Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky
Materská škola, Horná ulica 240, 976 33 Poniky

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI A JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY
za školský rok 2020/2021

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:

Základná škola s materskou školou Š. Žáryho

Adresa materskej školy:

Materská škola, Horná ulica 240, 976 33 Poniky

Telefónne číslo školy:

048/419 32 43

E-mail:

materskaskola@zsponiky.sk
msponiky@gmail.com

Riaditeľka školy :

Mgr. Mária Janovčíková

Zástupkyňa pre MŠ:

Mgr. Jaroslava Berčíková

Zriaďovateľ:

Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Telefónne číslo OÚ Poniky:

048/419 37 03

E-mail:

poniky@poniky.sk

Predseda Rady školy:

Ladislav Štec

Členom Rady školy za MŠ:

Kristína Bagačková

Zástupkyňa pre školské stravovanie:

Zuzana Dupačová

2. ÚDAJE O POČTE DETÍ A ZAMESTNANCOCH
Počet zapísaných detí na školský rok 2020/2021:

59

Počet zapísaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

0

K 15. 9. 2019 nastúpilo do materskej školy:

58

Priemerná školská dochádzka počas školského roka (september - jún):

32,23

Priemerná školská dochádzka počas školského roka v %:

69,08 %

Materská škola – obmedzená prevádzka (opatrenia proti ochoreniu COVID – 19)
Počet detí prihlásených na prázdniny v čase od 1. 7. do 23. 7. 2021:

43

Priemerná dochádzka počas prázdnin:

25,125

Priemerná dochádzka počas prázdnin v %:

59,32 %

Prehľad zapísaných detí a skutočný stav (nastúpené deti):
Oslobodené od

Mesiac

Zapísané deti

Nastúpené deti

September

58

58

18

Október

58

58

18

November

59

59

18

December

59

59

18

Január*

59

12

18 (z toho 2 deti

Február*

59

23

18 (z toho 3 deti navštevovali MŠ)

Marec*

59

43

18 (z toho 9 detí

Apríl

59

49

18

Máj

59

59

18

Jún

59

59

18

Júl**

43

27

9

prevádzkového poplatku

navštevovali MŠ)

navštevovalo MŠ)

Dochádzka detí v čase mimoriadnej situácie (okrem opatrení a obmedzení daných
nariadeniami MŠVVaŠ) bola na dobrovoľnosti rodičov.
* Prevádzka materskej školy obmedzená z dôvodu opatrení proti ochoreniu COVID – 19.
** Prevádzka materskej školy počas prázdnin od 1. 7. do 23. 7. 2021.
Počet zapísaných detí do 1. ročníka základnej školy:

15

Do 1. ročníka základnej školy nastúpilo:

15

Odložená školská dochádzka:

3

Počet pedagogických zamestnancov:


5 učiteliek spĺňajú kvalifikačný stupeň - stredoškolské vzdelanie v pedagogickom odbore,



1 zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Š. Žáryho pre MŠ – ukončený druhý stupeň
vysokoškolského štúdia – Mgr. – Predškolská pedagogika; s prvou atestáciou

Organizácia tried a vekové zloženie detí:
Veková

Počet

štruktúra

detí

od 3 do 4 rokov

19

Trieda
Trieda: mladšia

Personálne zabezpečenie
Slavomíra Lásiková – tr. učiteľka
Elena Šašková – učiteľka

(LIENKY)
Trieda: stredná

od 4 do 5 rokov

Janka Kohútová – tr. učiteľka

20

Magdaléna Drdošová – učiteľka

(MOTÝLIKY)
Trieda: staršie

od 5 do 6 rokov

Mgr. Jaroslava Berčíková – tr. učiteľka

20

(MRAVČEKOVIA)

Denisa Daneková - učiteľky

Počet nepedagogických zamestnancov:
Školníčka:

Zuzana Magnová

Školníčka – zástup za Zuzanu Magnovú počas PN:

Katarína Lomanová

Zariadenie školského stravovania:
Zaradenie

Meno a priezviska

Vedúca ŠJ

Zuzana Dupačová

Hlavná kuchárka

Aurélia Madošová

Kuchárka

Anna Gregorová

Prevádzkový zamestnanec

Marcela Golianová

Pomocná sila v kuchyni:

Eva Madošová

Pomocná sila v kuchyni:

Katarína Ondrejkovičová

3. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo formou samovzdelávania štúdium odbornej tlače, literatúry.
Návrhy a opatrenia:
Podporovať
prostredníctvom
a seminároch.

a

zvyšovať

kontinuálnych

odborné

kompetencie

vzdelávaní,

účasťou

pedagogických

zamestnancov

na

konferenciách

odborných

4. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

SEPTEMBER


Poznávanie obce prostredníctvom vychádzok – „Kde bývam“



Poznávanie historických pamiatok a dominánt obce



Zber jesenných plodov – sušenie, výzdoba.

