Materská škola Budovateľská 8,Prešov

SPRÁVA
O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK

2008/2009

Východiská a podklady:
a)

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
b) Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
c) Koncepcia materskej školy na roky 2006-2011
d) Plán práce MŠ Budovateľská na školský rok 2008/2009.
e) Informácie o činnosti Rady školy pri. MŠ Budovateľská 8,Prešov.
f) Ďalšie podklady (Hodnotenia tried,štatistika..)

Prešov 2009

I.

Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:

MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :

Budovateľská 8, 080 01 Prešov

3. Telefón a fax školy :

tel. - 051/773 30 67

Internetová adresa školy:

www.msbudovatelska.sk

4. Elektronická adresa školy: msbudovatelska@gmail.com
5. Zriaďovateľ školy:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

6. Vedúci zamestnanci školy : Mgr.Eva Miklášová , riaditeľka školy(ďalej len RŠ)
Zlata Šestáková – zástupkyňa riad. školy
Johana Štefančíková, vedúca školskej jedálne
7. Údaje o rade školy:

Od marca 2008 Rada školy bola konštituovaná nová rada

školy pre funkčné obdobie marec 2008 – marec 2012.
Zvolení zástupcovia za jednotlivé kategórie :
Pedagogickí zamestnanci :
1. Magdaléna Fesičová – učiteľka,zástupca predsedu RŠ
2. Jana Jaščurová – učiteľka
Nepedagogickí zamestnanci :
1. Johana Štefančíková – vedúca ŠJ
Rodičia :
1. PaedDr.Ján Pavlinský-predseda RŠ
2 . Monika Klimková
3. Ing.Janka Nemcová
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa :
Ing.arch.Viktor Tkačík – poslanec MZ
PaedDr.Miroslav Benko - poslanec MZ
Delegovaný zástupca za inštitúciu poskytujúca výchovu
a vzdelávanie :
1. PaedDr.Vlasta Gmitrová – metodik MPC v Prešove .V
priebehu roka došlo k výmene dvoch členov RŠ – za rodičov
namiesto p.Nemcovej nastúpila p.Šipošová
v zmysle

zmeny

školského

zákona

a p.Gmitrovú

nahradil

zástupca

zriaďovateľa p.Džugan. V zmysle zákona č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.291/2004
Z.z. novelizovala rada školy štatút činnosti rady školy (zmeny
a odkazy vo veci zosúladenia platnosti v zmysle nového
školského zákona).
Počet zasadnutí rady školy v školskom roku –5.Počas
zasadnutí bolo prejednávané :podmienky zápisu ,počty
prijatých detí, počty odchádzajúcich detí do ZŠ, školské
aktivity ,
školy(okná

finančná situácia školy, prevádzkové problémy
a

pod.),prognóza

detí,zamestnancov) ,rozpočet

nasledujúceho
školy,čerpanie

šk.r.(počet
finančných

prostriedkov RZ pri MŠ Budovateľská 8,Prešov, nový školský
zákon, vyhláška o materskej škole, školský vzdelávací
program.
7. Poradné orgány RŠ:

Rodičovská rada (RR)– má 5 členov, štatutárom je Monika
Klimková . Počas roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí RR a 2
plenárne schôdze združenia rodičov. K zmene v RR počas roka
nedošlo.RR má právnu subektivitu a je prijímateľom 2% dane.
RR je partnerom alebo žiadateľom v projektoch školy .
Jej volebné obdobie končí:31.8..2009
Pedagogická rada(PR) – má 11 členov(všetci pedagogickí
zamestnanci). Predsedom PR je RŠ. Zapisovateľkou je Zlata
Šestáková .
Počas školského roka boli 4 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)
Vedenie školy – má 3 členov, pravidelná stretnutia 1x za
mesiac .
Metodičkou školy –je Renáta Brozáková. Počet zasadnutí za
rok 3. Ich hodnotenia tvoria prílohu tejto správy.

II. Údaje o počte detí materskej školy
Stav k 15. 9. 2008

Trieda

Počet detí

Stav k 31. 8. 2009

Z toho
menej jako
3 ročné

Z toho
integ.

x

-

Trieda

Počet detí

Z toho
menej jako
3 ročné

Z toho
integ.

x

1.t.
4-6 r.

