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Rada školy pri Materskej škole , Ružová 2 v Piešťanoch odporúča zriaďovateľovi
s ch v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
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predseda Rady školy

Predkladá:

Schvaľuje:

.........................................
Mgr. Lucia Gordianová
riaditeľka MŠ

.............................................
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy
za školský rok 2020/2021.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 ods. 1 písm. a)
Názov školy:
Adresa:
Telefónne číslo:
Elektronická adresa:
Údaje o zriaďovateľovi:

Materská škola
Ružová 2, 921 01 Piešťany
033/762 11 26
ms.ruzova@gmail.com
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany

Vedúcich zamestnanci MŠ:
Eva Macánková
Mgr. Lenka Julínyová
b) údaje o zriaďovateľovi
1. Názov:
2. Sídlo:
3. Tel. číslo:
4. Adresa el. pošty:

- riaditeľka školy, štatutár
- zástupca riaditeľa na elokovanom pracovisku

Mesto Piešťany
Mestský úrad Piešťany
Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany
Spojovateľka – 033/7765311
msu@piestany.sk

c) Údaje o rade školy:
Rada školy pri MŠ Ružová 2, Piešťany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Členovia rady školy sa vyjadrovali:
- k Školskému poriadku,
- k Plánu práce školy,
- k školskému vzdelávaciemu programu „Škôlkar“
- k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch materskej školy
- k počtu prijatých detí na predprimárne vzdelávanie,
- k zaregistrovaniu Občianskeho združenia rodičov a získaniu 2 %, resp. 3% daní z príjmov
pre ekokované pracovisko Materská školu A. Dubčeka 11, Piešťany
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Titul, priezvisko a meno
Mgr. Gordianová Lucia
Mgr. Štrückmüller Lívia
Bartošová Jana
PhDr. Chmelárová Ľudmila
Barteková Andrea
Mgr. Harajaková Zuzana
Krajčíriková Silvia
Rybárik Jaroslav
Ing. Mičura Jozef
Mgr. Cifra Martin

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený za
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa

11.

PhDr. Jolana Podobová

člen

zástupca zriaďovateľa

Ďalšie poradné orgány:
Pedagogická rada školy je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá
spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky MŠ) so skupinovým poradenstvom ostatných
pedagogických zamestnancov.
Skladá sa z 8 pedagogických zamestnancov. Je poradným orgánom riaditeľky MŠ. Počas školského
roka 2020/2021 sa zišla 3-krát. Na prvej pedagogickej rade bol odsúhlasený spôsob a forma
plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie hlavných cieľov podľa PPŠ a ŠkVP pod
názvom Škôlkár.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titul, priezvisko a meno
Macánková Eva
Mgr. Gordianová Lucia
Tomašovičová Erika
Ondríková Jana
Mgr. Julínyová Lenka
Miklíková Alena
Procházková Eva
Kadlíčková Michaela

Funkcia
riaditeľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
Zástupca riaditeľa na elokovanom pracovisku
učiteľka
učiteľka
učiteľka

Gremiálna a operatívna porada
Prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti MŠ. Zúčastňujú sa na nej všetci
vedúci zamestnanci MŠ. Podľa obsahu rokovania prizýva riaditeľka MŠ na poradu aj ďalších
pedagogických zamestnancov, najmä vedúcich predsedov komisií, zástupcu výboru odborovej
organizácie, rodičovskej rady, školskej rady, prípadne iné osoby.
Inventarizačná komisia
Riadi sa príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení
inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke MŠ písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj
návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa
rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ MŠ. Okrem určenej
inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.
d) Údaje o deťoch školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d)
Veková skupina
3-5 rokov
4-6 rokov
počte detí spolu vrátane detí so ŠVVP

Počet tried
2
2

Počet detí
47
51
98

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
Počet tried
2

Počet detí
31

•

e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. e,f)

zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci –
kvalifikovaní
Pedagogickí zamestnanci –
nekvalifikovaní
Odborný zamestnanci –
školský psychológ
Nepedagogický
zamestnanci – školníčka
Nepedagogický
zamestnanci – záhradník,
údržbár
Nepedagogický
zamestnanci – ekonómka
Nepedagogický
zamestnanci – mzdárka,
personalistka
Zamestnanci školskej
kuchyne a jedálne
Spolu