OKTÓBER


Tvorivé dielne – výroba produktov z prírodnín – Čo nám dala záhrada.



Vitamínový deň – výroba ovocných a zeleninových šalátov (aktívna činnosť detí).



Darček pre starých rodičov – výroba darčekov pre starých rodičov, obdarovanie.

NOVEMBER


„Pestrofarební draci“ – púšťanie šarkanov pri OÚ, na Stráni.

DECEMBER


Tvorivé dielne – výroba vianočných



Mikuláš



Vianočná besiedka – bez účasti rodičov – nahrávka s programom odoslané rodičom

JANUÁR


Starostlivosť o vtáčikov – aktívne činnosti detí – výroba krmiva pre vtáčiky.

FEBRUÁR


Týždeň ľudových zvykov a tradícií spojených s FAŠIANGAMI



Zimné radovánky – sánkovanie v záhrade materskej školy

MAREC


Prezentácia „Ako sa rodí kniha“

APRÍL


Veľkonočné sviatky – zdobenie kraslíc (bez účasti rodičov), výzdoba materskej školy

MÁJ


„Mamička má sviatok“ – besiedka (bez účasti rodičov) – nahrávka odoslaná rodičom

JÚN


Hudobné predstavenie – v záhrade materskej školy



„Zdravé oči v škôlke“ – vyšetrenie zraku - deti

Prezentácia:


Krátke programy – nahrávky programov odoslané rodičom

.

Spolupráca:


s rodinou, snažili sme sa vytvoriť užšie vzťahy škola – rodič so spätnou väzbou:
Z dôvodu protiepidemiologických opatrení a nariadení MŠVVaŠ sa v materskej škole
neorganizovali spoločné akcie a podujatia. Aktivity sa realizovali bez účasti rodičov
v jednotlivých triedach. Deti sa nemiešali.



so Základnou školou s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky
Spoločné aktivity sa nerealizovali z dôvodu protiepidemiologických opatrení. V mesiaci
máj, po uvoľnení opatrení, boli deti materskej školy na Výchovnom koncerte ZUŠ
Stožok v Ponikách. Koncert sa uskutočnil v priestoroch ZŠ s MŠ Štefana Žáryho.



s inými inštitúciami:

-

s Obecným úradom v Ponikách

-

SCŠPP, Školská 622, 976 62 Brusno; logopedický tréning – individuálne návštevy

-

MAGICA ACADEMY – angličtina pre deti – krúžok ZRUŠENÝ

-

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Zdravé oči už v škôlke-vyšetrenie zraku

Návrhy a opatrenia:
Prehlbovať spoluprácu materskej školy a aktívnejšie sa spolupodieľať na aktivitách
v spojení so ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky. Zintenzívniť spoluprácu s rodinami detí
navštevujúcich materskú školu, s verejnosťou a inými organizáciami (organizovať činnosti
v prospech rozvoja dieťaťa).
5. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Materská škola nebola v školskom roku 2020/2021 zapojená do projektov.
Návrhy a opatrenia:
Aktívne sa zapájať do rôznych projektov určených pre materské školy.

