MATERSKÁ ŠKOLA RUŽOVÁ 2,
921 01 PIEŠŤANY

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
školského zariadenia za obdobie
školského roka 2019/2020.

Prerokované pedagogickou radou školy:

26.08.2020

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 a podmienkach za školský rok 2019/2020.

..................................
predseda RŠ

Predkladá:

Schvaľuje:

.....................................
Eva Macánková
riaditeľka MŠ

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

Základné identifikačné údaje o škole:

1.
2.
3.
4.

Názov školy:
Materská škola
Adresa:
Ružová 2, 921 01 Piešťany
Telefónne číslo: 033/7621126
Internetová a elektronická adresa: ms.ruzova@gmail.com

5.

Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany

6.

Mená vedúcich zamestnancov: Eva Macánková – riaditeľka MŠ
Eva Grancová - zástupca pre elokovanú triedu A. Dubčeka 11
Jana Bartošová – vedúca ŠJ Ružová 2
Katarína Dúbravová – vedúca ŠJ A. Dubčeka 11
Mgr. Lenka Julinyová – poverená zastupovaním riaditeľky počas
neprítomnosti, vedenie pokladničného denníka

7. Údaje o rade školy:
Predseda: Mgr. Lenka Julinyová – zástupca pedagogických zamestnancov
Jaroslav Rybárik – člen – zástupca zriaďovateľa
Ing. Jozef Mičura – člen – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Martin Cifra.– člen – zástupca zriaďovateľa
PhDr. Jolana Podobová - člen – zástupca zriaďovateľa
Andrea Barteková- člen – zástupca rodičov
PhDr. Ľudovíta Chmelárová – člen – zástupca rodičov
Mgr. Lívia Strückmüller – člen – zástupca pedagogických zamestnancov
Jana Bartošová – člen – zástupca prevádzkových zamestnancov
Zuzana Harajková – člen – zástupca rodičov -člen – zástupca rodičov
Silvia Krajčíriková – člen zástupcov rodičov
Rada školy pri MŠ Ružová 2 Piešťany v školskom roku 2019/20 zasadala jedenkrát. Jej
členovia sa oboznámili so Správou o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Ružová 2
Piešťany v školskom roku 2019/20, ktorú odporučili na schválenie, tak isto aj Plán práce
školy na školský rok 2019/20. Bola im predložená finálna verzia Školského vzdelávacieho
programu podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.
Schválili Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri MŠ Ružová 2 v Piešťanoch, ktorým
sa mení Čl. 6 Pravidlá rokovania rady školy bod 7, podľa ktorého RŠ môže využívať
hlasovanie per rollam a na oboznámenie sa s dokumentom, pripomienkovanie dokumentu
môže využívať mailovú korešpondenciu.
Prostredníctvom hlasovania per rollam bola navrhnutá za kandidáta za rodičov do Mestskej
školskej rady v Piešťanoch pre funkčné obdobie od 14.03.2019 – 13.03.2023 pani PhDr.
Ľudovíta Chmelárová. Za člena do MsŠR, však nebola zvolená.
Ďalšie poradné orgány:
Pedagogická rada školy sa skladá z 8 pedagogických zamestnancov, je poradným orgánom
riaditeľky MŠ. Počas školského roka 2019/20 sa zišla 5-krát. Na prvej pedagogickej rade