Počet zamestnancov v
Materskej škole Ružová 2,
Piešťany

Počet zamestnancov na elokovanom
pracovisku Materskej školy
A. Dubčeka 11, Piešťany

4

4

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

3

3

12

8

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Všetci pedagogický zamestnanci sú kvalifikovaní so stredoškolským pedagogickým vzdelaním.
Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Tri učiteľky majú ukončenú 1. atestáciu.
Dvom učiteľkám bolo ukončené adaptačné vzdelávanie.
V školskom roku 2020/2021 všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie
Hravá matematika - Čísla a vzťahy.
Individuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancovzamestnancoch zákon č. 138/2019.

zákon o pedagogických a odborných

Ďalšie vzdelávanie bude pokračovať podľa Plánu profesijného rozvoja v školskom roku
2021/2022, podľa ponuky vzdelávacích programov akreditovaných vzdelávacích spoločností.

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy:
• Nakoľko od októbra 2021 do 18. apríla boli sprísnené opatrenia RÚVZ týkajúce sa
pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 sme sa nezúčastnili akcií organizovaných
Mestom Piešťany, Mestskou políciou – Dopraváčik a pod.
• Spolupráci s Mestskou knižnicou sme využili pokiaľ nám pandemické opatrenia dovolili.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Mestská knižnica nám posielala herečky v mesiaci október priamo do materskej školy, kde
si deti mohli užiť v bezpečnom prostredí svojich tried kvalitné, pútavé a poučné vystúpenia
babkoherečiek spolupracujúcich s MsKs.
Pani učiteľky si navyše organizovali divadelné vystúpenia v jednotlivých
triedach materských škôl pre svoje skupiny detí. V jeseni pod názvom „O jabĺčku“,
v mesiaci január „Škaredé káčatko, v marci „O kohútikovi a sliepočke“.
Ani o mikulášske vystúpenie neboli deti oboch MŠ ukrátené. Realizovali ho pani učiteľky aj
s nepedagogickými zamestnancami, ktorí si pripravili zábavné mikulášske vystúpenie pre
deti s bohatou sladkou nádielkou v balíčkoch. Nechýbali ani čerti a anjeli.
V mesiaci december sme za prísnych pandemických opatrení zorganizovali aj vianočné
fotografovanie detí v materských školách.
Pani učiteľky zorganizovali v materských školách Karneval, pripravili si pestrý program pre
deti aj s odmenou pre jednotlivé masky.
V mesiaci máj sme sa zúčastnili na divadelnom vystúpení Máme Emu spracovanej podľa
predlohy spisovateľa Jána Uličianskeho.
V mesiac jún sme sa zúčastnili s deťmi v MsKs divadelného predstavenia Žabiatko.
V tomto mesiaci navštívil našu materskú školu aj kúzelník Juraj s rôznymi trikmi, ktorý mal
veľmi veľký úspech u detí.
Po uvoľnení opatrení na konci školského roka sme mohli zorganizovať Rozlúčku
s predškolákmi spolu so Šašom Jašom. Predškoláci si pripravili krátky program, s ktorým sa
rozlúčili s personálom MŠ – kuchárkami, školníčkou aj s triedou mladších detí. Umiestnili
tablo v miestnej predajni. Predškoláci dostali hodnotné darčeky a veľkú čokoládovú
medailu.
V závere školského roka sme organizovali aj koncoročné fotografovanie detí. Fotograf
spravil kreatívne foto aj predškolákom na tablo.
V tomto školskom roku sme sa úspešne zúčastnili výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“
organizovanej Mestom Piešťany, kde deti z MŠ Ružová vyhrali niekoľko prvých miest.
S výtvarnými dielami detí sme sa zúčastnili súťaží:
o Vesmír očami detí
o Žitnoostrovské pastelky 2021
o Malí zubári vedia ako poraziť zubožrútov!
Deň detí sa organizoval pod záštitou pani učiteliek z mladšej aj staršej vekovej skupiny detí
v oboch MŠ, ktoré na školskom dvore vytvorili množstvo súťažných stanovísk,
zorganizovali diskotéku a zábavný program.
V mesiaci júl sme v spolupráci s MsKs absolvovali workshop O včielkach v Piešťanskom
informačnom centre ako aj viacero divadelných predstavení.