6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
MŠ je umiestnená v dvojpodlažnej budov bývalej ZŠ. Má 3 triedy s celodennou
starostlivosťou. Trieda 3-4 ročných detí má samostatnú spálňu (vybavenú ležadlami pre každé
dieťa), v dvoch triedach (herniach) sa ležadlá rozkladajú (podľa počtu detí). Na každom
poschodí sa nachádza šatňa a umyváreň. Deti majú vlastné skrinky označené značkou, ktorou
sú označené aj vešiaky v umyvárňach. Strava sa deťom podáva v jedálni MŠ.
Máme k dispozícii veľkú záhradu, v ktorej sú dve samostatné sekcie umožňujúce
bezprostredný kontakt detí s prírodou. Deti v nej majú vytvorené miesto na oddych, hru
i vzdelávanie.
Základom vnútorného prostredia je materiálne vybavenie – voľné, pre deti viditeľné
a prístupné hračky a pomôcky s ohľadom na telesnú výšku detí. Základným nábytkom
v triedach sú stoly, stoličky a nábytok, ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky – jeho
výška a veľkosť zodpovedá veľkosti detí. Zariadenie tried je jednoduché, variabilné,
prispôsobené počtu detí v triede.
Súčasťou materiálno-technického vybavenia je detská a odborná literatúra, učebné
pomôcky, interaktívna tabuľa, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, ako aj
dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, pracovné, grafomotorické
činnosti.
Návrhy a opatrenia:
Navrhujeme do budúcna vymeniť gumu na schodoch v MŠ a v záhrady materskej školy
– vybudovať ortopedického chodníka, osadiť tabule – náučný chodník (magnetické tabule,
tabule na kreslenie, tabule na manipuláciu s obrázkami – podľa témy, tabule na precvičenie
jemnej motoriky, ...).
7. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov v súlade s VZN obce č. 5/2019 §2 bod 1), 2) zo dňa 9. 7. 2019 sumou 12,00 €
mesačne na jedno dieťa.



Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov v súlade s VZN obce č. 7/2020 §2 bod 1), 2) zo dňa 15. 12. 2020 sa od 1. 1.
2021 zvýšil na sumu 15,00 € mesačne na jedno dieťa.



Finančná pomoc na zariadenie tretej triedy – OBČIASNKÉ ZDRUŽENIE PONICKJE DETI.

Návrhy a opatrenia:
Financie získavať aj formou nadácií, grantov, sponzorsky, naďalej organizovať tvorivé
dielne - vyrobené produkty poskytnúť na predaj v rámci VIANOČNÝCH TRHOV, cez OZ
Ponickje deti.
8. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA
Chceme vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom deti predškolského veku môžu prežiť
spokojné detstvo.
Našim cieľom je pripraviť dieťa na život v spoločnosti a to prostredníctvom rozvoja
humanistických princípov, ktoré rešpektujú jedinečnosť a celostnosť rozvoja. A taktiež
v rozsahu detských možností prispievať k odovzdávaniu kultúrneho dedičstva, jeho hodnôt
a tradícií.

Ciele:


prostredníctvom zážitku uľahčiť dieťaťu učenie a prostredníctvom zážitkového učenia
uspokojiť a rozvíjať jeho potreby a záujmy,



zameriavať edukačnú činnosť na výchovu k tvorivosti a vytvoriť podmienky pre
praktické overovanie nových vedomostí detí,



prostredníctvom hier na kooperáciu, spolupatričnosť a pod. odstraňovať nežiaduce
správania u detí, získavať mravné návyky,



prostredníctvom bežných činností a modelových situácií utvárať u detí predstavu o tom,
čo je dobré/zlé, čo sa smie/nesmie a následne sa podľa nej sa správať (v materskej škole,
doma, na verejnosti),



podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,



vybudovať, formovať a rozvíjať u detí primerane veku zdravé sebavedomie, schopnosť
niesť zodpovednosť za svoje konanie, vyjadrovať svoje názory a postoje a rešpektovať
názory iných,



umožniť deťom sebarealizáciu a zažívať pri rôznych aktivitách pocit radosti,
samostatnosti a nezávislosti,



posilňovať úctu k rodine a k starším,



zvýšiť povedomie detí o tradíciách a ľudovej kultúre obce Poniky,



vytvoriť predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia,



zapájať sa a aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce,



šport a pohybová aktivita bude prirodzenou súčasťou ich životného štýlu,



prostredníctvom pohybových aktivít a činností rozvíjať u detí vôľové vlastnosti
a prosociálne správanie,



zvyšovať telesnú zdatnosť prostredníctvom otužovania s cieľom pozitívnej adaptácie
organizmu na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia,



vytvoriť možnosti získať poznatky o ochrane životného prostredia a chápať potrebu jeho
ochrany.

Cieľavedomá stimulácia rozvoja gramotnosti, nácvik fonematického uvedomovania:


logopedická depistáž.