bol odsúhlasený spôsob a forma plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie
hlavných cieľov podľa PPŠ a ŠkVP pod názvom Škôlkár.
Hodnoteniu výchovno -vzdelávacej práce v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu,
formami plánovania a vypracovávaniu pedagogickej dokumentácie. V mesiaci marec 2020
sa zišla za účelom inštruktáže vyplývajúcej z Opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia
COVID – 19 a pracovnoprávne vzťahy na školách.
Gremiálna a operatívna porada riaditeľky: vedúci zamestnanci +
zástupca OZ PšaV + zástupca Rodičovského združenia + zástupca RŠ
Metodické orgány:
Vedúci Metodického združenia: Mgr.Lenka Julinyová
MZ pracovalo podľa svojho plánu činnosti.
Počas roka sa združenie zišlo trikrát. Na svojich zasadnutiach sa prevažne venovali
hodnoteniu vlastnej práce podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Bolo
uskutočnené jedno interné metodické združenie, s podrobným rozpracovaním metodiky.
Údaje o počte detí školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami : 96
Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy:
Prípravné triedy: 2
Zapísané deti: 37
Údaje o počte detí k 15.9.2020
Počet tried: 4
Počet všetkých detí: 96
Počet detí predškolského veku: 30
Deti s odloženou školskou dochádzkou: 2
Neprijatých detí: 0
Údaje o počte zamestnancov:
Pedagogickí zamestnanci: 8 z toho plne kvalifikovaných 8
Prevádzkoví zamestnanci: 11
Školský psychológ: 1
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických aj nepedagogických zamestnancov:
Mgr. Lucia Gordianová - Inovačné vzdelávanie a Aktualizačné vzdelávanie v počte 4h
 Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej
expresie detí predškolského a mladšieho školského veku
 Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského veku
a mladšieho školského veku ( Inšpirácia Elektráreň Piešťany)
 Prírodovedné vzdelávanie, Od údivu k pochopeniu (SPV Piešťany)
 Profesijné štandardy – atestácie – portfólio, webinár online ( MPC TT)
 Legislatíva v školskom roku 2020/21, online, JUDr. Žaneta Surmajová
 Hravá matematika – čísla a vzťahy ( Inšpirácia) Piešťany
Erika Tomašovičová: Inovačné vzdelávanie a Aktualizačné vzdelávanie v počte 4h
 Prírodovedné vzdelávanie, Od údivu k pochopeniu ( SPV Piešťany)
 Vnímavé deti, Prosolutions, webinár online
 Hravá matematika – čísla a vzťahy ( Inšpirácia) Piešťany

Mgr. Lenka Julinyová: Inovačné vzdelávanie a Aktualizačné vzdelávanie v počte
4h




Prírodovedné vzdelávanie, Od údivu k pochopeniu ( SPV Piešťany)
Hravá matematika – čísla a vzťahy( Inšpirácia) Piešťany
Legislatíva v školskom roku 2020/21 Stiefel Eurocart online

1. Atestácia
Eva Procházková: Aktualizačné vzdelávanie 4h
 Legislatíva v školskom roku 2019/20
Alena Miklíková: Aktualizačné vzdelávanie 4h
 Legislatíva v školskom roku 2019/2020







Eva Macánková: Inovačné vzdelávanie a Aktualizačné vzdelávanie v počte 4h
Účasť na Celoslovenskej odbornej konferencii v Prešove, pod názvom: Materská škola
a jej premeny v súčasnosti
Účasť na Rade SPV v mesiaci september 2019 a január 2020 v Žiline
Organizovanie vzdelávania Hravá matematika- čísla a vzťahy, Prírodovedné vzdelávanie
Od údivu k pochopeniu
Legislatíva v školskom roku 2020/21 online Stiefel Eurocart
Celoslovenská odborná konferencia pre riaditeľky materských škôl ( online) Fórum

Prevádzkoví zamestnanci: Jana Bartošová - vedúca ŠJ a Katarína Dúbravová absolvovali
pracovné stretnutia pod názvom: Kvalita potravín v školskom stravovaní a reformulácia
potravín v školskom stravovaní, kuchárky sa zúčastnili seminára: Zásady školského
stravovania v MŠ.
Pani Eva Valková, hlavná kuchárka, Katarína Matúšová, prac.v prevádzke A. Dubčeka,
Katarína Dúbravová, Jana Bartošová, Monika Macháčová a Jana Šarkőzyová– zamestnanci
ŠJ absolvovali pracovné stretnutie na KŠÚ v Trnave pod názvom: Uplatnenie zásad HACCP
v praxi

SWOT analýza materskej školy
Silné stránky
 Profilácia a špecializácia MŠ
 Veľmi dobré umiestnenie MŠ
v tichom prostredí, v blízkosti Váhu,
parku, Červenej veže a ihriska
Žihadielko
 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,
 Dobrá spolupráca s MsK, Hokejovým
klubom Piešťany, s rodičmi, s Radou
školy
 Kvalitné uplatňovanie ŠVP pri tvorbe
ŠkVP
 Oboznamovanie s Anglickým
jazykom
 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
 Veľký, parkový priestor v MŠ A.
Dubčeka,
 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
 MŠ Ružová, sídlo SPV regiónu
Piešťany