• Počas obdobia od 18. 01. 2021 – 18. 04. 2021 boli materské školy otvorené len pre
pracujúcich rodičov s obmedzeným počtom detí. Pedagogický zamestnanci zabezpečovali
pre ostatné deti dištančné vzdelávanie. Prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky,
ale aj cez sociálne siete komunikovali s deťmi, posielali im rôzne úlohy, pracovné listy.
Rodičia sa delili s úspechmi detí s učiteľkami. Posielali fotky vypracovaných pracovných
listov, výtvarných diel, videí s cvičeniami, tancami a podobne.

h) Údaje o vypracovaných projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
Dlhodobé
• V spolupráci s firmou Plantex, s.r.o. Veselé sme sa zapojili do projektu Ovocie do škôl.

•
•

Projekt: Netradičné pohybové aktivity v MŠ, pokračuje
Projekt: Vidieť a byť videný nepokračuje, pre zlé podmienky na detskom dopravnom
ihrisku
• Projekt: Poznávajme a objavujme svet s počítačom a interaktívnou tabuľou – prebiehal
vo všetkých vekových skupinách
• Projekt: Rozvíjanie komunikačných kompetencií a predčitateľskej gramotnosti pokračuje
aj v spolupráci s MsK Piešťany
Krátkodobé
• Ralf rozdáva radosť, kde rodičia a priatelia MŠ hlasovali prostredníctvom hlasovacích
lístkov za materské školy. Projekt bol organizovaný spoločnosťou Raiffreisen Bank.
• Záhrada malých výskumníkov – program podpory lokálnych komunít. Oragnizovaný
spoločnosťou COOP Jednota
• Múdre hranie – projekt realizovaný rezortom školstva na podporu materských škôl
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.
V školskom roku 2020/2021 v materskej škole nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia.
j) Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach školy:
Materská škola Ružová 2, 921 01 Piešťany je samostatnou rozpočtovou organizáciou mesta
Piešťany naviazanou svojim rozpočtom príjmov a výdavkov na rozpočet mesta od 1.7.2005.
Člení sa na útvary: Materská škola Ružová 2, 921 01 Piešťany a elokované pracovisko Materská
škola A. Dubčeka 11, 921 01 Piešťany.
Súčasťou MŠ Ružová 2, je školská jedáleň so sídlom MŠ Ružová 2, Piešťany a školská jedáleň so
sídlom v MŠ A. Dubčeka 11, Piešťany, ktorá je organickou zložkou školskej jedálne pri MŠ
Ružová 2, Piešťany. Obe školské jedálne sú vybavené konvektomatmi a ostatným vybavením
v primeranom množstve. Obidve vedúce školských jedální využívajú na platbu prevodom internet.
Materská škola Ružová 2 v Piešťanoch je samostatná rozpočtová organizácia Mesta Piešťany
s právnou subjektivitou od 01. 07. 2005. Poskytuje predškolské vzdelanie pre deti vo veku od 3 do
6 rokov 100 detí na dvoch pracoviskách, a to MŠ Ružová 2 a elokovanom pracovisku MŠ A.
Dubčeka 11.
Obe budovy materskej školy sa nachádzajú v tichej lokalite v blízkosti rieky Váh, centra mesta,
parkov a kúpeľov. Budovy sú jednoposchodové – pavilónového typu, disponujúce dvoma triedami
s časťou na spanie a sociálnym zariadením, šatňami a skladovými priestormi. Každá trieda má
vybudovanú vonkajšiu terasu, čiastočne alebo úplne prekrytú strechou.
Materská škola na Ružovej ulici prebehla komplet rekonštrukciou financovanou z európskych
zdrojov z projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste
Piešťany“ v roku 2018, kde sa realizovala nasledovná rekonštrukcia s cieľom znížiť energetickú
náročnosť budovy materskej školy:
• komplexné zateplenie materskej školy vrátane základov, fasády, doteplenie strechy;
• komplexné úpravy a modernizácia elektroinštalácií a príprava teplej vody;
• komplexná výmena zastaralých rozvodov a výmena svietidiel za úsporné;
• úprava vykurovania;

•
•
•

vyregulovanie systému a termostatizácia, výmena zásobníka TV za zásobník s tepelným
čerpadlom;
dobudovanie vzduchotechniky - rekuperačné jednotky pre odvetranie celého priestoru;
odkvapové chodníky - vytvorenie nových chodníkov zo štrku.

