
Správa
°VýsLe:tke::±e;gfod,;,'§nk:::iTávTýoc,h;;;°5-4VzťeĽ:Y:::Jb:;in°Stí

za školský  rok 2018/2019

Prerokované v pedagogickej  rade
Dňa:  28.  08.  2019

Vyjadrenie rady ško]y:
Rada školy odporúča zríaďovateľovi
obci  Lovinobaňa
schválit,
Správu o výsledkoch a podmienkach
vMýshvoĽ:,-,:#náiYašckeá,čs,knán%,

za školský rok 2018/2019

predseda Rady školy

Stan ovisko zriad'ovatel'a :
Obed Lovinobaňa

schval'uje - neschval'uje

Správu o výsledkoch a podmienkach
výchoviio-vzdelávacej činnosti

MŠ,  Školská  10,  v Lovinobani za Školský rok 2018/2019

za zriad'ovateľa

Pr€dkladil:
Bo;:ena 8€ kanová
ria(litelka  ;koly

H}racov ±
Bo:!ena 8€ kanová, riaditelka školy



Východiská a podklady:
Správaje `Jypracovaná v zmysle:

1.     V! hláška  Ministerstva Školstva  SR č.  9/2006 Z.  z.  Zo  16.12.  2005  o  štruktúre a obsahu  správ,  o

2     #oodĺ:€ávuzsd;:ár::Cn:U: čúnšn%sŔ, ,čj eí oĺž;so,8: k_oŔhkavpyohd[TšĺkeenkMashsškôč, ag,Š2koo;%kžc : mri aden ,,
3.     Ki)ncepcia ško]y  na roky 2014-2019
4.      Plin  práce  školy  na  školský  rok2018/2019

5.     V) liodnotenie plnenia plánu práce intemého metodického združenia
6.     ln -`omácie o činnosti  Rady školy prí  MŠ.  Školská  10, 985  54   Lovinobaňa



Správa
ovýs##eo:hk:jpš#ešnkkoa,:k#h;;äo5-4Vzvde|:::nc:J;:Ĺ:nosti

za ško]ský rok 2018/2019

u
Základné identifikačné údaie o škole.  (§2 ods.  1  písm. a)

1. Názov  ;kolského zariadenia:  Materská škola

FATä= Školy:  Školská  1

EEE±nEÉ

0, 985  54   Lovinobaňa

číslo:  047/43  96118

L 4.  Inteme  ová adresa: ms.lovinobana@gmail.com

ľ.

l      lt``

riaďo /atel': obec Lovinobaňa

Ve(lúci zamestnanci školy:

Mcno a piiezvisko

Žena 8 akanová

Zuzana Ši iľanová

Funkcie

Riaditelka MŠ
_1

1

Vedúca školskej jedálne pri MŠ IIli
Udaje o r:Lde ško]y a iných por.adných orgánocl] školy

E:(:ješfoí:}dper,š*°š?Škoiskáio,98554Lovinobaňaboiaustanovenávzmysle§24zákonač.596/2003ZZ
0 Štátnej  správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektoúch zákonov v znení
neskorších  predpisov.  Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 24.  09. 2015  na obdobie 4 rokov.
Ustanovuj lce zasadnutie rady školy schválilo výsledky vo]ieb predsedu a podpredsedu rady školy.

Č]enovia  .ady školy:

P.č.    Í              Menoa

Andrea Valachová

5r.  Lucia Fajčíková

3      'M5r.  Soňapápaiová

ika Lavdárová

ia  Kršiaková

Funkcia

Predseda

Zvolený/delegovaný/za

Delegovaný za zriad'ovateľa

Zvolená za rodičov

Zvolená za pedag.zamestnancov

Zvolená za neped.zamestnancov

Zvolená za roďčov ]
Stručná iiiformácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019

RŽ da Školy  pri  MŠ  Školská  10,  985  54   Lovinobaňa sa v  školskom  roku  2018/2019  zišla na 3
zasadnutiach  . V tomto školskom  roku bolo výberové konanie na riaditel'ku materskej  školy.

