Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno– vzdelávacej činnosti
v Materskej škole Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne za školský rok
2020/2021
Názov školy
Adresu školy
Telefónne číslo školy
Internetová a elektronická adresa školy
Údaje o zriaďovateľovi školy

Materská škola
Gazdovský rad 41/37, Šamorín
031 562 34 90
msgazdovsky@samorin.sk
www.msgazdovsky.sk
MestoŠamorín, Hlavná 37, Šamorín

Riaditeľka školy predkladá správu zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

Predkladateľ:
Pečiatka

.....................................................................
Mgr. Zuzana MINARECHOVÁ
Riaditeľka Materskej školy

Prerokované

Pedagogickou radou
na zasadnutí dňa: 27.8.2021

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ:
Rada školy pri Materskej škole Gazdovský rad 41/37,o d p o r ú č a zriaďovateľovi:
Mesto Šamorín,
Hlavná 37 v Šamoríne
s ch v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
v Šamoríne na ulici Gazdovský rad 41/37 za školský rok 2020/2021

..............................................................
za RŠ pri MŠ
Stanovisko zriaďovateľa:
Zriaďovateľ s ch v a ľ u j e/ neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy v Šamoríne na ulici Gazdovský rad 41/37 za školský rok 2020/2021.

V Šamoríne :
....................................................................
za zriaďovateľa

....................................................................
podpis zriaďovateľa

1.
a) Základné identifikačné údaje o škole
1.Názov školy:
2.Adresa školy:
3.Telefón:
4.e- mail:
5.Zriaďovateľ:
Riaditeľ zariadenia:

MŠ- Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne
ulica Gazdovský rad 41/37
031 562 3490
msgazdovsky@samorin.sk
Mesto Šamorín
Mgr. Zuzana Minarechová

6.Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľ zariadenia:
Zástupca riaditeľa
Vedúca školskej jedálne

Mgr. Zuzana Minarechová
Mgr. Jarmila Pussová
IldikóSándorová

7a): Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Funkcia

Členovia RŠ:

Predseda
Člen

Titul, meno a priezvisko
Agáta Krajčíková
Viera Knezovičová

Člen

Judita Fitosová
Alžbeta Czvedlerová

Člen
Člen
Člen
Člen

Monika Fenesová
Lucia Šebeková
Peter Varju

Zvolený /delegovaný/ člen
za:

Zástupca
pedagogických
zamestnancov
Zástupca
nedagogických
zamestnancov
Zástupca za rodičov
Zástupca za rodičov
Zástupca za rodičov
Zástupca delegovaný za
zriaďovateľa

Činnosť Rady školy:
Rada školy /ďalej len RŠ/ zasadala v školskom roku 2 krát. Na prvom zasadnutí riaditeľka
materskej školy predložila nasledovné dokumenty:
-

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2019/2020,
Školský a organizačný poriadok materskej školy na Gazdovskom rade 41/37
v Šamoríne,
Školský vzdelávací program
Informáciu o výchovno- vzdelávacom a materiálno technologickom zabezpečení
v materskej škole na Gazdovskom rade 41/37 v Šamoríne na školský rok 2020/2021

K predloženým dokumentom členovia Rady školy nemali pripomienky.

V školskom roku 2019/2020 sa realizovala voľba nových členov Rady školy, z dôvodu
ukončenia volebného obdobia. Voľby prebehli perrolam- internetovým hlasovaním, pretože
pandemická situácia a núdzový stav nedovoľovali stretávanie sa väčších skupín ľudí.
Rada školy sa venovala aktuálnym problémom MŠ: vyjadrila sa ku kritériám zápisu do MŠ,
k edukačným aktivitám, prebiehajúcim projektom, hodnoteniu výsledkov zápisu a vytvoreniu
tried v školskom roku 2020/2021, príprave volieb predsedu Rady školy v júni 2021 ( pani Lucia
Šebeková) a doplneniu nových členov RŠ ( pani Pašková a pani Frohlich)
Činnosť rady školy za uplynulé obdobie bola efektívna, k riešeniu sťažností neboli podané
podnety.
7 b):údaje o počte detí školy
Počet všetkých detí v MŠ
Počet detí s ŠVVP
Počet podaných žiadostí v roku 2021