Okrem týchto bodov sa v budove zrekonštruovala kuchyňa, skladové priestory, podlahy v triedach,
vymenili sa interiérové dvere.
V materskej škole A. Dubčeka je nadštandardne veľká záhrada poskytujúca deťom veľké možnosti
pohybových aktivít, doplnená s množstvom exteriérových hrových prvkov. Jedným z hlavných
devíz záhrady je aj vybudované veľké dopravné ihrisko. V strede záhrady je vybudovaný
zatrávnený kopec.
Materská škola na Ružovej ulici má menšiu záhradu, s množstvom zelene, zeleninovou záhradou,
exteriérovými hrovými prvkami pre deti, drevenými domčekmi. Obe materské školy disponujú
niekoľkými pieskoviskami, hojdačkami, veľkým množstvom odrážadiel, bicyklov, kolobežiek.
Lavičky sú k dispozícií na oddych detí pri hrových činnostiach.
Každá trieda disponuje technickými zariadeniami ako sú: interaktívna tabuľa, počítač/notebook,
tlačiareň (aj farebná), CD prehrávač, množstvom interaktívnych programov pre deti predškolského
veku. Priestory MŠ sú vybavené moderným detským nábytkom a dostatkom hračiek, kníh,
učebných pomôcok a didaktickej techniky. Na znižovanie chorobnosti u detí sú využívané
germicídne žiariče a čistička vzduchu. Nachádza sa tu i učebňa na oboznamovanie s anglickým
jazykom a na logopedickú starostlivosť.
V hospodárskych častiach oboch materských škôl sa nachádzajú:
- príslušné skladové priestory
- kancelária riaditeľky / zástupkyne
- kancelária vedúcej školskej jedálne
- sociálne zariadenie a sprcha pre zamestnancov
- práčovňa
- iné skladové priestory
V MŠ Ružová je zriadená aj extra učebňa na výučbu anglického jazyka, logopédie a pre potreby
školskej psychologičky.
Z finančných prostriedkov boli financované učebné pomôcky do starších tried, netradičný výtvarný
a kancelársky materiál, údržba interaktívnych a digitálnych učebných pomôcok.
Ďalej boli do MŠ A. Dubčeka boli zakúpené skrine do spální.
Na základe podnetu z RUVZ TT boli vyspravené a vymaľované priestory chodieb, sociálnych
zariadení v MŠ A. Dubčeka.
Značná časť finančných prostriedkov sa v tomto školskom roku využila na zakúpenie osobných
ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov ako aj pre rodičov a
predovšetkým deti navštevujúce MŠ.
Stručnú analýzu súčasného stavu
MŠ Ružová 2, Piešťany
Materská škola na Ružovej ulici je po kompletnej rekonštrukcií. Vybavenie interiéru je vo veľmi

dobrom stave. Postupne plánujeme vymieňať počítače a tlačiarne za kvalitnejšie typy, takisto
kancelársky nábytok. V exteriéri záhrady je potrebné zrekonštruovať a vymeniť niektoré hrové
prvky, húpačky a domčeky
MŠ A. Dubčeka 11, Piešťany
Budova je v zlom technickom stave. Rozsiahlu rekonštrukciu vyžadujú vonkajšie obvodové múry,
strecha, odtokové rúry, múriky s oplotením, chodníky, dopravné ihrisko, čiastočnú rekonštrukciu
a obnovu potrebujú aj vonkajšie hrové prvky, hojdačky a preliezky v záhrade MŠ.
Interiéry by bolo vhodné vymeniť zastaralé elektrické vedenie, vymaľovať triedy, vybudovať
sprchu pre deti, obnoviť vybavenie kuchyne (regále, kuchynská linka a i.).
Potreby a pripravované plány
• Zakúpenie nového zariadenia pre školské kuchyne v zmysle HCCP (nové kuchynské roboty,
sporáky, lapače tukov, skrine pre kuchárky podľa HCCP, nové police do skladov potravín (
z antikoru)
• umývačku na riad do MŠ Ružová 2
• rekonštrukcia a oprava detských hrových prvkov na školských dvorov v oboch materských
školách
• zakúpiť nový kuchynský riad do obidvoch školských jedální
• obnoviť detské dopravné ihrisko v MŠ A. Dubčeka 11
• zrekonštruovať elektrické zariadenie v MŠ A. Dubčeka11
• rekonštrukcia strechy v MŠ A. Dubčeka 11
• rekonštrukcia, izolácia, drenáž obvodových múrov v MŠ A. Dubčeka 11
• rekonštrukcia chodníkov v MŠ A. Dubčeka 11
• rekonštrukcia obvodových múrov a pletiva v MŠ A. Dubčeka 11
• vybudovanie sprchového kúta pre deti v MŠ A. Dubčeka 11
• zakúpenie zvyšných krytov na radiátory do triedy a chodby v MŠ A. Dubčeka 11
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky

