických činnostiach zaujímali
postoje k prírode, poznávali možné nebezpečenstvá a prejavovali ochranárske postoje nezahadzovať odpadky. Na plnenie jednotlivých cieľov sme využívali digitálne výučbové
programy: Domáce zvieratá a ich mláďatá, Ovocie a zelenina, Vševedko na vidieku.
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Vzťah k prírodnému prostrediu vyjadrovali vo výtvarných činnostiach s využitím rôznych
pracovných a výtvarných technik.
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
V edukačných činnostiach v tejto oblasti sa deti učili orientovať v časových
súvislostiach dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami. Deti získavali poznatky
o našom meste, o Slovensku, o hlavnom meste Bratislave. V rámci dopravnej výchovy
spoznávali základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov
a cyklistov.
Deti sa učili poznať svoje meno, priezvisko a bydlisko. Nájsť konkrétne riešenie
konfliktu s pomocou učiteľky a prijať sociálny kompromis. Pomocou hier a rozprávok sa
oboznamovali so svojimi právami a splniteľnými povinnosťami. Počas celého dňa v materskej
škole si deti osvojovali pravidlá kultivovaného správania a pravidlá slušnosti. Deti sa naučili
pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc. Vedia uplatňovať a rešpektovať návyky
kultúrneho správania a pravidiel. Na spoločných ranných stretnutiach si deti plánovali
činnosť, ktorej sa budú venovať počas dňa. V aktivitách a činnostiach deti dodržiavali
pravidlá, ktoré si vytvorili a stanovili spolu s učiteľkou, čím sa skvalitňovali vzájomné vzťahy
v kolektíve. Deti sa pokúšali hodnotiť správanie iných aj seba samého. Zvyšovali si tak
sebavedomie a sebaspoznávanie.
Nedostatky: Správanie – hyperaktivita niektorých detí. Docieliť nenásilné riešenie
konfliktov u detí.
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
V tejto vzdelávacej oblasti deti získavali poznatky o niektorých pracovných profesiách,
zoznamovali sa s rôznymi prírodnými a upravenými materiálmi (papier, sklo, plasty, textil).
Pri hre sa deti zoznamovali s používaním jednoduchých pracovných nástrojov v záhrade.
Deti majú vedomosti primerané veku. Niektoré deti uplatňujú svoje technické predstavy
a zručnosti pri skladaní predmetov zo skladačiek podľa schémy a predlohy. Hlavným cieľom
bolo upevňovať základné zručnosti a samostatne zvládať sebaobslužné činnosti a práce,
v ktorých sa používa rôzne náradie a nástroje. Rozvíjali sme u detí predstavy a fantáziu na
základe jeho danosti a schopnosti.

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Aktivity spojené s hudobnou výchovou viedli k rozvoju hudobných zručností
a návykov. Deti vytvárali inštrumentálny sprievod k detským piesňam hrou na telo a hrou na
detských inštrumentálnych nástrojoch. Nácvikom si obohatili zborník piesní. V tanečnej
improvizácií uplatňovali tanečné prvky ľudovej i modernej hudby.
Svoju fantáziu a predstavy deti vyjadrovali aj vo výtvarných činnostiach- maľbe, kresbe,
priestorové zobrazovanie. Výtvarnými činnosťami sme obohacovali aj intelekt a cit dieťaťa.
Deti si mali možnosť vyskúšať viaceré výtvarné techniky, pri ktorých pracovali s rôznymi
materiálmi a nástrojmi. Zvládli zobraziť podľa svojich schopnosti proporcie zvierat a ľudí.
Zapojili sa do rôznych výtvarných súťaží: Svet okolo nás, Môj rozprávkový svet, Nakresli si
rozprávočku.
Deti obľubujú hudobné a výtvarné činnosti, prejavujú v nich svoje nadanie a talent.
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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
V tejto vzdelávacej oblasti sme deti motivovali k pohybovým aktivitám a zdravému
životnému štýlu. Deti si osvojovali pohybové zručnosti a schopnosti prostredníctvom
zdravotných cvičení, pohybových hier, telovýchovných aktivít, športových súťaží. Deti majú
kladný vzťah k pohybu. Do zdravotných a pohybových cvičení sa zapájali všetky deti.
Techniku zdravotných cvikov zvládajú primerane. Rozvíjali si fyzickú silu, koordináciu,
rovnováhu a vytrvalosť aj použitím náradia a náčinia. Pohybovú výkonnosť a vytrvalosť si
deti rozvíjali aj na turistických vychádzkach a zapojili do Športovej olympiády predškolákov.
V sebaobslužných činnostiach sú deti na primeranej úrovni.
Deti získavali povedomie o význame pohybu pre zdravie človeka a základy zdravého
životného štýlu. Osobitý význam mali turistické vychádzky, na ktoré sa deti vždy tešili
a zvládali ich bez námahy. Pravidelne sme sa otužovali na čerstvom vzduchu a realizovali
sme sezónne činnosti- lopatovanie na snehu, kolobežkovanie, bicyklovanie.
Deti samostatne používali príbor pri stolovaní. Zapájali sa do odkladania riadu zo stolov na
servírovací stolík. Seba obslužné návyky a hygienické návyky zvládli všetky deti.
o)

oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kvalifikovanosť zamestnancov - 100%
Profesionalita pedagogických zamestnancov
Vytváranie pozitívnej klímy
Kvalitná ponuka Školského vzdelávacieho
programu „Dúhové schodíky k poznaniu“
Aplikovanie poznatkov z kontinuálneho
vzdelávania do výchovno-vzdelávacej
činnosti
Rozšírenie kapacity MŠ – rekonštrukcia
hospodárskeho pavilónu – vznik 2 tried
Dobré materiálové vybavenie - UP
Informovanosť rodičov o dianí v MŠ - web
stránka
Spolupráca materskej školy
Spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy
Spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelávaní
Cezhraničná spolupráca – od roku 2006.
- vybavenie IKT – PC, tlačiarne,
interaktívne tabule, note Boky
PRÍLEŽITOSTI

2 budovy:
Nevyhovujúce elektrické osvetlenie zastarané
podlahy, studené vstupné priestory – chodba
(pergola)
Nepravidelná dochádzka detí do materskej
školy, najmä niektorých 5 – 6 ročných detí

RIZIKÁ

Angažovanosť rodičov o dianie v MŠ
Klesajúci počet detí spôsobený sťahovaní do
Vypracovávanie projektov a zapájanie sa do iných obcí a počtom detí, ktoré navštevujú
súťaží na získavanie finančných prostriedkov materské školy v okolí.
Nízke finančné prostriedky na osobné
ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov.
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V školskom roku 2016/2017 sa dokončila realizácia projektu „Rozšírenie kapacity
MŠ v Turzovke nadstavbou a stavebnými úpravami hospodárskeho pavilónu“. Na projekt
bola poskytnutá Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt dofinancovalo Mesto TURZOVKA
z vlastných zdrojov. Slávnostné otvorenie nových priestorov bolo 21.12.2016. Zúčastnilo sa
ho vedenie Mesta TURZOVKA v zastúpení JUDr. Ľubomír Golis, primátor, MUDr. Viera
Belková, zástupkyňa primátora, Ing. Marián Masnica, prednosta MsÚ, poslanci Mestského
zastupiteľstva, riaditelia škôl a školských zariadení, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
materskej školy, Ing. Ing. Miroslav Dočár, riaditeľ spoločnosti ENERGETIKA
TURZOVKA, s. r.o. a rodičia detí. Prítomní boli majitelia spoločnosti RISS, ktorá realizovala
rekonštrukciu, Ing. Michal Rakova a p. Jaroslav Rakovan,
Vzácnym hosťom bol Dr. Štefana Zelník, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Novovzniknuté priestory vysvätil Mons. Mgr. Jozef Hrtús, farár Farnosti Turzovka
II. Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Materská škola spolupracovala pri adaptácii novoprijatých detí s rodičmi, podľa
individuálnych potrieb dieťaťa. Vytvárali sme priaznivú klímu založenú na pozitívnych
vzťahoch učiteľ – dieťa, učiteľ rodič, učiteľ – učiteľ, učiteľ – nepedagogický zamestnanec.
Vytvárali sme estetické prostredie. Stravovanie poskytovali vo vlastnej Školskej jedálni
s propagáciou zdravej výživy. Kvalitu stravovania sme zvyšovali zaraďovaním jedál podľa nových
receptúr. Stravovanie v mesiacoch september a október, počas realizácie stavby, sme
realizovali formou dovážania stravy zo školskej jedálne pri ZŠ Turzovka, - Bukovina, č. p.
305, na základe Dohody medzi Základnou a materskou školou, so súhlasným stanoviskom
zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, s dodržaním
bezpečnostných a hygienických požiadaviek.
Materskú školu sme zásobovali hygienickými pomôckami, dbali sme na vhodné