96
1
95

Počet prijatých detí k 1.9.2021
38
Počet detí, ktoré k 1.9.2021 odišli do ZŠ 20
s vyučovacím jazykom slovenským
Počet detí, ktoré k 1.9.2021 odišli do ZŠ 2
s vyučovacím jazykom maďarským
Počet detí, ktoré odišli k 1.9.2021 do 0
Špeciálnej ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským
Počet detí, ktorých rodičia požiadali 9
o pokeračovanie
povinného
predprimárneho vzdelávania
Hodnotenie dosiahnutých vzdelávacích výsledkov detí prebiehalo formou diagnostiky detí,
riadeným pozorovaním, analýzou pracovných listov a portfólií výtvarných prác triednymi
učiteľkami na hodnotiacich pedagogických radách. V školskom roku 2020-2021 z dôvodu
núdzového stavu sa hodnotenie realizovalo na konci školského roka- v júni 2021.
Ukazovateľmi bolo plnenie štandardov v školskom vzdelávacom programe MŠ, v triede
predškolákov aj testy školskej zrelosti, hlavne u detí, ktorých rodičia požiadali o pokračovanie
plnenia predškolského vzdelávania v nasledujúcom školskom roku.
Spätnú väzbu o miere úspešnosti detí v prvom ročníku základnej školy získavame už
dlhoročne v rámci spolupráce so základnou školou a sprostredkovanými informáciami od
zákonných zástupcov detí.
O pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania v tomto školskom roku požiadalo 9
zákonných zástupcov detí.

7. f) Školský vzdelávací program
Bystré hlávky na ceste za poznaním platný od 2.9.2016 -reevidovaný k 3.9.2018

g) údaje o počte zamestnancov (menovite)
zamestnancov školy

a plneníkvalifikačnéhopredpokladu pedagogických

Údaje o počte zamestnancov
Počet zamestnancov MŠ
Zamestnanci materskej školy - spolu
Z toho pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní
stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie
Prvá atestácia
- nekvalifikovaní
- adaptačné vzdelávanie
Z toho nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky
- zamestnanci školskej jedálne

19
11
7-stredoškolské vzdelanie
1-vysokoškolské 1. stupňa
–
2- vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa+
vykonaná prvá atestácia
1-asistent učiteľa
2
0
1
8
4
1- vedúca ŠJ
3- kuchárky

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávaní:



V školskom roku 2020/2021 sa pedagógovia vzdelávali dištančne – formou webinárov
Jeden pedagogický zamestnanec úspešne ukončil vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
a získal titul Bc.
Pripravované vzdelávacie aktivity:
Podľa aktuálnej ponuky

i)
Údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti
 športový krúžok v spolupráci s FC ŠTK Šamorín
aktivity uskutočnené počas školského roka v rámci edukačných činností
o divadelné predstavenia v MŠ – Mici a Mňau, Ujo Ľubo
o Mikulášska besiedka- triednou formou
o Vianočná besiedka v triedach
o Rozlúčka s predškolákmi
Aktivity boli realizované v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami a podľa usmernenia
RUVZ v Dunajskej Strede a podľa Covid- automatu

j) Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená
PROJEKT-realizačná spoločnosť
Cieľ

Mlieko do škôl
Ovocie do škôl

- V spolupráci s ŠJ podávať deťom mlieko
systematicky v rôznych častiach dňa
- Spestriť stravu detí ovocím, dopĺňať príjem
stravy o vitamíny v prirodzenej forme
-

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou.
Inšpekcia v materskej škole nebola vykonaná
l) Priestorové a materiálno-technologické vybavenie školy
MŠ prevádzkuje 5 tried- Triedy sú vybavené novým nábytkom Detský nábytok spĺňa
hygienické a bezpečnostné kritériá, je priamo určený detskému užívateľovi. Veľkosť skriniek
v triedach umožňuje ich presun tak, aby boli vytvorené hracie centrá a kútiky ( alebo ich
náznak).
Nevýhodou je, že v miestnostiach na prízemí sú umiestnené dve vekové skupiny detí
a z tohto dôvodu je obmedzená možnosť vytvoriť centrá aktivít.
Výchovno- vzdelávací proces kvalitatívne podmieňuje dostatok učebných a športových
pomôcok. Pravidelne je dopĺňaný sklad
- učebných pomôcok
- telesnej výchovy
- hrací a konštruktívny materiál
- Knižnica MŠ je pravidelne dopĺňaná o odbornú ako aj detskú literatúru
V interiéry predškolského zariadenia je dostatok hracieho, konštruktívneho aj výtvarného
materiálu, ktorý je dostupný deťom podľa aktuálnej potreby.
PC
1 ( riaditeľňa)
Tlačiareň
2 +1( riaditeľňa)
IT
5
Interaktívna jednotka
1
Notebooke
5
Bee- Bot
2
Digitálny fotoaparát, digitálny mikroskop,
Hovoriace štipce
K areálu materskej školy patrí záhrada s pieskoviskami, preliezkami a hojdačkami.
Povrchová úprava : trávnatý porast, asfaltové a betónové plochy, zámková dlažba.
K skvalitneniu pobytu vonku prispieva:
- využívanie nastaviteľných plachiet na ochranu pred prudkým slnečným žiarením
- Dokúpenie detských hračiek , tvorítok do piesku
- Zabezpečenie skriňových zostáv na UP, hygienický materiál
V rámci zabezpečenia objektu pred krádežami MŠ disponuje zabezpečovacím zariadením.
Interiér aj exteriér MŠ sú vhodné na realizáciu edukácie detí predškolského veku.
Materiálno- technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania spĺňa hygienické, estetické
a bezpečnostné kritériá a je zárukou podnetnosti prostredia, ktoré dieťa obklopuje.
V priebehu školského roka sa realizovala:
- Rozšírenie záhrady s vytvorením betónovej plochy a pieskoviska,
- doplnenie skladov UP didaktickým materiálom (na stimulovanie kompetencií detí
predškolského veku, )