28

-

1.t.
4-6 r.

28

-

2.t.
5-6 r.

28

-

2.t.
5-6 r.

28

-

3.t.
4-5 r.

25

-

3.t.
4-5 r.

24

-

4.t.
2-4 r

25

6

-

4.t.
3-4 r

25

2

-

5.t.
2-3 r.

19

7

-

5.t.
2-3 r.

15

1

-

5

125

-

5

121

-

c)Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ
POČET DETÍ
SPOLU
17
16

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
DIEVČATÁ
počet
5
9

ODKLADY
Počet

NAVŠTEVUJE MŠ

8

8

III. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov
a) Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/9941 zo dňa 28.5.1999 ako základný pedagogický a metodický dokument pre MŠ
uplatňovaný paralelne s Štátnym vzdelávacím programom platným od 1.9.2009.
b)

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091

c) Edukačnými hrami poznávame svet schválené edičnou komisiou PgF PU v Prešove dňa
29.9.2006
d) Školský vzdelávací program – JABĹČKO – overovanie a vypracovanie v šk.r.2008/2009.
e) Plán Zdravej školy,Doplňujúci program CO.

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog.zamest.
Počet zamestnancov k 30.6.2009
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

Nepedagogickí zamestnanci

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

kvalifikovaní

11,5

doplňujúci si vzdelanie

3 + 4 ŠJ

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma

Počet

vzdelávania

vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2009
Začalo

Pokračuje

1

Aj - ŠJŠ
Tvorba ŠKVP

ukončilo

1

12

12

12

1

1

1

Vzdelávanie
učiteliek MŠ
k tvorbe ŠKVPnárodný projekt

VI. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Dátum

Názov aktivity
Ekocentrum,návšteva.

18.-22.9 PPP.

Miesto

Forma

EKO-centrum

1,2.t.

MŠ Bajkolská

1.t.

18.09.

Ujo Ľubo:

MŠ Budovateľská

1.t.

22.10.

Tekvicové strašidlá.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

3.10.

Deň jablka,vitamínov

MŠ Budovateľská

1.t.

Svet okolo nás-výkresy výt.súťaž.

MŠ Bernoláková

1-5.t

12.11.

Šarkaniáda

MŠ Budovateľská

1-4.t

24.10.

Divadielko-Neposlušná princezná

MŠ Budovateľská

1.t.

október Zber papiera.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

25.11.

Nj-ukážková hodina

MŠ Budovateľská

1-5.t.

5.12.

Mikuláš

MŠ Budovateľská

1.t.

16.12.

DJZ – Šialene smutná princezná

DJZ

1.t.

Vianočná burza.

MŠ Budovateľská

1.t.

11-1

Soľná jaskyňa

Soľná jaskyňa

1-2.t.

22.02.

Rozprávková noc.,karneval

MŠ Budovateľská

1-5.t.,1-2.t.

Povedz mi básničku

MŠ Budovateľská

1-5.t.

5.02..

Valentínske športovnie

Fakulta Tv

1-3.t

12.01.

Deň snehuliakov

MŠ Budovateľská

1-5.t.

24.03.

Návšteva knižnice Slniečko-čítania súťaž.

Slniečko

1-2.t.

23.03.

Morena.

MŠ Budovateľská

1-4.t.

Deň učiteľov-prezentácia,workshop

PKO

uč..

Ujo Ľubo:Kocúr v čižmách

Prešov

1-5.t.

Veľkonočná burza.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

Škovránok

MŠ Budovateľská

1.t.

17.04..

Deň narcisov

MŠ Budovateľská

1-5.t.

29.01.

Vesmír očami detí:vv súťaž,návšteva

MŠ Budovateľská

1.t.

22.04.

Povedz mi básničku..

MŚ Budovateľská

1-5.t.

5.05.

Deň Zeme

Planetárium

1-3.t.

14.05.

Malé mamy

MŠ Bajkalská

1-5.t.

4.06.

Deň mlieka.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

2.04.

Ako žmurká semafór..

MŠ Budovateľská

1-5.t.