vybavenie lekárničiek, o ktoré sa starala p. učiteľka Jana Bernátová, zdravotník MŠ
a zástupca zamestnancov pre BOZP, PO. Pre zamestnancov sme zabezpečovali ochranné
pracovné pomôcky, hygienický a čistiaci materiál. Pre deti sme zabezpečovali okrem
stravovania zo školskej jedálne aj pitný režim v jednotlivých triedach, v letnom období
používame pitnú vodu, na jeseň a v zime varíme deťom čaj. Všetci zamestnanci boli na
pracovných poradách s riaditeľkou oboznamovaní s právnymi predpismi na zabezpečenie
prevencie ochrany práce v oblasti BOZP, a PO a používaním ochranných pracovných
prostriedkov. V rámci Zmluvy o dielo s Ing. Jánom Pupíkom, autorizovaným bezpečnostným
technikom organizujeme školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO vo frekvencii 1- krát za
2 roky. Všetky revízie boli vykonané podľa platnej legislatívy.
Ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. sme uplatňovali používaním
hesiel v elektronickej komunikácii a dodržiavaním ochrany údajov v písomnom styku – máme
zakúpené ochranné licencie.
b) Voľnočasové aktivity školy
• Propagácia ľudových tradícií – Prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií sme
deti oboznamovali so zvykmi, sviatkami a udalosťami, ktoré v minulosti ovplyvňovali život
ľudí.
• Výtvarné súťaže - SVET OKOLO NÁS, MOJ ROZPRÁVKOVÝ SVET, HASIČI
• ŽENSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA TURZOVANKA – M. Giertlová
• CECH HISTORICKÝCH REMESIEL – p. uč. Zuzana Stopková
• KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ – v spolupráci s CVČ TURZOVKA
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c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb rodičom
Združenie rodičov školy – 30.08.2016 o 15:00 h.
P. učiteľky majú vypracovaný Plán triednych schôdzok s rodičmi a Konzultačné hodiny
Poskytujú rodičom pedagogické poradenstvo. Spolupracujú s CPPPaP v Čadci.
d)
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.
Vzťahy:
škola a deti

sú založené na rozvoji osobnosti dieťaťa a možnosti sebarealizácie a
sebauvedomenia, uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy
škola a rodičia možnosť adaptácie detí,
prijímanie nových detí aj v priebehu školského roka (keď sa uvoľní miesto)
uskutočňovanie vystúpení detí pre rodičov
informovanosť rodičov o dianí v škole (nástenky, TVT, web stránka
www.msturzovka.eu),
Spolupráca:
MŠ a ZŠ
príprava detí na vstup do základnej školy, návštevy detí materskej školy
v 1. ročníku ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny SJ, M,
účasť učiteliek MŠ pri zápise detí do ZŠ
MŠ a Kultúne a spoločenské stredisko Turzovka
Filmové predstavenia pre deti, výtvarné súťaže, Návšteva Knižnice
MŠ a CVČ

dopravná výchova CVČ pre deti MŠ - v Areáli športu a oddychu v
Závodí, rôzne súťaže, oslavy sviatkov..

MŠ a Zriaďovateľ (MESTO TURZOVKA)
spolupráca je na dobrej úrovni, zriaďovateľ sa aktívne podieľa na materiálno
technickom zabezpečení materskej školy, vrátane školskej jedálne.

Cezhraničná spolupráca s MATERSKOU ŠKOLOU JANÁČKOVA FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ z Českej republiky, ktorá je aktívna od roku 2006.

Vypracovala a predkladá: Mária Giertlová, riaditeľka MŠ
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