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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy pri
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II Dubnica nad Váhom, za školský rok 2011/2012
a/ základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Základná škola s materskou školou
Adresa školy:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum II. 87
Telefónne číslo:
Riaditeľ: 042/4441095, zástupca pre MŠ: 042/4421137
Zriaďovateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
Riaditeľ školy:
Mgr. Ferdinand Brunovský
Zástupca pre MŠ:
Anna Kubová
Rada školy:
11 členov
b/ údaje o počte detí v MŠ
počet detí: 168
počet tried: 7 , v MŠ č. 85: 4 triedy, v MŠ č. 87: 3 triedy
MŠ č. 85
1.
2.
3.
4.

Trieda: 3.- 4. ročné - 23
Trieda. 3.- 4. ročné - 23
Trieda: 3.- 4. ročné - 24
Trieda: 4.- 5. ročné - 24

MŠ č. 87
5. Trieda: 4.- 5. ročné - 25
6. Trieda: 5.- 6. ročné - 25
7. Trieda: 5.- 6. ročné - 25

Počet detí s odkladom PŠD: 5
Počet integrovaných detí: 1
c/ údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:
Počet odchádzajúcich detí: 53
Počet predčasne zaškolených: 0
Odklad PŠD: 5
d/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2012/2013
Počet detí: 50
e/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet všetkých zamestnancov MŠ: 23
Pedagogickí zamestnanci: 14
Prevádzkoví zamestnanci: 9
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
h/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Úprava školského vzdelávacieho programu – všetky učiteľky
Účasť na metodických združeniach – všetky učiteľky
Školenie k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti- p. zástupkyňa
Odporúčanú literatúru učiteľky realizovali formou individuálneho štúdia.
i/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Viaceré aktivity mali nadštandardnú úroveň spoločenského, kultúrneho a športového
charakteru, ktoré pozitívne ovplyvnili výchovno-vzdelávaciu činnosť.
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1. Súťaž o veselého šarkana
2. Kúzelná jeseň - tvorivé dielne
3. Večer kúziel a čarov
4. Mikulášske dopoludnie
5. Vianočná besiedka pod stromčekom
6. Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku
7. Fašiangový karneval
8. Zimná korčuliarska olympiáda
9. Veľkonočné tradície - tvorivé dielne
10. Deň matiek – besiedky na triedach
11. Otváranie studničiek – Čarovná víla - environmentálne predstavenie
12. Škola v prírode
13. Medzinárodný deň detí – súťaže na školskom dvore, Indiánsky deň
14. Rozlúčka so materskou školou - „grilovačka“ na školskom dvore
15. Výlet na Donovaly – Habakuky - triedy predškolákov
16. Prezentácia materskej školy v mesačníku - Dubnické noviny
17. Výtvarné aktivity - zapojenie sa do viacerých súťaží
18. Divadelné a kultúrne predstavenia počas celého roka
19. Krúžkové činnosti: výtvarný, počítačový, futbalový, anglický jazyk, – mali
požadovanú úroveň, boli rešpektované ako nadštandardné na podporu zefektívnenia
výchovno-vzdelávacej činnosti.
j/ údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená







Zdravá škola – zdravé deti: ochutnávky zdravých potravín
Vyzvi srdce k pohybu: sezónne vychádzky do prírody
Zdravé zuby - pekný úsmev: celoročná starostlivosť o chrup
Partner projektu: Farebný svet na papieri
Partner projektu: Danone - Školská mliečna liga
Cvičenie Pilates – v spolupráci s CVČ