15.04.

Tanečné kreácie.

MŠ Zemplínska

4,2.t.

2.02.

Tanečné kreácie

PKO

2,4.t.

12.05.

Letná športová olympiáda

MŠ Budovateľská

1,4.t.

18.-22.5 Športové všeličo.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

5.06.

Škola v prírode.

Zlatá Idka

2.,1..t.

27.05.

MDD-program na pešej zóne

Mesto Prešov

1,4.t.

12.06.

Výlet do ZOO, Spišský hrad

SNV

1.,2..t.

10.06.

Výlet Ľuboviansky hrad.

S.Ľ.

3.t.

MŠ Budovateľská

1-5.t.

Rozlúčka s predškolákmi

MŠ Budovateľská

1,2.t.

Kľúčik do divadla

ABC

1,2.t.

Rozprávkový chodník

MŠ Budovateľská

1-5.t.

Príspevky do tlače(Večerník,Korzár).

MŚ Budovateľská

1-5.t.

Priebežná prax – študenti VŠ PgUPJŠ.

MŠ Budovateľská

1,4.t.

13.03.

17.,21.6 Letná slávnosť
29.04.

DOD- pravidelné aktivita tried

MŠ Budovateľská

1-5.t.

Tvorivá dielňa

MŠ Budovateľská

1,5.t.

PIERKO-ľudový súbor

4-1.t.

Ekologický krúžok

1.t.

JABĹČKO-tanečný súbor.

2.t

Krúžok Aj.

1.,2.t.

Krúžok Nj.

3.t.

VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila
P.č.

Názov projektu

1.

Škola podporujúca zdravie

2.

Aj-1.,2..trieda-triedny projekt.

3

Nj-3.trieda – triedny projekt.

4.

Žmurkajúci semafór.

5.

Vademecum- zdravý úsmev 2008.

6.

Aktíve zapojenie v projektoch a aktivitách mesta Prešov:Deti

7.

milujú Prešov,Kvety pre Prešov, MDD v meste, Deň učiteľov

8.

Do MŠ spoločne s úsmevom – DOD pre novoprijaté deti

9.

Chystáme sa do ZŠ:návštevy,účasti na hodinách,tvorivé dielne

Získaná hodnota

8.000 Sk
Didak.pomôcky
Mesto Prešov

10. Village projekt .
11. Program zelenej obnovy - KNP

KNP – 20.000 Sk

12. Zber papiera – 2 x ročne
13. Vidíš ma..
14. Lesná pedagogika.

Tričká,špor.potreby

VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000
1. Komplexná inšpekcia nebola.
IX. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2009
Názov
triedy

Počet
5

Kapacita(d)
111

Školská záhrada

Technický stav
Nevyhovujúce okná !!!
Fasáda,chodníky,izolácia budovy.
Nutná oprava záhradného
náčinia,nebezpečensto padajúcej omietky zo
stien budovy !!!

b) Materiálne podmienky školy
Učebné pomôcky a DKP a dopĺňajú priebežne – školné a príspevok RZ pri MŠ Budovateľská.
V čase prerušenie prevádzky MŠ sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia kanalizácie (do
30.9.2009).
X. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na školský rok
2008/2009
POP na šk.rok 2008/2009.
1.V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR - v spolupráci zo zriaďovateľom vytvárať
priestorové,materiálne a personálne podmienky v MŠ na zaškolenie čo najvyššieho počtu detí.
-prekročenie kapacity z dôvodov veľkého záujmu o umiestnenie detí do MŠ
2.V spolupráci so zriaďovateľom finančne zabezpečovať MŠ podľa normatív na dieťa
/Nariadenie vlády SR č.668/2004 Z.z./.
-postupná výmena detského nábytku
3.V spolupráci so zriaďovateľom použiť finančné prostriedky získané z príspevkov rodičov
na skvalitnenie materiálnych podmienok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.
- domčeková zostava – ihrisko
4.V súlade s Medzinárodnou štandardnou kvalifikáciou vzdelávania v MŠ poskytovať
predprimárne vzdelávanaie ISCED 0
- od 1.9.2008 overovanie a tvorba ŠKVP v súlade s ŠVP
5.Dôraz klásť na osvojenie si základov kultivovaného spisovného jazyka deťmi. Kultivovaný
rečový prejav detí posilňovať využitím rôznorodých metód a foriem práce, hrou, detskou
literatúrou slovenských autorov.
-viď plán práce