Návrhy a opatrenia :


rozširovať zásobníky, nových hier, piesní a tancov,



naďalej sa venovať rozvoju grafomotorických zručností,



venovať sa rozvoju predčiteteľskej gramotnosti,



rozvíjať finančnú gramotnosť,



zamerať sa na oblasť hrubej motoriky,



venovať zvýšenú pozornosť rozvoju fonematických a komunikačných zručností,



prehlbovať vzájomné výchovné pôsobenie materskej školy, ZŠ, rodiny a verejnosti,



zabezpečiť informačný systém s efektívnou spätnou väzbou,



prezentovať školu na verejnosti,



obohacovať knižnicu o nové pedagogické publikácie,



individuálne pristupovať k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje silné a slabé stránky
Silné stránky :


100%kvalifikovanosť zamestnancov,



kreativita a iniciatíva pedagogických zamestnancov,



pripravenosť 5 – 6 ročných detí na vstup do ZŠ,



škola rodinného typu,



zapájanie sa do kultúrneho života,



podnetné prostredie materskej školy,



množstvo možností pre zážitkové učenie a využívanie alternatívnych prvkov,



pozitívna socio-emocionálna klíma v škole, dobré vzťahy na pracovisku,



ŠkVP vytvorený podľa možností a potrieb materskej školy,



dostatočný priestor pre individuálnu a skupinovú prácu s deťmi,



priebežná modernizácia interiéru,



dobrá spolupráca so ZŠ, OÚ Poniky a s organizáciami v obci,



samostatná jedáleň, účelovo zariadené a vybavené herne, umyvárne.

Slabé stránky :


nedostatočná spolupráca medzi rodinou - materskou školou (pracovné vyťaženie
rodičov),



staré vybavenie záhrady materskej školy,



chýbajúce finančné prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie záhrady materskej školy,



nedostatočné oboznamovanie verejnosti o činnostiach v materskej škole (publikačná
činnosť),



tvorba školských projektov.
Východiská na školský rok 2021/2022:



Za účelom rozvíjania finančnej gramotnosti zabezpečiť vhodné pomôcky.



Precvičovať pravo-ľavú orientáciu u detí v rámci všetkých foriem denných činností.



Venovať pozornosť sociálno-emocionálnemu rozvoju detí. Prehlbovať u detí schopnosť
vzájomnej komunikácie, schopnosť nenásilne riešiť konfliktné situácie, niesť
zodpovednosť za svoje správanie na základe dodržiavania vopred určených pravidiel.



Vyhľadávať a posilňovať silné stránky osobnosti detí a tak podporovať vhodné správanie.



Za účelom poznávania tradičných remesiel zabezpečiť exkurziu a sprostredkovať tak
deťom možnosť priameho pozorovania.



Naďalej rozvíjať u detí talent a nadanie, využívať nové tradičné a netradičné výtvarné
techniky a materiály.



Vytvárať dostatočný časový priestor na komunikáciu, viesť deti k rešpektovaniu
hovoriaceho.



Za účelom rozšírenia poznatkov o výtvarných dielach doplniť vhodné materiály.



Využívaním prosociálnych hier eliminovať nežiaduce formy správania sa detí.



Venovať väčšiu pozornosť pohybovým činnostiam (organizovať športové dni, turistické
vychádzky, ...). Prehlbovať u detí radosť z pohybu, rozvíjať vôľové vlastnosti
a prosociálne správanie. Predchádzať obezite. Na zvýšenie prirodzeného

záujmu o

pohybové aktivity využívať tradičné a netradičné telovýchovné náradie a náčinie.


Zvýšenú pozornosť venovať rozvoju grafomotorických zručností detí, správne sedenie,
správny úchop písacieho materiálu, postupné osvojovanie si grafických línií.



Zvýšenú pozornosť venovať fonematickým a komunikačným cvičeniam. Spolupracovať
s logopedickou poradňou.



Venovať väčšiu pozornosť propagácii materskej školy prostredníctvom uverejňovania
príspevkov z diania v materskej škole na internetovej stránke ZŠ s MŠ Štefana Žáryho
a v obecnom Spravodajcovi. Realizovať rôzne vystúpenia v obci nielen pre rodičov, ale aj
pre širšiu verejnosť.



Zapájať sa do rôznych projektov, ktoré môžu byť prínosom pre materskú školu.



Všetky výchovno-vzdelávacie činnosti v materskej škole plánovať tak, aby každý deň bol
naplnený radosťou, tvorivými aktivitami, pozitívnymi zážitkami, radosťou z poznania,
užitočnými poznatkami.



Podporovať

a

zvyšovať

odborné

kompetencie

pedagogických

zamestnancov

prostredníctvom kontinuálnych vzdelávaní, účasťou na odborných konferenciách
a seminároch.
V Ponikách, 22. september 2021
Vypracovala:
Mgr. Jaroslava Berčíková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Štefana Žáryho pre MŠ