Slabé stránky
 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
dovoleniek počas školského
roka, vznikanie NP
 Nevyhovujúce oplotenie v MŠ A.
Dubčeka
 Slabá frekvencia logopedickej
starostlivosti
 Málo voľných miest na prijatie detí
do MŠ
 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

 Moderné UP k aplikácií
prírodovedného vzdelávania
 Konvektomaty v oboch jedálňach na
prípravu zdravých jedál pre deti
 Nové bezpečnostné zámky na
budovách MŠ

Príležitosti
 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

Riziká
 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
 Finančná náročnosť pri
zabezpečovaní výmeny filtrov pri
používaní rekuperácie
 Časté vlámania do budovy MŠ
A.Dubčeka
 Regály nevyhovujú požiadavkám
HCCP
 Chýbajúce hygienické zariadenie(
sprchy) v MŠ A. Dubčeka
nevyhovuje hygienickým normám

Údaje o aktivitách a prezentácii školy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

deti sa oboznamovali formou krúžkovej činnosti s anglickým jazykom – po celý rok
zúčastnili sme sa akcie: „Na kolesách proti rakovine“, Športový deň pred DU – september
2019
turistická vychádzka na Červenú vežu s cieľom: Viesť deti k pozitívnym hodnotám, ku
zdraviu, k vzťahu k prírode a ku všetkému živému na našej planéte Zem – september 2019
v spolupráci s rodinou bola zorganizovaná Vianočná besiedka s posedením pre rodičov, deti
s vianočným programom vystúpili pre Ligu proti rakovine a pre Allzhaimer centrum
v spolupráci s rodinou bol uskutočnený Fašiangový karneval
výlet na farmu Ľubina deťmi MŠ Ružová 2 ,kde sa mali možnosť zoznámiť s rôznymi
druhmi hospodárskych zvierat, ale i s flórou malej botanickej záhrady
Turistická vychádzka do campingu Sĺňava II, spolu aj so zabezpečením teplého obeda, sme
uskutočnili s deťmi MŠ A. Dubčeka
v spolupráci s Mestskou políciou bola zorganizovaná na detskom dopravnom ihrisku v MŠ
Detvianska akcia pod názvom: „Bezpečne na ceste“
v spolupráci s MsK Piešťany v rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti, bolo pravidelne
uskutočňované zapožičiavanie si kníh a následné čítanie rodičov deťom. V spolupráci
s MsK sme sa aktívne zúčastnili, pri príležitosti 100. rokov od narodenia Márie Ďuričkovej,
s folklórnym pásmom „ Zlatá hrkálka“ Toto vystúpenie bolo ocenené aj osobným
poďakovaním od šéfredaktorky vydavateľstva BUVIK, pani Števkovej.
pri tejto príležitosti sa zúčastnili aj celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom: „ Moja
rodina,“ kde deti z našej MŠ získali 1. miesto
Počas letnej prevádzky sa deti zúčastňovali divadelných predstavení v MsK
Predplavecký výcvik sa uskutočnil v mesiaci jún 2020 pre všetky deti .
Deti staršej vekovej skupiny absolvovali v rámci zvyšovania inteligenčných schopností a
rozvíjania základov operatívneho vzdelania, exkurziu v Balneologickom múzeu Piešťany
priemerne 1x mesačne sme navštívili divadelné predstavenie v DU, v MsK, v MsKS, ako i
priama účasť niektorých umelcov v našej MŠ
pri príležitosti Dňa matiek sme uskutočnili pre všetky mamičky veľmi hodnotnú prehliadku
dramatizácií, hudobných a recitačných vystúpení . Deti staršej vekovej skupiny vystúpili
s folklórnym pásmom „ Zlatá hrkálka“ nielen pre mamičky pri príležitosti Dňa matiek, ale
i pre Ligu proti rakovine a pre ostatné MŠ v meste
bola uskutočnená Rozlúčka predškolákov s MŠ, deti absolvovali pod vedením učiteliek
spolu s rodičmi promočnú slávnosť a zhotovili si slávnostné tablo
zúčastnili sme sa s deťmi vystúpenia žiakov ZUŠ.
V rámci Rozlúčky s MŠ Ružová 2 bolo uskutočnené kabaretné vystúpenie Šaša Jaša spolu
s odovzdávaním darčekov a spomienkových predmetov pre deti odchádzajúce do ZŠ
V rámci Prírodovedného vzdelávania, bola uskutočnená environmentálna aktivita,: Vývoj
žaby a Vývoj motýľa
Na zoznamovanie s Vesmírom, deti navštívili mobilné Planetárium
V rámci vopred vypracovaného projektu : Netradičné pohybové aktivity, v spolupráci
s HK Piešťany a s rodičmi, deti MŠ A. Dubčeka absolvovali Korčuľovanie na Zimnom
štadióne. Deti navštevovali Zimný štadión pravidelne, každý štvrtok, v rámci pobytu vonku
.Vďaka tejto aktivite, sa deti vedia bezpečne pohybovať na korčuliach na ľade.