k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2011/2012 nebola
l/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
- finančné zabezpečenie sa realizuje z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom,
- na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením prispievali rodičia
sumou 12,99 €,
- do Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ prispeli rodičia sumou 12.00,- € ročne na rodinu,
- triedne fondy: 4,- € mesačne,
V školskom roku boli zakúpené:
- detské stoličky do jedálne pre MŠ v ZŠ v počte 75 ks, a pre 2 triedy MŠ č. 85 v počte 50
ks.
Z triednych fondov sme si postupne dopĺňali hračky, knihy, časopisy, učebné pomôcky,
potreby dennej spotreby – farby, pastelky, lepy, výkresy, estetická výzdoba interiéru,
športové potreby, darčeky na Mikuláša, MDD, odmeny za súťaže.
m/ ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie ich plnení
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V školskom roku 2011/2012 boli plány výchovno-vzdelávacích činností vypracované v súlade
s učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu. Program je integrovaný do štyroch
tematických okruhov: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Vzdelávacie oblasti - Perceptuálnomotorická, Kognitívna a Sociálno emocionálna oblasť sú súčasťou každého tematického
okruhu. Dôraz sme kládli na najprirodzenejšiu činnosť detí, ktorou je hra. Cez hru deti
formovali svoj charakter, vyjadrovali svoje pocity a postoje. Formou hry využívali množstvo
poznatkov, podnetov a skúseností.
Perceptuálno-motorická oblasť: Deti sú pohybovo zdatné, majú rady pohyb a športové
aktivity, prostredníctvom , ktorých prekonávali strach. Pri cvičení používali telovýchovné
náradie a náčinie. Vonku využívali bicykle, kolobežky, skateboardy, lopty. Obľubujú tanec,
pohybové a súťaživé hry. Majú bohatú zásobu pohybových a hudobno - pohybových hier.
Uplatňovali svoje zručnosti a schopnosti. Jemnú motoriku si rozvíjali prácou s rôznym
odpadovým a prírodným materiálom. Primerane veku zvládajú sebaobslužné činnosti, majú
osvojené hygienické a stravovacie návyky, primerane ovládajú techniku strihania, skladania
a lepenia.
Kognitívna oblasť: V tejto oblasti si deti prostredníctvom hier a hrových činností,
edukačných aktivít rozšírili svoje poznatky o prírode, prírodných javoch, časových pojmoch,
o svete, ľudskom tele, o zvieratách, zdraví, doprave a bezpečnosti na cestách, farbách.
Poznajú svoje meno, priezvisko, členov svojej rodiny miesto svojho bydliska, svoju vlasť,
hlavné mesto. Začínajú chápať význam práce, pomenovávajú a slovne opisujú rôzne pracovné
profesie. Oboznamovali sa s číslom, poznávali geometrické tvary, priraďujú, triedia,
usporadúvajú predmety do skupín. Niektorí už vedia čítať veľké písmená abecedy.
Sociálno-emocionálna oblasť: Deti zvládli základy kultúrneho správania. Vedia pozdraviť,
poďakovať, požiadať o pomoc. Komunikujú prijateľným spôsobom bez zábran a predsudkov.
Dokážu odôvodniť svoj názor, povedať čo je správne a čo nie Zvýšila sa hlučnosť detí, majú
problém s intenzitou hlasu, toleranciou ,vypočuť si druhého. U niektorých predškolákov je
ešte stále reč nezrozumiteľná, vyžadujúca si logopedickú starostlivosť. Dokážu sa hrať
v skupine, dvojici i kolektíve. Prejavovali záujem o knihy, časopisy a s porozumením
a radosťou počúvajú rozprávky a príbehy, hudobné skladby, s obľubou recitujú a spievajú.
Radi kreslia, maľujú, modelujú podľa vlastnej fantázie, túžby a pocitu ale aj na zadanú tému.
V triedach bola vytvorená priaznivá sociálno- emocionálna atmosféra pre kultivovaný rozvoj
každého dieťaťa. Pomocou edukačných aktivít sme rozvíjali správny jazykový prejav,
grafomotorické a psychomotorické zručnosti. Využívali počítače na obohatenie poznatkov na
určité témy. Vštepovali sme kladný vzťah k prírode, návyky zdravého životného štýlu
a ochrany zdravia. Rôznymi formami práce posilňovali schopnosť hodnotenia
a sebahodnotenia. Naším cieľom bolo zlepšenie vzťahu ku športu a športovým aktivitám,
pomocou ktorých sme rozvíjali somatický vývin dieťaťa. Počas celého roka deti získali
základy všetkých kompetencií absolventa predprimárneho vzdelávania.
n/ oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky







Pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
Využívanie aspektov tvorivo-humanistickej výchovy
Športové aktivity detí – futbal, korčuľovanie, turistika
Práca s deťmi s odloženou školskou dochádzkou
Realizácia projektov
Integrácia detí so ŠVVP
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Spracovala Anna Kubová ZRŠ MŠ
V Dubnici nad Váhom, 6. októbra 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19.6. 2012
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa : 15.10.2012

Vyjadrenie zriaďovateľa:
Mesto Dubnica nad Váhom, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II č. 87,
v súlade s § 5 ods.7) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s c h v a ľ u j e Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 –
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad
Váhom.