Silné stránky

SWOT analýza materskej školy
Slabé stránky

• Profilácia a špecializácia MŠ
• Veľmi dobré umiestnenie MŠ
v tichom prostredí, v blízkosti Váhu,
parku, Červenej veže a ihriska
Žihadielko
• Priestranná záhrada v MŠ A.
Dubčeka s množstvom zelene
• Interaktívne tabule a digitálna
technológia vo všetkých triedach MŠ
• Využitie internetu vo všetkých
triedach MŠ na zlepšenie VVP
• Kvalifikovanosť a odbornosť
pedagógov
• Ochota pedagógov ďalšieho
kvalifikačného rastu vzdelávaním sa
cez MPC Trnava a na vysokej škole,

• Nedostatok finančných prostriedkov
na zabezpečovanie prevádzky dvoch
budov
• Nevyhovujúci stav školských dvorov,
problematické zabezpečovanie
úpravy veľkého areálu školského
dvora na MŠ A. Dubčeka
• Nevyhovujúci stav detského
dopravného ihriska v MŠ A.
Dubčeka
• Slabé možnosti finančného
ohodnotenia kvalitnej, mimoškolskej
činnosti pedagogických
zamestnancov
• Časté zastupovanie učiteliek
z dôvodu choroby a čerpania

• Dobrá spolupráca s MsK, s rodičmi,
s Radou školy, s klubom športovcov
Happy move
• Kvalitné uplatňovanie ŠVP pri tvorbe
ŠkVP
• Oboznamovanie s Anglickým
jazykom externými zamestnancami
• Tanečná predpríprava
• Mimoškolská činnosť
• Využívanie finančných dotácií
získaných sponzorstvom a z rôznych
projektov
• Logopedická starostlivosť
• Psychologické poradenstvo interným
psychológom
• Právna subjektivita MŠ
• Rekuperácia MŠ, čistenie vzduchu
rekuperačným spôsobom v MŠ
Ružová 2
• V každej triede germicídny žiarič.
• Kamerový systém zabezpečujúci
prístupové brány do MŠ Ružová 2
• Veľký záujem o umiestnenie detí do
MŠ
• Veľmi dobrá spolupráca s MsK,
zabezpečovanie kvalitnej
predčitateľskej gramotnosti
• Zeleninová záhrada podporujúca
rozvoj prírodovednej gramotnosti detí
• Opletenie oboch MŠ, maximálna
bezpečnosti detí
• MŠ Ružová, sídlo SPV regiónu
Piešťany
• Moderné UP k aplikácií
prírodovedného vzdelávania
• Konvektomaty v oboch jedálňach na
prípravu zdravých jedál pre deti
• Nové podlahové krytiny v spálňach
v MŠ A. Dubčeka
• Využívanie germicídnych žiaričov
v oboch MŠ
• Využívanie internetu a elektronickej
schránky k efektívnejšej komunikácii
s rodičmi, ale aj iných inštitúcií.
• Tvorba Asc agendy a štatistických
výkazov pre Sociálnu poisťovňu
prostredníctvom elektronickej
schránky.