Údaje o vypracovaných projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
 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

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.
V dňoch od 10.3.2016 uskutočnila ŠŠI Trnava informatívnu – tematickú inšpekciu
k zavádzaniu iŠVP do praxe. Z tejto inšpekcie neboli vyvodené závery, nakoľko bol
iŠVP iba v pilotnom programe, ale napriek tomu ŠŠI hodnotila výchovno
–
vzdelávaciu prácu našej materskej školy, ako veľmi kvalitnú, ktorá im veľmi pomohla
v ich ďalšej kontrolnej činnosti na ostatných materských školách v TTSK

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 elokovavaná trieda MŠ
Ružová 2, so sídlom A. Dubčeka 11, 921 01 Piešťany.
Súčasťou MŠ Ružová 2, je ŠJ so sídlom MŠ Ružová 2 a ŠJ so sídlom na A.Dubčeka, ktorá je
organickou zložkou ŠJ pri MŠ Ružová 2.
MŠ Ružová 2, 921 01 Piešťany je štvortriedna, pavilónového typu.
Zlúčením materskej školy Ružová 2 a materskej školy A. Dubčeka 11, do jedného právneho
subjektu Materská škola Ružová 2, hodnotím pozitívne.
právna subjektivita nám umožnila spolupodieľať sa na tvorbe rozpočtu MŠ a jeho efektívnom
využívaní.
Vďaka príspevkom 2% z daní daňových poplatníkov a vypracovaním projektu pod názvom
Digiškola, vyhláseného MŠ SR, sa nám podarilo získať pre obidve MŠ interaktívne tabule.
V súčasnej dobe využívame interaktívne tabule vo všetkých štyroch triedach, čím prispievame
ku skvalitneniu VVP aj v triedach mladších detí
Z finančných prostriedkov určených na predškolákov, boli financované UP do starších tried,
odmeny pedagogickým zamestnancom, netradičný výtvarný a kancelársky materiál, údržba
interaktívnych a digitálnych UP.
Boli čiastočne obnovené zariadenia oboch školských dvorov – zakúpené trampolíny.
Na školský dvor A. Dubčeka, boli zakúpené nové telovýchovné zariadenia
Do MŠ A. Dubčeka boli zakúpené skrinky do obidvoch detských šatní, nové radiátorové kryty,
nový nábytok do mladšej vekovej skupiny.
obidve vedúce ŠJ využívajú na platbu prevodom internet.

