Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Krajnom,
jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021

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 52
t. č. 032 7408 521
sekretariat@krajne.sk

Vedúci zamestnanci školy:

Mgr. Milan Medveď – riaditeľ školy
Lenka Bobeková – zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Poradné orgány:

Rada školy – predseda – Ing. Ondrej Lančarič
Pedagogická rada
MZ materskej školy – vedúca MZ – Ida Vrábelová

Rada školy: Materskú školu v rade školy zastupujú dvaja členovia.
Ida Vrábelová – zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
Dana Ábelová – zástupca rodičov MŠ
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa. Jej členmi sú všetci pedagogickí
zamestnanci. V šk. roku 2020/21 zasadala 4x.
Obsahom rokovaní bolo:
 Prerokovanie ŠKVP, ŠP, PP.
 Schvaľovanie a hodnotenie Plánu práce materskej školy.
 Kontrola plnenia PP, ŠKVP.
 Predkladanie návrhov na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti.
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
 Predkladanie návrhov a zabezpečenie projektov a akcií.
 Prenos informácii, poznatkov a skúseností medzi pedagogickými zamestnancami.
Metodické združenie je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, vedením bola poverená pani uč. Ida Vrábelová. MZ pracovalo podľa vypracovaného plánu činnosti. V školskom roku 2020/21 sa stretlo 4x. Hlavným cieľom bolo
zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti prostredníctvom začleňovania inovačných
metód a foriem práce, podporovať individuálny, profesijný a osobný rast pedagogických zamestnancov a pozitívne ich motivovať k sebarozvoju.
Obsahom činnosti bolo:
 Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávaní.
 Výmena skúseností a riešenie problémov pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti.
 Monitorovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a vzdelávacích výsledkov
detí.
 Organizovanie akcií pre deti, rodičov a verejnosť.
 Predkladanie návrhov PR.
V školskom roku 2020/21 bolo na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu
a športu pre mimoriadnu situáciu COVID – 19 prerušené vyučovanie od 8. 1 2021 do 8. 2.
2021. Od 8. februára prebiehala výchovno-vzdelávacia činnosť v súlade s pokynmi RÚVZ a
MŠVVaŠ SR. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese bola výchovnovzdelávacia činnosť niekoľkokrát obmedzená alebo prerušená.

2. Údaje o počte detí:
Materská škola v šk. roku 2020/21 pracovala ako dvojtriedna s celodennou výchovou
a vzdelávaním. V šk. roku 2020/21 bolo zapísaných 45 detí, z toho 22 detí rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky. Do prvého ročníka základnej školy odchádza 21 detí, jedno
dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
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3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu:
Zamestnanci školy:
Počet pedagogických zamestnancov:
Počet nepedagogických zamestnancov:
Počet kvalifikovaných zamestnancov:
Počet nekvalifikovaných zamestnancov:
Počet rozširujúcich si kvalifikáciu:

4
2
6
0
0

Údaje o pedagogických zamestnancoch materskej školy.
Meno a priezvisko

Dosiahnuté vzdelanie

Lenka Bobeková

ÚSO – učiteľstvo pre
MŠ

Natália Šulovská
Ida Vrábelová

Martina
Michaličková

ÚSO –
učiteľstvo pre MŠ
ÚSO – učiteľstvo pre
MŠ
ÚSO –
učiteľstvo pre MŠ

Kategória PZ
učiteľ

učiteľ
učiteľ

učiteľ

Podkategória PZ

Karierový stupeň

Kariérová pozícia

PZ s prvou
atestáciou

Vedúci PZ

Učiteľ
predprimárneho
vzdelávania
Učiteľ
predprimárneho
vzdelávania
Učiteľ
predprimárneho
vzdelávania

Samostatný PZ
Samostatný PZ

Triedny učiteľ

Učiteľ
predprimárneho
vzdelávania

Samostatný PZ

Triedny učiteľ

4. informácie o zápise detí do MŠ a počte prijatých detí pre šk. rok 2021/22
Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/22 prebiehal od 3. 5. do 7. 5. 2021.
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5. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