Ra(la škol:' sa na zasadnutiach vyjadrovala :



1.      k   'Iánuradyškoly

2.     kL  Koncepčným zámerom  rozvoja školy
3.     k  i)rerušeniu  prevádzky  materskej  školy

;    {Ll#,spkn;JĹ:#jceh,ádv%,de°mTap%B#*°„Eťasmé deti"
6.     k :Správe o výchovno-vzdelávacej  činnostijej  výsledkoch a podmienkach
7.    zaijímala sa s priebehom prest'ahovania materskej  škob do priestorov Míestneho kultúmeho

stiediska a Klubu dôchodcov

8  {u;8iú°é:°u##
10.    k výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditelky Materskej  školy

Ra{la  Škol: '  v  školskom  roku  neiiešila s vcdcním  MŠ  žiadrm  závažiié  priestupky.

Údaje o ii etodickÝch združeniach - noradnÝch orí!ánocli riaditelta školv:

Metodické  združenie (vedúca Mgr. Soňa Pápaiová). MZ -zasadnutia sa nerealizovali na základe plánu
činiiosti,ktorý bol  schválený riaditelkou školy, nakolko vedúca MZ bola na dlhodobej  PN zo zdravotných
dô\odov.
Pedagogic ká rada (členmi  sú všetci  pedagogickí zamestnanci  škob). Obsahom  pedagogických zasadnutí bol i

;n##a`t€k°e,P#%:t#ťš#ŤŠ%jk3j#:ffl:j::u°í:k::::#J]ešľ#'y:##Ljľc%éTst°d'CkeJ
zamestnan kyne materskej  školy boli ústne  infomované riaditeľkou škob o naplánovaných aktivitách,
sút'ažiach  i podujatiach materskej  školy. VVČ bo]a počas roka priebežne  slovne usmerňovaná a boli
navrhovan é opatrenía pre skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu.

Udaje o d :t'och školv za školskÝ r`ok 2018/2019 Í82 ods.  1Písm.  b

ĺstavk3].augustu2018

ané Počet tried1 Počet detl' Z toho integrované

13
50 0

Stav k  15   septembru 2018

F:čet trie' 1

'___ _L+
Počet detí Z toho integrov

Údaje o pDčte zat}ísanÝch detĺ do 1. ročníka ZŠ

1                                                                                                                                                                                   Z                        111                                                 1

I                   1                                                                                                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                            hl             l

1

Udaje o f! rzickkom tiočte zamestnancov a Dlnení kva]ifikačného DiiedDokladu i)edaÉ!opickÝch
zamestna)icov školv ku dňu koncoročnei  Dedagogickei  radv Í§2 ods.1 Dísm. g`



Udaje o ď alšom vzdelávaní i)edagoÉ!ických zamestnancov školv Í82 ods. 1 i)ísm. h` íuvádzam za
škg± k 2018#019`

Driih  kont nuálneho vzdelávania:

aktualizač ié -Rozvíjaníe bazálnej  gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku.
-uLcmčem 26.092018

p.  uč.   Mg..  Soňa Pápaiová
p.  uč.  Ané elika Kokyová
p. riad. Božena Bakanová

aktualizač ié -Rozvíjanie pohybových,rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšjeho
školského  veku.
-ukončem>  31.01.2019

p.  uč.   Mg..  Soňa Pápaiová
p.  uč.   Anéelika Kokyová
p. riad. Božena Bakanová
p.  uč.   Doininika Kelementová
p.  uč.   Boris  Daniš

aktualizač ié -Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku
-ukonče"> 02.04.2019

p.  uč.   Mg..  Soňa Pápaiová
p.  uč.  Ané,elika Kokyová
p.  riad.  Božena Bakanová
p.  uč.   Doininika Kelementová

aktualizač ié -Detské folklóme žáme a zvykoslovné prejavy ako prostnedok rozvoja umeleckej  expresie detí
predškolsl ého  a mladšieho školského  veku.
-ukončent;  14.06.2019

p.  uč.   Mg ..  Soňa Pápaiová
p.  uč.   An€ elika Kokyová
p. riad. Božena Bakanová
p.  uč.   Doininika Kelementová