–
–
–
–

Bola zrekonštruovaná MŠ Ružová 2, na úsporu energetickej náročnosti bola nainštalovaná
rekuperácia na zníženie týchto nákladov.
Na lepšie zabezpečenie bezpečnosti detí, ale i interiéru a exteriéru MŠ Ružová 2, boli
zabudované zo sponzorských prostriedkov na vstupné vchody videokamery.
Do obidvoch kuchýň bol z rozpočtu mesta nainštalovaný konvektomat.
Do kuchyne A. Dubčeka boli nainštalované nerezové poličky
Zostáva ešte uskutočniť:

-

-

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)
zakúpiť nový kuchynský riad do obidvoch školských jedální
bezpečnostné zariadenia proti vniknutiu do MŠ Dubčeka aj Ružová 2
bezpečnostné zámky do MŠ Ružová
obnoviť detské dopravné ihrisko v MŠ A. Dubčeka
zrekonštruovať elektrické zariadenie v MŠ A. Dubčeka
zabezpečiť izoláciu podláh v spálňach MŠ A.Dubčeka
zabezpečiť bezpečnostný kamerový systém do oboch budov MŠ na prevenciu krádeží

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotácia na mzdy /610/
Dotácia na prevádzku /630/
Odvody /620/
Nemocenské
Školné
Réžia na stravu

161.293,00
67.591,00
54.816,00
300,00
8.840,00
10.027,00

Iné finančné prostriedky:
Príjmy a výdavky rodičovského fondu = 2.880,- € ( MŠ Ružová)
Príspevky od sponzorov pre MŠ Ružová – 1.800€
Výdaj: Celoročné poistenie detí 60€, V sume 2.712 € bolo zakúpené do MŠ Ružová 2, detské
ihriskové prvky, výlet na Lubinu aj s obedom 450€, divadelné predstavenia a Rozlúčka s MŠ
520€ Pranie prádla 280€, Pitný režim 60€, Dekoratívne predmety86€, Účet na založenie 2%
z daní 61,55
RZ pri MŠ A. Dubčeka prijmy: 3.808€
Výdaj: Poistenie detí 60€, Poštovné, kolky – 110€, Opravy, záhradný materiál 137,82€, Pranie
prádla 267,95€, Pitný režim 130,39, Mimoškolské akcie 975,02, UP + hračky- 1.084,25€, Účet
na založenie 2% - 61,55

Vyhodnotenie koncepčného zamerania rozvoja materskej školy
Akceptáciou osobnosti dieťaťa som viedla pedagogické zamestnankyne k tomu,
aby prijímali dieťa také aké je, utvárali tak pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíjali
sociálnu komunikáciu.
Vo výchovno–vzdelávacom procese je potrebné viac využívať a stimulovať u detí
schopnosť
sebahodnotenia a sebareflexie.
Prvky sebahodnotenia a sebareflexie boli čiastočne uplatňované v starších vekových
skupinách. Tejto oblasti je však potrebné venovať ešte viac pozornosti individuálnym
vzdelávaním všetkých učiteliek
Edukačný proces starších vekových skupín bol čiastočne orientovaný na aktívne prijímanie
poznatkov prostredníctvom skúmania, experimentovania, praktických činností, osobnú
skúsenosť alebo zážitok.
Je žiaduce, aby sa tomuto procesu venovala zvýšená pozornosť aj naďalej. S poznatkami z
preštudovanej literatúry boli pedagogické zamestnankyne pravidelne oboznamované
formou prednášok na pedagogických radách. Všetky deti staršej vekovej skupiny mali
založenú tzv. Osobnú zložku grafomotorického prejavu podľa vopred vypracovaného
Plánu grafomotorických zručností.
Pre deti s odloženou školskou dochádzkou bol vypracovaný v spolupráci so školským
psychológom individuálny vzdelávací program podľa ktorého učiteľky staršej vekovej
skupiny systematicky pracovali. Bola zároveň zabezpečená systematická príprava detí
predškolského veku na vstup do prvého ročníka.
V MŠ pracoval po celý rok školský psychológ PhDr. Daniela Ilenčíková, ktorá pracovala
priamo v MŠ a vykonávala psychologickú činnosť na pomoc deťom, poskytovala informácie
a poradenské služby rodičom a pedagógom.
Hlavným cieľom práce školského psychológa bola identifikačno-diagnostická,
konzultačno-poradenská, nápravno-korektívna a preventívna činnosť.