6.abezpečiť propagáciu zdravej výživy deťom a ich rodičom formou poskytovania informácií
o školskom stravovaní,organizovania ochutnávok.
-viď plán práce
7.organizovať režim stravovania detí v predškolských zariadeniach v súlade s nariadením
vlády SR č.362/2006 Z.z. /individuálne donášanie stravy je neprípustné s výnimkou diétneho
stravovania.
Zámery školy pre nasledujúce obdobie:
__________________________________________________________________________
Na úseku pedagogiskom:
Rozvíjať každé dieťa po stránke fyzickej,psychickej i sociálnej tak ,aby sa rozvíjalo:
1.učenie a jeho poznanie
2.osvojenie si základných hodnôt
3.získanie základnej samostatnosti schopnosti prejavovať sa ako samostatná osobnosť
V oblasti plánovania rešpektovať zloženie triedy i osobnosť dieťaťa,vychádzať pritom
z ISCED 0,rozvíjajúceho programu detí s OŠD,z publikácie Edukačnými hrami poznávame
svet,metodickýh materiálov, knihy Školka plná zábavky, plánu Zdravej školy,CO.
Pri plnení cieľov PVaV detí predškolského veku postupovať tvorivo,rozmanito,originálne.
Rozvíjať motiváciu, emocionalizáciu, socializáciu, kognitivizáciu a kreativitu.
-konkrétne v plánoch tried, v hodnotení tried
Vytvárať vhodné podmienky – kontrola rodičov prostredníctvom Rady školy a Rady
Rodičovského združenia pri MŠ Budovateľská 8 pre využívanie príjmov školy.
-viď zápisnice RŠ,RR
Rešpektovať a využívať fakt,že v modernom výchovno-vzdelávacom systéme sú nám velmi
nápomocné orgány a inštitúcie .Ide najmä o logopéda,psychológa ale aj o inštitúcie,akými sú
metodické centrum,pedagogicko-psychologická podadňa ,Červený kríž,KNP a pod
-prednášky a spolupráca s logopédom,psychológom
Podporovať priebežné vzdelávanie učiteliek zamerať na jazykovú prípravu cudzieho jazyka.
Podchytiť individualitu dieťaťa aj krúžkovou činnosťou.Pracovať podľa Plánu MZ.
-viď plán práce
Prevádzať aktivity projektu Školy podporujúcej zdravie. Skracovať čas odpočinku, pripraviť
pre deti alternatívnu činnosť. U detí s odloženou šk. dochádzkou pracovať podľa individ.
plánov.
-viď triedna agenda
Na úseku hospodárskom.
Zabezpečili sme rekonštrukciu kanalizácie.
Zabezpečili sme postupnú výmenu detského nábytku v triedach.
Začali sme s výmenou okien v hosp.časti a v 1.triede.
Dopĺňame inventár školy,udržiavame šk.záhradu,zabezpečili sme výrub stromov .
Na úseku práce s pedagogickými zamestnancami školy.
V spolupráci s metodičkami školy sme rozpracovať Plán metodickej činnosti a to:úlohy
ďalšieho vzdelávania,vnútroškolské MZ,plán profesijneho rastu,zvyšovanie odbornosti,rôzne

formy štúdia,kurzy,námety na vypracovanie vnútroškolských metodickch listov ,priebežná
prax študentov VŠ Pg.a pod.
XI. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania(SWOT analýza)
SILNÉ STRÁNKY
− zapájanie sa do projektov
− primeraná
odbornosť
pedagogických
zamestnancov
− vlastná
kotolňa,poloha
školy
,vymenená
kanalizácia
− záujem o MŠ
− profilácia pedagógov
− kvalifikovaný pedagóg 1-Nj,študujúci 2-Aj,1rozširujúca kvalifikácia pre 1-4 r.,špeciálna pg-1
− dobrá spolupráca s rodičmi
− záujem o školu (33 nevybavených žiadostí)
− veľká záhrada
PRÍLEŽITOSTI
c) dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí
d) veľmi dobré podmienky pre vedomosti detí
o histórii mesta – priame centrum mesta
e) výborné podmienky v realizácii heuristických
metód práce s deťmi
f) dobré možnosti pre kultúrne podujatia
a zúčastňovanie sa na dianí pre verejnosť
g) právna subjektivita od 1.1.2009