•
•
•

•
•
•
•

dovoleniek počas školského
roka, vznikanie NP
Nevyhovujúce oplotenie v MŠ A.
Dubčeka
Slabá frekvencia logopedickej
starostlivosti
Na zabezpečenie priestorov na VVP,
nutnosť denného skladania
a rozkladania ležadiel, na spanie detí
v MŠ Ružová
Nedostatok prevádzkových
zamestnancov pri skladaní
a rozkladaní ležadiel
Nevyhovujúce regály školských
kuchýň podľa HCCP
Chýbajúce sprchovacie zariadenie pre
zamestnancov MŠ A. Dubčeka
Nevyhovujúca kanalizácia v MŠ
Ružová 2

• Problematické zabezpečovanie
kosenie trávnikov a úprava školského
dvora v MŠ A. Dubčeka
• Slabé využívanie nových, moderných
UP pedagógmi
• Komplikované pripájanie do
elektronickej schránky

Príležitosti

Riziká

• Podporovanie vzdelávania
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov v oblasti právneho
vedomia a zvyšovania
kvalifikovanosti a odbornosti
• V edukačnom procese využívanie
podporných inštitúcií
• Zúčastňovanie sa seminárov
a workshopov, poriadaných SPV,
MPC a iných inštitúcií
• Zapájanie právneho subjektu do
života mesta
• Zapájanie sa do vzdelávacích
a testovacích projektov a programov
• Realizáciou projektu IKT, zvyšovať
kvalitu výchovno-vzdelávacieho
procesu
• Získavanie mimorozpočtových
zdrojov na zlepšenie materiálnotechnickej základne školských
dvorov
• Organizovanie workshopov pre
členky SPV, zvyšovanie
kvalifikovanosti učiteliek

Zhoršovanie technického stavu budovy A.
Dubčeka a následné zvyšovanie
prevádzkových nákladov
Zhoršovanie technického stavu dopravného
ihriska v MŠ A. Dubčeka
Nedostatočná finančná motivácia
zamestnancov školy
Neustále zmeny a neprehľadnosť
v legislatíve
Obtiažne zabezpečovanie BOZP pri
skladaní a rozkladaní postieľok 2x denne,
dvomi prevádzkovými zamestnancami
Častá poruchovosť rekuperačného systému
Regály nevyhovujú požiadavkám HCCP
Chýbajúce hygienické zariadenie( sprchy)
v MŠ A. Dubčeka nevyhovuje hygienickým
normám

l) Počet detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP)
Materskú školu Ružová 2, Piešťany v školskom roku 2020/2021 nenavštevovalo žiadne dieťa so
ŠVVP.
m) počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa spracúva

Počet
prihlásených detí

Z toho počet
prijatých deti

Celkový počet
neprijatých detí
k 1. 9. 2020

Počet detí
prijatých na inú
MŠ z celkového
počtu
neprijatých detí

57

34

23

18

Počet voľných
miest

0

n) Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Názov položky

Suma

610 mzdy, platy ostatné vyrovnania
620 poistné a príspevok do poisťovní
630 tovary a služby
640 bežné transféry
Finančné prostriedky prijaté na vzdelávanie
pre predškolákov
Bežné transféry
Hmotná núdza

207.814,66.238,56.943,4.211,6.085,-

0,-

o) Informácie o spolupráci školy s rodinou a rôznymi inštitúciami
Spolupráca s rodinou
• Úzka spolupráca s rodinou (rodičia, starí rodičia, priatelia školy), ktorí sú nápomocní pri
organizovaní podujatí v MŠ, pomáhali zabezpečiť hygienický materiál pri pandemicej
situácii, zabezpečovali vonkajšiu výzdobu materských škôl.
Spolupráca s inštitúciami
• Spolupráca so zriaďovateľom Mestom Piešťany.
• Nadštandardná spolupráca s Mestskou knižnicou, Zimným štadiónom, HappyMove,
Mestskou políciou, s hojekovým klubom Havrani
• Nadštandardná spolupráca so Súkromným centrom špeciálno - pedagogického poradenstva
Atalanga v logopedickej starostlivosti o deti.
• Podporovať školskú psychologičku v jej aktivitách s deťmi.
• Spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie formou
poradenských, metodických a informačných služieb, ktoré poskytujú komplexnú
psychologickú, výchovno-poradenskú a preventívnu starostlivosť.
• Spolupráca so spoločnosťou C&M Languages v Piešťanoch pri osvojovaní základov
anglického jazyka a s Legovňou, ktorá rozvíja technické zručnosti a skupinovú spoluprácu
u detí predškolského veku.
• Spolupracovať s CVČ, ZUŠ, Plantexom Veselé.

V Piešťanoch 30. 08. 2021.

….........................................
Mgr. Lucia Gordianová
riaditeľka MŠ Ružová2