V školskom roku 2020/21 sme z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácii v súvislosti
s ochorením COVID – 19 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a RÚVZ plnili len interné aktivity
pri dodržaní bezpečnostných a hygienických opatrení. Niektoré plánované aktivity sa nám
z uvedeného dôvodu nepodarilo splniť.
Celoročné aktivity:




program „Zippyho kamaráti“

projekt „Gooodyear – Bezpečná škôlka“

plníme úlohy vyplývajúce z „Národného programu prevencie obezity“
a „Národného programu podpory zdravia“, rozvíjame environmentálne cítenie detí
 spolupracujeme so ZŠ

Jednorazové aktivity:









„Deň jablka“
Deň „Slaných veterníkov“
posedenie s Mikulášom s programom
ľudové zvyky v MŠ – vynášanie Moreny, pečenie fašiangových šišiek
výchovno-vzdelávacie aktivity ku „Svetovému dňu výživy, „Dňu zdravia“, „Dňu mlieka“,
turistické vychádzky do blízkeho okolia – zber prírodnín, kŕmenie vtákov, environmentálne
aktivity a ekohry,
„Deň detí“
rozlúčka s predškolákmi

6. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Materská škola je zapojená do projektu MŠVVaŠ SR „Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva“, Dental alarm, Goodyear a programu „Zippyho kamaráti“
7. Informácie o inšpekčnej činnosti v škole:
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.
8. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Krajné, s ktorou tvorí od roku
2004 právny subjekt. Materská škola je umiestnená v spoločnej budove so základnou školou.
V šk. roku 2020/21 predprimárne vzdelávanie zabezpečovala v dvoch triedach. Stravovanie
detí je zabezpečené v jedálni školy. Interiér MŠ zodpovedá hygienickým požiadavkám,
esteticky je dotvorený výzdobou a produktmi detí. Triedy sú zariadené funkčným nábytkom,
vybavené hračkami a učebnými pomôckami. Súčasťou materiálno – technického vybavenia
našej materskej školy je aj detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné

náradie a náčinie, detské hudobné nástroje, výpočtová technika, ktoré podľa potreby
dopĺňame. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v priestoroch s dostatkom učebných
pomôcok. Školskú telocvičňu a knižnicu sme z dôvodu nariadení v školskom roku nevyužívali.
Väčšinu aktivít sme realizovali v exteriéri školy. Pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania
chceme doplniť inventár o nové didaktické pomôcky a zakúpiť novú posteľnú bielizeň.
9. Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Materská škola bola financovaná z podielových daní obce nakoľko sa jedná o originálne
kompetencie. Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieval
zákonný zástupca sumou, ktorú určil zriaďovateľ školy Všeobecne záväzným nariadením obce
Krajné č. 2/2012 a to 10,00 € mesačne na dieťa.
a) Dotácie zo štátneho rozpočtu
- príspevok pre deti rok pred plnením PŠD – 3884,00 €
b) Príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ
- príspevky ZZ – 1523,00 €
Finančné prostriedky boli použité v súlade s metodickým usmernením MŠVVaŠ a to na
financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú rok pred plnením
PŠD – učebné pomôcky, spotrebný materiál, odmeny pre deti, darčeky pre predškolákov,
odmeny pre učiteľky MŠ.
10. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach
v ktorých škola má nedostatky

Oblasti s dobrými výsledkami
Dostatok pomôcok, hračiek, školských
potrieb
100% kvalifikovanosť PZ
Spolupráca so základnou školou
Pripravenosť detí na školu

Oblasti s nedostatkami
Technické zabezpečenie tried
Skladové priestory
Spolupráca s rodinou
Neupravené prostredie detského ihriska –
pieskoviská

100% zaškolenosť detí
Priestor na rozvoj pohybových schopností
detí – telocvična, šk. ihrisko, futbalové ihrisko

Záver a odporúčania:



skvalitňovať úroveň učenia sa detí,
rozvíjať u detí kritické a tvorivé myslenie s rešpektovaním vývinových osobitostí
detí predškolského veku,










podporovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa,
individuálnym prístupom pripravovať deti na primárne vzdelávanie zamerať
pozornosť na rozvoj komunikačných kompetencií.
realizovať aktivity na podporu zdravia, rozvíjať pohybové zručnosti detí
doplniť inventár o pomôcky na rozvoj prírodovednej gramotnosti
pokračovať v plnení školských projektov
zlepšiť skladové priestory
technicky zabezpečiť triedy
zintenzívniť spoluprácu s rodinou

V Krajnom dňa: 30. 8. 2021

Vypracovala: ................................................................
Lenka Bobeková
zástupca riad. ZŠ s MŠ pre MŠ