m)Finančné zabezpečenie materskej školy :
– dotácia zo štátneho rozpočtu na 5-6 ročné deti ( zakúpenie hračiek a UP, internet,
odvody, doprava)
- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov ( školné): vyzberané v mesiacoch september 2020 -júl 2021
-

preddavky :

priebežný nákup materiálu na zabezpečenie chodu MŠ

-

príspevky Rodičovského združenia + dary
finančné prostriedky z 2%- nej dane

n)Hodnotenie edukačnej činnosti
Východiskom pri rozpracovaní edukačného procesu v materskej škole boli
 hlavné úlohy zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 pre materské školy,
 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie detí v materských školách,
Metodika pre predprimárne vzdelávanie
 Školský vzdelávací program „ Bystré hlávky na ceste za poznaním “
 Doplnková literatúru a poznatky, námety z pedagogických časopisov.
Cieľom výchovno- vzdelávacej práce bol celostný rozvoj osobnosti detí s ohľadom na
ich vekové a individuálne schopnosti.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme uskutočňovali v zmysle uspokojovania potrieb,
záujmov jednotlivých detí a štandardov predškolskej edukácie s predpokladom optimálneho
rozvíjania kompetencií detí vzhľadom k ich vývinovému stupňu, veku a individuálnej
schopnosti rozvíjať svoju osobnosť.
Predprimárne vzdelávanie v triede 4-6 ročných detí smerovalo k príprave
predškolákov na vstup do prvého ročníka ZŠ.
Výchovno- vzdelávacia činnosť bola obmedzená epidemiologickou situáciou. V čase
vyhláseného núdzového stavu od januára 2021 sa školského vyučovania zúčastňovali deti
rodičov z kritickej infraštruktúry. Materská škola perevádzkovala 3 skupiny detí.
Od 22.3.2021 sa edukačná činnosť realizovala v 5 triedach podľa pokynov a požiadaviek
RUVZ a Ministerstva školstva. Plnenie štandardov ŠkVP sa týkalo spresňovania
a utvrdzovania získaných kompetencií detí. Do 31.7.2020 prebiehala výchova a vzdelávanie
detí na základe konkrétnych opatrení vlády a krízového štábu.
Počas školského raka 2019-2020 sme v triede Lienok integrovali 1 dieťa so ŠVVP
s asistentkou. Odbornosť vzdelávania bola doplnená spoluprácou rodinou.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
Východiská pre nový školský rok 2021/2022
1. Realizovať výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie platného od 1.9.2018
2. S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu organizovať VVČ na základe Metodického
usmernenia ( Manuál pre materské školy), ktorým sa upresňujú postupy v čase zhoršenej
situácie a ohrození zdravia Korona- vírusom
3. .Zapájať sa do vzdelávacích aktivít na stimulovanie profesijných kompetencií
3. Vytvárať vhodného prostredia – zabezpečujúceho aktívny tvorivý výchovno-vzdelávací
proces ,

4.Pokračovať v procese modernizácie MŠ a dopĺňať UP novými pomôckami,
6. Skvalitniť prostredie interiéru aj exteriéru MŠ
V Šamoríne :
Správu vypracovala:

26.8.2021
Mgr. Minarechová Zuzana