EéägE::sti3:#:ŠhaDrezenúcfiškoNnavenínostíí§2odstLDkmí`

E 09. 2018 -Biela pastelka

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ

| 29.  10.  2018 -Bupi  kameval

25.   10.  2018 -Úcta  k  starši'm

12. 20 I 8 -Je tu čas vianočný,  pre nás tak svíatočný -vianočné vystúpenie v evanjelickom kostole



27.  01.  20 I 9-XIII.  Ročník dobrej zábavy

19   02.  2C 19 -  Fašiaiigový kameval

20   03.  2019 -Morena,   Morena, kde si prebývala ...- vynesenie Morien do krivánskeho potoka

11.  04.  2019 -Deň  narcisov

18   04.  2C 19 ~ Velkonočná polievačka  :Uplietol  som  korbáč vel'ký boja sa ma všetky dievky

38.  06.  20 ] 9 -Rozlúčka s predškolákmi

Účasť na celoslovenskej  detskej  dramatickej  prehliadky Bábkulienka 26.04.2018 deti získali ceiiu poroty
za uchová vanie tradícii'  l'udových detských hier

okresi ej  športovej  olympiády detí materských škôl celkové  umiestnenie ,M.  Bukaj  1. miesto v hode
ketovo i loptičkou,  Michal  Smolík 2.  miesto v hode tenisovou  loptičkou

Údaje o p.roiektoch. do ktorÝch sa MŠ zaDoiila

Lv=
Ško,ský n

Národný 1
všctkým.`

1Názovprojektu  Termi'n začatia realizácie projektu Termi'n  ukončenia realizácie

projektu
Školách 2009 LPokračuje
iliečny program 2009 Pokračuje

)rojekt :  „Škola otvorená : Marec  2017 August 2019

ĺ

Údaje o irísledkoch inšpekčnej činnosti wkonanej  Štátnou školskou inšpekciou v MŠ ĺ§2 ods.1 pism
kl

vykonanej  v dňoch od  18.05.2016 do 20.05.2016
Predmet šl `olskej  inšpekcie:  Stav predprimárneho vzdelávania v materskej  Škole.
Stav a úro /eň vyučovania boli  veľmi  dobré
V  školskoin  roku  2018/2019 nebola vykonaná žiadna  inšpekcia.
Údaje o p.riestorovÝch a materiálnych podmíenkach školy ĺ§2 odsl. pĺsm 1)

Priestoro` 'é podmíenky MŠ:
V súčastn( tstí prebieha výstavba novej  budovy materskej školy. Z uvedeného dôvodu je prevádzka MŠ

presťahovmá do priestorov Miestneho kultúmeho strediska v Lovinobani. Dočasné umiestnenie bolo
schválené  uzneseni'in obecného zastupitel'stva a zároveň RÚVZ  Lučenec.



Materiálii e podmienlqr školy: dobré

-     M Š aj tento školský rok zakúpila učebné pomôcky na skvalitneníe výchovno-vzdelávacieho procesu

na  kognitívnu oblasť a environmentálnu výchovu
-     dc  budúcnaje potrebné zakúpiť stoly a stoličky do 2jedáhí nakolko sú nevyhovujúce podmíenky na

sp úvne sedenie,taktiež treba vymeniť k3žadlá s pap]ónmi,ktoré tiež uŽ z hygienických dôvodov
iKvyhovujú

-     údržba a bežné opravy boli vykonávané pracovníkmi obce

Údaje o fi nančnom a hmotnom zabezpečenĺ vÝchovno-vzdelávacej činnosti školy (§2 ods.1  písm.m)
-     pr spevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ od zákonných

zástupcov detí alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť -1240 € €
-     fir ančné prostriedky získané od zákonných zástupcov detí, právnických alebo fýzických osôb a

spôsob  ich použitia v členení podľa finančných aktívít -1.075 € ( hygienické potreby,  mikulášske
ba líčky,drobný materiál,kultúme predstavenia), výťažok z tombo]y pri organizovaní tanečnej zábavy
-<185 €  (Exkurzia ranč Král'ová pri Zvolene-poplatok za autobus,vozeníe detí na koni,strava)

