
Správa o     výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v   
Krajnom, jej výsledkoch a     podmienkach v školskom roku      

2012/2013 

1. Základné identifikačné údaje:

Názov školy: Základná škola s materskou školou Krajné   

Adresa školy: 916 16 Krajné 173
Telefónne číslo: 032/7786107
Internetová adresa: www.zskrajne.sk

Zriaďovateľ:   Obec Krajné, 916 16 Krajné 51
Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Milan Medveď – riaditeľ školy               Lenka Bobeková – zástupkyňa pre MŠ
Poradné orgány: Rada školy – predseda – Ján KonečnýMZ  materskej školy – vedúca MZ – Ida Vrábelová

 

http://www.zskrajne.sk/


2. Údaje o     počte detí:  Materská  škola  pracovala  ako  dvojtriedna  MŠ.  Poskytovala  celodennú  formu predprimárneho  vzdelávania  a v prípade  záujmu rodičov aj  poldennú formu výchovy a vzdelávania.V šk.roku  2012/13  bolo  zapísaných  45  detí,  z  toho  2  deti  s  odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Do prvého ročníka základnej školy odchádza 18 detí, 1 dieťa do nultého  ročníka,  1  dieťa  má  odklad  PŠD  a  pokračuje  v predprimárnom  vzdelávaní v materskej škole. 
Stav detí k 15. 9. 2012  2 ročné deti:    3  3 ročné deti:  12  4 ročné deti:    8  5 ročné deti:  20  6 ročné deti:    2
3. Údaje o     počte zamestnancov a     plnení kvalifikačného predpokladu:  

Zamestnanci školy: pedagogickí zamestnanci: 4nepedagogickí zamestnanci: 2Výchovno-vzdelávaciu činnosť  zabezpečovali 4 pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s platnou legislatívou.V 1. triede pracovala p. zást. pre MŠ Lenka Bobeková a p. uč. Ida Vrábelová, v 2. triede p. uč. Danica Bučeková a p. uč. Božena Poláková .
4. Údaje o     ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov MŠ:  P. uč. Poláková sa zúčastnila na vzdelávacom seminári „plánujeme zo Zvedavčekom“, dve učiteľky sa zúčastňovali „vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl“ v rámci reformy vzdelávania a získali osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania.
Inovácie v didaktike – p.uč. Bučeková, Vrábelová – ukončené 



5. Údaje o     aktivitách a     prezentácii školy:  

Celoročné aktivity:
 realizujeme projekt "Zdravý úsmev" – spolupracujeme s dentálnou hygieničkou
 plníme úlohy vyplývajúce z „Národného programu prevencie obezity“       a „Národného programu podpory zdravia“, rozvíjame environmentálne cítenie detí

 dodržiavame a zabezpečujeme pitný režim, uskut. ovocno-zeleninové dni
 spolupracujeme s logopedičkou, CPPPaP
 navštevujeme školskú knižnicu
 spolupracujeme s rodičmi, so ZŠ
 zúčastňujeme sa na spoločných akciách so ZŠ, akciách ZPOZu
Jednorazové aktivity:
 strašidielka , šarkaniáda, najkrajšie jablko
 zorganizovali sme tvorivé popoludnie s rodičmi „jesenné variácie“, „pečieme              k vianociam, „vtáčie domčeky“
 pripravili sme program k Vianociam, ku dňu matiek
 zúčastnili  sme sa súťaže  v  speve ľudovej  piesne v ZŠ Krajné,  prednese poézie a prózy  „Macko Uško“ v Brezovej pod Bradlom
 spolupracujeme na spoločných akciách so ZŠ - divadelné predstavenia, vianočný                koncert, beseda s policajtom a prvá pomoc, návšteva dopravného ihriska,      
 zorganizovali sme karneval v MŠ
 uskutočnili sme výchovno-vzdelávacie aktivity ku „Dňu Zeme“, 
 aktivity ku „Dňu zdravia“, „Svetového dňa ŽP“, „Dňu mlieka“
 pripravili  sme  zábavné  dopoludnie  ku  dňu  detí,  slávnostnú  rozlúčku s predškolákmiPre nepriaznivé počasie sa nepodaril zorganizovať športový deň „Olympijský festival“.
6.  Údaje o     projektoch, do ktorých je škola zapojená:  Pokračujeme v plnení aktivít v rámci projektu „Elektronizácia a revitalizácia MŠ“
7. Údaje o     inšpekčnej činnosti v     škole:  V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.