SLABÉ STRÁNKY
-technický stav budovy:,detské ihrisko nespĺňa normy
EÚ
-počet a usporiadanie miestnosti v budove neumožňuje
ani
v
budúcnosti
zabezpečiť
šatňu
pre
učiteľky,kanceláriu pre zástupkyňu ,telocvičňu a pod.
-spoločné spálne

RIZIKÁ
-nedostatok finančných prostriedkov pri nutnej
rekonštrukcii budovy, obavy z krátenia rozpočtu školy
-zvyšovanie primerného veku PZ
-prekročenie normatív pre počet detí v triedach

XII. Ďalšie vybrané informácie o škole
g) Psycho- hygienické podmienky v škole
Triedy sú nadpriemerne naplnené-vzhľadom na priestory školy je kladená veľká záťaž na
premyslenú organizáciu činností zo stany učiteľky.
h) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom
Na škole funguje RZ pri MŠ Budovateľská 8,Prešov – spolupráca
pri

zabezpečovaní

akcií,plánu

a programu

školy.Sponzorstvo:reklamné materiály,web stránka a pod.Na
škole sa v jednotlivých triedach uskutočňujú dni otvorených
dverí,zimné

besiedky

detí+opekačka/.Odbornosť

a letná
rodičov

slávnosť

/vystúpenie

využívame

aj

vzdelávacie účely – prednáška ,počítač,dni povolaní a pod.

ne

i) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
Prvotný kontakt s budúcimi rodičmi škôlkárov sa uskutočňuje
počas dňa otvorených dverí – marec,kedy rodičia dostanú
základné informácie o škole a majú možnosť spoluúčasti na
aktivitách

uskutočnených
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deň.Ďalšou

formou

komunikácie s verejnosťou – web stránka,e-mail.Pravidelná
spolupráca

–

šk.psychológ,logopéd,VŠ
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UPJŠ

v Prešove,Fakulta zdravotníctva,MPC Prešov,ZŠ.
XIII.Záver
1.) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok prerokovaná na
pedagogickej rade dňa 31.08.2009

V Prešove 31.08.2009
Mgr. Eva Miklášová
riaditeľ školy

Správa prerokovaná Radou školy pri MŠ Prešov, Budovateľská 8 dňa 14.10.2009
(Vyjadrenie Rady školy je prílohou tejto Správy)
V Prešove dňa 14.10.2009
PaedDr.Ján Pavlinsky
predseda RŠ
Schválil ...................2009
PaedDr. Kvetoslava Komanická
vedúci OŠKaŠ Prešov

SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti
MATERSKEJ ŠKOLY NA BUDOVATEĽSKEJ ULICI V PREŠOVE
za školský rok: 2008/2009.
Predkladá:
Mgr.Eva Miklášová
Riaditeľka MŠ Budovateľská 8,Prešov

Prerokované v pedagogickej rada školy
dňa: 31.08.2009
Vyjadrenie rady školy:
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Prešov
schváliť – neschváliť
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2008/2009
PaedDr.Ján Pavlínsky
Predseda RŠ pri MŠ Budovateľská 8,Prešov
........................................................................
Stanovisko zriaďovateľa:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Prešov
schvaľuje - neschvaľuje
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2008/2009
............................................................................
PaedDr.Kvetoslava Komanická
za zriaďovateľa

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Budovateľská 8,Prešov
.......................................................................................
Rada školy prerokovala na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.10.2009 Správu o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2008-2009, vyslovila súhlas s jej
obsahom a vyjadrila podporu činnosti riaditeľke MŠ a pedagogickému kolektívu MŠ.

PaedDr. Ján Pavlinský
predseda RŠ