€ieĽE±!Q!ý si škola určila v koncepčnom zámeiie rtozvoja školy m p]íslušný školslý rok a
vyhodnot.mie  ieho  D]nenia ĺ$2 ods.1  Dísm.  n`

CIEĽ:

Naďalej F oskytovat' kvalitné

predprim rne vzdelávanie

Zvýšenú i »ozomost' venovať

Es:
aným  i talentovaným det'om

počas vvČ

PLNENIE:

počas vvČ

Osobitnú  pozomosť venovať
deťom zo sociálne
ziicvýhod ieného prostreďa

Podporov iť výchovu k zdravému
otnémiL  Štýlu

ODPORÚČAN

Formou hry

Aj prí prezentácii detí na
verejnosti

Počas VVČ v   materskej  školeflle
aj  v spolupráci  s rodičmi

vo VVČ aj počas aktivít,súťaži' a v
spolupráci s roďčmi

chováv iť l'udové tradície

1---

Spolupra( ovať so ZŠ- Lovinobaňa

Podporov iť profesionálny rast

pedagogi( kých zamestnancov

1   `..,

vo VVC,vystúpeniach na
verejnosti,celoslovenskej

prehliadke detskej dramatickej
tvorivosti detí v Bánovciach  nad
Bebravou

:,,';

•ganizovaním  rodičovského

ruženía s účasťou riad. ZŠ a
zástupkyne ZŠ  Lovinobaňa

Učasť deti' a zákonných zástupcov
deti' na otvorenej hodine pre
deti,ktoré nastúpia do  ] .  ročníka
zŠ

Pre celkový rozvoj dieťaťa je
najdôležitejšía vnútorná motiv

ĺ;;č:e:žľ:°::.tv=:b}d#aa:deč:t:,:,e*yšk°lú' prijatel'nú  motiváciu, ktorou

povzbudia deti k činnosti hravou
fomou

Každodennými aktivitamí vo vvČ

Naďalej deťom príbližovať zvyky
a tradície

Osvetou pre zákomýc
detí

Zorganizovat' aktualízačné                   l zi'skô
vzde]ávanie pre pedagogických        t'WČ
zamestnancov MŠ

l.,," .,.,  i    ,,1`1

1

V ob]asti perceptuálno-motorickej

ďalej F lniť úlohy z Projektu Každodenným zostavovaním .L{ spolupráci so ZŠ využívať



Skola poc porujúca zdravie.
Pestovať i i detí poziti'vny vzťah  k

pohybový m aktivitám

Loz= íjať ; 5rafomotorické
schopnosl i

|§ši`ynbýoc*ac;:erket,í;:ayčcnhýchcvičení
ĺ sme podporovali telesný a
pohyboyý rozvoj det]' v triede ,pri
pobyte vonku -   podnecovali  sme
deti  k radosti z cvičenĺa a pohybu.
Účasť na okresnej  športovej
olympiáde

' mult-ifu-hkčné  ihrisko pri pobyte

1 vonku.

tivity sme zameriavali  na
vojenie si trojprstového úchopu

V oblasti kognitívnej

Poskýovat' deťom dostatok
možnosti' na poznávanie rôznych
techni'k, dbať na dôslednosť k
sebahodnoteniu a hodnoteniu
iných.

vzdelávacie oblasti ako

Je:
Jazyk a komunikácia
Matematika
Príroda

V oblasti sociálno-emocionálnej

V pedago 5ickom  procese prioritne
oboznamt ivať deti so základnými
komponei itmi prosociá]nej
výchovy č .ko je
sebaúcta,l.omunikácia a
vyjadrovanie
citov,tvor vosť,poziti'vne
hodnotenie
iných,aseitivita,empatia,schopnosť
výberu ži;idúcich reálnych a
zol)razen) ch  vzorov ......