8. Údaje o     priestorových a     materiálno-technických podmienkach školy:  Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Krajné, s ktorou tvorí od 1.7.2006 právny subjekt. Od 1.9.2009 je materská škola v spoločnej budove so základnou školou, kde sú vytvorené dve triedy s príslušnými priestormi. Na odpočinok sa využíva stavebne oddelená miestnosť – spálňa. Stravovanie detí je zabezpečené v spoločnej jedálni.Súčasťou materiálno – technického vybavenia našej materskej školy sú hračky, detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, detské hudobné nástroje, výpočtová technika. Počas roka sme dopĺňali inventár o nové didaktické pomôcky, zakúpili sme Lego stavebnice do oboch tried. V školskom roku 2012/13 sme zmodernizovali  priestory MŠ( predsieň, šatňa učiteliek), zakúpením nového nábytku, vymaľovali sme priestory chodby.Vonkajší areál materskej školy tvorí záhrada s detským ihriskom súčasťou ktorej sú  – preliezačky, hojdačky a dve pieskoviská. Ďalej máme pre svoju činnosť k dispozícii školskú telocvičňu, multifunkčné ihrisko, školskú knižnicu.
9. Stručné zhodnotenie cieľa MŠ:Cieľom našej materskej školy je podporovať celostný rozvoj osobnosti dieťaťa ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Ciele a úlohy našej materskej školy sú rozpracované v pláne práce školy, ktorý rešpektuje a napĺňa Deklaráciu práv dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v súlade s ISCED 0 a ŠKVP „Poznávajme spolu svet“ a princípmi a cieľmi školského zákona.

 dodržiavali sme platné právne normy a pedagogicko-organizačné pokyny platné na daný šk. rok
 deti sme viedli k osvojovaniu základov environmentálneho cítenia, posilňovali zdravý životný štýl
 zaraďovali sme aktivity na rozvoj digitálnych zručností detí
 zvýšenú pozornosť sme venovali rozvoju komunikačných kompetencií detí a predčitateľskej gramotnosti,  rozvíjaniu grafomotorických zručností detí
 uplatňovali sme individuálny prístup s cieľom zvyšovať úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej školy                                                                                                                             