Hodnotiaca správa školského psychológa, za školský rok 2019/2020
Vypracovala: PhDr. Daniela Ilenčíková
Hlavnou náplňou jej práce v školskom roku 2019/2020 bola individuálna práca s deťmi
MŠ ( pomoc pri riešení problémov so správaním, adaptačné problémy v sociálnej oblasti,
krízová intervencia), konzultačno-poradenská činnosť pre pani učiteľky, poradenstvo pre
rodičov v oblasti optimalizácie štýlov výchovy detí predškolského veku.
V školskom roku 2019/2020 mala v evidencii 5 detí MŠ, išlo prevažne o deti
s poruchami a problémami so správaním. S evidovanými deťmi a ich rodičmi sme
realizovali opakované konzultácie, následne bola prítomná na pozorovaní detí v kolektíve
triednych skupín a v spolupráci s triednymi učiteľkami vytvorili intervenčný program,

podľa druhu problému dieťaťa, zameraného na modifikáciu nežiaduceho správania.
V školskom roku 2019/2020 mala v evidencii 3 deti s odkladom školskej dochádzky.
Spolu s učiteľkami starších vekových skupín vytvorili individuálny plán výchovy
a vzdelávania, s ohľadom na optimálny rozvoj ich osobnosti.

-

-

-
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Okrem spomínaných činností realizovala nasledovné aktivity:
September – október
pozorovanie detí v jednotlivých skupinách, preventívna činnosť zameraná na odhalenie „
problémových detí“ oboznámenie s novými deťmi a pozorovanie procesu adaptácie na MŠ
intenzívne pozorovanie procesu adaptácie v MŠ Ružová 2 a A. Dubčeka 11
November – december
„ orientačné“ psychologické testovanie detí s OŠD – administrácia výsledkov a zhotovenie
hodnotenia pre triedne učiteľky, s odporúčaním rozvíjania jednotlivých oblastí pre školskú
zrelosť
Január
príprava materiálu na zápis detí do školy
Február
zápis detí do 1.ročníka – administrácia potrebných formulárov pre psychologické vyšetrenia
a zaslanie žiadostí do príslušných CPPPaP a SCSPP Banka, podľa požiadaviek rodičov
Marec – apríl
administrácia posudkov z CPPPaP a SCSPP Banka – odklady školskej zrelosti

Bola zabezpečená logopedická starostlivosť zamestnankyňou SCSPP Mgr. Vráblovou, ktorá
pravidelne pracovala s deťmi v priestoroch MŠ.

Údaje o projektoch:
Cez projekt a rozšírené osnovy VVP : Poznávajme a objavujme svet s počítačom
a interaktívnou tabuľou, sa deti oboznamovali s digitálnou technológiou.
Prostredníctvom digitalizácie mali deti sprístupňované poznatky a nové informácie. Deti sa
oboznamovali s tým, ako správne používať informačno – komunikačné technológie, ktorá
má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti a tvorivosti detí na rozvoj ich vyšších poznávacích
funkcií, schopností komunikovať a kooperovať, vyhľadávať informácie, spracúvať ich
a kriticky analyzovať, slobodne a zodpovedne sa rozhodovať, premýšľať a riešiť problémy

N Projekt Vidieť a byť videný, sa neuskutočňoval na našom detskom dopravnom
ihrisku, pre nepriaznivý technický stav. Deti sa zúčastnili dopravnej súťaže
usporiadanej MsP v MŠ Detvianska
Cez projekt: Netradičné pohybové aktivity sme viedli deti k rozvíjaniu pohybovej
všestrannosti, k estetickému pohybu a zmyslu pre rytmus. V rámci rozšírenia UO
o pohybovú prípravu, s deťmi pracovali Mgr. Lucia Gordianová a Mgr. Lenka Julinyová
v priebehu celkového výchovno-vzdelávacieho procesu.
Deti MŠ A. Dubčeka, v rámci tohto projektu, pravidelne navštevovali Zimný štadión, kde sa
zoznamovali so základmi korčuľovania na ľade