Tímovým pri'stupom

pedagogických zamestnancov v
diagnostikovani' detí

Prvky zážitkového učenia

ľeyaťijž:,'ij#télkžhu'čavk:E;;vá
nacvičila v spolupráci s
kolekti'vom  p. zamestnancov

:šäĹkáuz::dmo#ocžh,nd;;skýchhíer

Učasť na celoslovenskej

prehliadke dramatickej tvorivosti
detí predškolského veku   v
Bánovciach nad Bebravou

Oblasti. v ktorÝcli škola dosahuÉe dobré `Ýsledkv a oblasti v ktorých sú nedostatlqr a treba úroveň
`ýchovy a. vzde]ávanie zvÝšit' vrátane návrhov oDatrení í§2 odsl. Pĺsm o):

1 KLADY:
rJ__

1NEDOSTATKY:

- vo vvČ
1 -  zaškoler íe vysokého  počtu

|í-j;:::;y;;hb:reti::eodš:::::;cmhd°' akc i 1,

;,:s#,naokresnej špoftovej       |
-účasťro]ičovnamimoškolskýchĺ

' aki i v itách

-využi'vanie multifunkčného

hriska k i )ohybovej aktívite detí

ľvz,hý°tdenc°ht:,nc`'k;Ss:::hb°uddno°vt;nídetí

NÁVRHY OPATRENĺ

Vkvvč[ítnejšiesa
-počas pracovnej doby s deťmi

nepoužívať mobilné telefóny
- vytvárať priestor pre hodnotiace

a sebahodnotiace zručnosti deti'
- otvorene komunikovať o

problémoch so zákonnými
zástupcami deti'



'-Mš dobiej praxe           |

Výsledky úsnešnosti školv Dľi nrĺDrave na vÝkon Dovolania a uDlatnenie žiakov na Dracovnom trhu.
alebo ich  isDešnosť Driiĺmania na d'alšie štúdíum ĺ§2 ods  1  i)ĺsm  D`
Netýka sa materskej  ško]y.

11.

a)psychoL ygienické podmienlqr výchovy a vzdelávania v ško]e:

Denné poriadky v jednotlivých triedach  sú vypracované na podmienky MŠ v ktorých je rešpektované
\ĺy\ ážené miedanie činností,dostatočný časový priestor pre hi.u a učenie sa detí„činnosti zabezpečuj úce
životosprávu majú pevne stanovený čas. Pitie nápojovje dostupné v každej tnede.

b) volhoč mové aktivity:

Priebeh  aktivítje uvedený v  Pláne práce škobí pre školský rok 2018/2019.

c) spolupi áca s rodičmi, o poskytovanĺ služieb det'om, žiakom, rodičom

-     učiteľky poskytujú rodičom odbomé rady a informácie o situácii a výsledkoch dieťaťa v edukačnom

Pr-
-     zT;:;ej";:;;s;;;°;:;::;;í\ť: #8lupracuJe S rodičmi Pn príprave školských  aktívít rodičm pomáhajú

-     in `ormovanost'je zabezpečená formou oznamov na nástenke a pohovormi s roďčmi

d) vzájomné vzt'ahy medzi školou a deťmí alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími Ď7zickými osobami a
právnickj mi osobami, ktoré sa [ia výchove a vzdelávanĺ v ško]ách podiel'ajú-Ĺ; L-yT:ä=an-ad#yĺ,Í *#žšn,eúv;á:i,n:,#n,?ststi#l*ä#šo zdruária ,

-otecný úrad  Lovinobaňa
-     C(.ntrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci
-     TONY  TONOV s.  r. o. - bábkové divadlo
-     HiKlobná agentúra válentin čekovský -koncert
-      Ľi bomír Hreha Košice -divadlo

-     firmaFiat
-     Olwodný policajný úrad Lovinobaňa -spolupráca so zložkami integrovaného záchranného systému v

rá nci  exkurzíe
-     ZÉchranná zdravotná služba -v rámci exkurzie
-     Dľtská pediatrička,stomatologička
-     MPC Bratislava -Alokované pracovisko B. Bystrica : ďalšie vzdelávanie
-     Úiad práce sociálnych vecí arodiny Lučenec

V I,ovinoliani 31. 08. 2019

MATERSKA  šKC\LA

ŠKoi.SKÁ  10
LOV!l.J_      :`ŇA

íh/yj „j    f lf 7,ý„Zr
Božena Bakanová
riad itel'ka školy