10. Úroveň dosiahnutých výsledkov vo výchovno- vzdelávacej oblasti



Kognitívna oblasť: Vekové zloženie detí v triedach odrážalo rôznu úroveň v kognitívnej oblasti. V oblasti myslenia a vnímania si  deti utvárali základné predstavy o veľkosti, tvare, farbe, množstve, o priestorovej orientácii, číselnom rade, viedli sme deti k porovnávaniu, triedeniu, priraďovaniu, orientácii a logickému mysleniu. Niektoré deti majú problém s priestorovou orientáciou, pomenovaním geom. tvarov, u mladších detí prevláda slabšia orientácia v časových vzťahoch. Deti sme viedli k poznávaniu okolitého sveta, podporovali sme ich k aktívnej a tvorivej činnosti, experimentovaniu a osvojovaniu si poznatkov formou hry, zážitkového učenia. Staršie deti radi vyhľadávali nové poznatky v knihách a encyklopédiách, 5-6 r. deti prejavovali záujem o vesmírne dianie. Deti vedia rozlíšiť ročné obdobia podľa typických znakov, poznajú domáce a lesné zvieratká, niektoré druhy hmyzu, mladším deťom robí problém pomenovanie rastlín a rozlišovanie kríkov od stromov. Environmentálne cítenie sme rozvíjali hlavne cez zážitkové učenie v prírode. Uskutočnili sme rôzne environmentálne aktivity, ktoré sa stali u deti veľmi obľúbené. 5-6 r. deti prejavovali záujem o úlohy na interaktívnej tabuli, aktivity s BEE BOTOm, hry s Legom. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme poskytovali deťom dostatok priestoru pre rozvoj komunikačných kompetencií prostredníctvom riekaniek, pesničiek, hudobno-pohybových hier, zaraďovali sme hry na rozvoj sluchového vnímania, slovnej zásoby a súvislého vyjadrovania. U niektorých detí je slabo rozvinutá aktívna slovná zásoba – využívajú jednoslovné odpovede. Individuálne sme pristupovali k deťom s poruchami reči. Spolupracujeme s logopedickou ambulanciou. Zamerali sme sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti vytváraním  podnetného prostredia
Perceptuálno-motorická oblasť: Základom perceptuálno-motorického rozvoja bol rozvoj psychomotorických kompetencií. Deti celkovo obľubujú pohyb v akejkoľvek podobe, ovládajú základné lokomočné pohyby, vhodne využívajú globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Radi vytvárali v triede rôzne prekážkové dráhy, na ktorých uplatňovali rôzne druhy pohybu, hrali sa hudobno-pohybové hry. Prostredníctvom pravidelných ranných cvičení a rôznych telovýchovných aktivít a športových súťaží si deti  zlepšovali koordináciu pohybov, obratnosť, držanie tela a zmysel pre zdravé športové zápolenie. Každodenne sme realizovali pobyt vonku, organizovali sme rôzne sezónne činnosti, v zime to boli rôzne hry so snehom a na snehu a v lete sme plne využívali na rozvoj pohybových zručností detí multifunkčné ihrisko. Špeciálne pohybové zručnosti si rozvíjali na bicykloch a kolobežkách, fit loptách. Jemnú motoriku sme rozvíjali prostredníctvom grafomotorických cvičení, konštruovaním, modelovaním, kreslením, maľovaním, strihaním a manipuláciou s rôznymi drobnými predmetmi. Pri práci s drobným materiálom boli deti menej zručné, robí im problém práca s nožnicami, hlavne vystrihovanie jednoduchých tvarov. Deti získavali základy správnych hygienických, stravovacích, pracovných, sebaobslužných návykov a technických zručností.



Sociálno-emocionálna oblasť:V tejto oblasti sme sa zameriavali na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií. Rôznymi aktivitami sme podporovali a budovali u detí správne citové vzťahy – otvorenosť, dôvera, úprimnosť, empatia, upevňovali sme zásady vzájomnej úcty, tolerancie, ohľaduplnosti, potrebu sebarealizácie a sebahodnotenia, schopnosť hodnotenia druhých. U detí pretrváva problém s hodnotením a sebahodnotením. Deti si osvojovali vhodné a kamarátske správanie k svojim rovesníkom, dobré medziľudské vzťahy. Väčšina detí vie ovládať svoju impulzivitu, u niektorých detí však naďalej pretrváva agresivita správaní. Na formovanie prosociálneho správania boli využívané v prevažnej miere hry, ktoré sú jednou z najvhodnejších foriem. Staršie deti sa vedia samostatne dohovoriť na spoločnej činnosti, majú stálejšie záujmy a túžbu dosiahnuť určitý cieľ.  Deťom naďalej robí problém počúvanie s porozumením. 
Záver a odporúčania:Vo Výchovno-vzdelávacej činnosti naďalej pracovať podľa ŠkVP

 rozvíjať počítačovú gramotnosť detí využívaním detských edukačných softvérov  
 využívať individuálny prístup v grafomotorických cvičeniach
 rozvíjať environmentálne cítenie detí cez zážitkové učenie
 podporovať zdravý životný štýl, organizovať viac pohybových aktivít
 doplniť inventár MŠ o ďalšie Lego zostavy
 vybaviť šatňu MŠ novými skrinkami
 prostredníctvom aktivít upevňovať a rozvíjať spoluprácu s rodinou

V Krajnom dňa: 29. 8. 2013 Vypracovala: ................................................................         Lenka Bobekovázástupca riad. ZŠ s MŠ pre MŠ