-

V spolupráci s MsK Piešťany sme sa snažili rozvíjať čitateľskú gramotnosť
v materskej škole a osvojovať si tak rozhodujúce predpoklady pre zvládnutie čitateľských
schopností
rozvíjaním literárnej gramotnosti formovať vzťah k písanej kultúre, vrátane vytvárania
čítacích návykov
pomáhali sme utvárať jazykovú a rečovú kultúru používaním spisovnej podoby
materinského jazyka
po ukončení predprimárneho vzdelávania vedeli deti zvládať základné grafické tvary písma
Využívali sme aktivity v MsK na osvojovanie si niektorých jazykových schopností,
ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu, rozvíjajú záujem o písanú podobu jazyka.
Spolupráci s MsK v Piešťanoch bola v uplynulom období venovaná veľká pozornosť.
Špecificky bola orientovaná na požičiavanie si kníh z knižnice, cieľom ktorej bolo pokúsiť
sa navrátiť dieťa predškolského veku späť ku knihe a k literárnemu dielu všeobecne. Snažili
sme sa knihu posunúť v konkurencií s inými médiami na popredné miesto. Zároveň sa nám
úspešne podarilo zapájať rodičov do práce s prinesenou knihou. Práca s literárnymi dielami
a ich úspešné zakomponovávanie do výchovno-vzdelávacieho procesu nám pomáhala aj pri
osvojovaní si niektorých jazykových schopností, ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu.
Oboznamovanie s anglickým jazykom, prebiehalo prostredníctvom krúžkovej činnosti 2x
v týždni cez agentúru Lengues CM. Nadobudnuté vedomosti z cudzieho jazyka boli
primerané veku a psychickému vývinu detí. Jednotlivé ciele boli stanovované, podľa
štandardov obsiahnutých v našom ŠkVP, podľa vypracovaných tém v jednotlivých triedach.
Dominantou oboznamovania s cudzím jazykom bolo osvojovanie si výslovnosti
a základných fráz hravou formou, pomocou zvukov a obrázkov na základe zmyslového
vnímania a zážitku. Prínosom bola najmä motivácia a vzbudenie záujmu o jazyky a ľahšie
pokračovanie v oboznamovaní s cudzím jazykom v ZŠ.

Spolupráca školy s rodičmi:

–
–

–
–

Počas školského roku boli uskutočnené dve celoškolské rodičovské združenia a dve
výborové rodičovské združenia.
Užšia spolupráca bola s rodičmi nadväzovaná počas Adaptačného programu novoprijatých
detí, pri individuálnych konzultáciách, pri zostavovaní individuálnych pozorovacích
záznamov, pri zostavovaní Osobného spisu dieťaťa.
Rodičia boli prostredníctvom násteniek oboznamovaní s Dohovorom o právach dieťaťa, s
materiálom z CPPP a školskou psychologičkou, so schváleným Školským poriadkom MŠ, s
výsledkami grafomotorických cvičení, s textami básní a piesní, s aktivitami školy.
Fašiangový karneval, Vianočná besiedka, oslava MDD, Rozlúčka s MŠ
za účelom prehlbovania citového vzťahu dieťaťa v rodine bola zorganizovaná oslava Dňa
matiek
každé dieťa bolo dôsledne spoznávané prostredníctvom rozhovorov s rodičmi, čím bolo
zabezpečené rešpektovanie individuálnych zvláštností každého dieťaťa, psychického a
fyzického vývinu, jeho úroveň vedomostí, poznania v nadväznosti na výchovu v rodine
talentované deti boli v spolupráci s rodičmi odporúčané do ZUŠ v Piešťanoch
počas celého roku nám rodičia pomáhali zabezpečovať pitný režim v podobe bylinkových a
ovocných čajov

Spolupráca so Základnou školou:
Počas školského roku bolo naplánovaných šesť vzájomných stretnutí Materská škola a Základná
škola. V tomto školskom roku MŠ Ružová spolupracovala so ZŠ M. R. Štefánika na ul.
Vajanského v Piešťanoch s pani učiteľkou Mgr. Královou a ZŠ Brezová, s pani učiteľkou
Jančárovou
Všetky naplánované stretnutia boli uskutočnené a viedli k uľahčeniu prechodu detí
predškolského veku do 1.ročníka ZŠ.

V Piešťanoch 30.08.2020.

….........................................
Eva Macánková
riaditeľka MŠ Ružová2

