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1. Oblasť pedagogicko-organizačného zabezpečenia
1.1 Identifikačné údaje školy
Názov školy: Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec
Webové sídlo: Obec Lieskovec - sekcia Materská škola
E-mail: mslieskovec@gmail.com, mariakoppova94@gmail.com
Tel.: 045/5370254, 0949 645 666
Riaditeľka:
Vedúca ŠJ:

Mária Koppová
Mgr. Marcela Kováčová

1.2 Údaje o zamestnancoch školy
Tab.č. 1

Počet pedagogických
a odborných zamestnancov
pedagogickí
6

Počet pedagogických a odborných zamestnancov
podľa dosiahnutého vzdelávania

odborní
-

SŠ
4

VŠ I. stupňa
-

VŠ II. stupňa
2

Tab.č. 2

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Kariérový stupeň
začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou
s 2. atestáciou

Počet
4
2
-

Kariérová pozícia
1. vedúci
2.špecialista
2.1 triedny učiteľ
2.2 uvádzajúci PZ
2.3 vedúci MZ
2.4 koordinátor Zelenej
školy

Počet
1
3
1
1

Tab. č. 3

Nepedagogickí zamestnanci školy
Pracovná pozícia
Upratovačka
Školník
Kurič

Počet
2
1
1

Vedúca ZŠS, Hospodárka
Hlavná kuchárka

1
1

Kuchárka
Pomocná kuchárka

1
1

Spolu:

8

1.3 Údaje o počte detí a tried
Tab.č. 4

Triedy a naplnenosť
Trieda
Vek
Počet detí
Navýšený počet detí v triede o

I.
2-4
9
2

II.
4-5
14
2

III.
5-7
20

Tab.č. 5

Štruktúra počtov detí
k 15.09.
43

2-3
ročné
9

3-5
ročné
15

Jeden rok pred plnením PŠD
5-6ročné
19

ŠVVP

OPŠD
4

2

Hmotná
núdza
3

1.4 Údaje o školskej jedálni
Tab.č. 6

Údaje o stravníkoch
So stravou
43

Počet stravujúcich sa detí z MŠ
Bez stravy Diétna
Doplnkové jedlo
strava
desiata
olovrant
43
43

Cudzie
deti
-

Dospelí stravníci
Zamestnanci Cudzí
MŠ
11

16

Tab.č. 7

Údaje o plánovaných a realizovaných stravovacích programoch a aktivitách ŠJ
Školské ovocie
ÁNO –
zabezpečenie
spoločnosťou
HOOK Košice

Podpora spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov
ANO – zabezpečenie spoločnosťou
Mliekareň Selce – školský mliečny
program na školský rok 2015/2016

Iné aktivity a programy ŠJ

1.5 Údaje o prevádzke školy
Tab.č. 8

Údaje o prevádzke
Čas prevádzky
od – 6,00 – do 16,30 hod

Plánované prerušenie prevádzky
Letné prázdniny
Vianočné prázdniny
18.7. – 12.8. 2016
23.12. – 6.1.2016

1.6.Údaje o zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Tab.č. 9

Plánovanie a usporiadanie edukačných činností v MŠ
ŠkVP

Názov
Zameranie školy
Rozšírený obsah o

Oriešok
Zdravý životný štýl, dopravná gramotnosť, ľudové tradície
Škola má v ŠkVP spracované vlastné obsahové a výkonové
štandardy pre rozšírený obsah zo Zelenej školy a interných
projektov
Mesačné v celej MŠ

Plánovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti – časové rozpätie plánov
Denný poriadok

Jednotný pre celú MŠ s časovým posunom podľa tried

Tab.č. 10

Aktivity a prezentácia MŠ
Aktivity zvyšujúce bežný štandard MŠ

Exkurzie: Podľa plánu aktivít MŠ
Výlety: Na Kráľovú, Na letisko Sliač a podľa
aktuálnych ponúk
Športový výcvik: Pohybová príprava v tenisovom
klube, základy lyžovania,
Iné: Deň na bicykloch s rodičmi, dielne, športové
odpoludnie s rodičmi, Noc v MŠ bez rodičov
a elektriky a iné

Iné doplnkové aktivity
Spolupráca s inými subjektami

Krúžková činnosť

Tvorivé dielne, športové popoludnia s rodičmi,
vystúpenia, deň detí a iné
Inštitúcie: OÚ –Lieskovec, Odbor školstva Zvolen,
OŠÚ B.Bystrica, ÚPSVaR vo Zvolene, OZ –
Lieskovček, ZŠ, ZUŠ a iné
Odborníci: Lekárka pre deti a dorast, CPPPaP,
ŠPPC, Logopedické poradne a iné
Firmy: Farma Gazdáčik, Jazyková škola Cassi,
Interné vedenie: Kreatívny krúžok, Klub šťastných
medvedíkov
Externé vedenie: Angličtina, tanečná príprava,
pohybová príprava

Tab.č. 11

Hlavné ciele školy v školskom roku 2015/2016
Vyplývajúce zo ŠkVP a zamerania školy
Vychádzajúce z POP

Celostný osobnostný rozvoj s dôrazom na zdravý životný štýl,
dopravnú výchovu .
Podpora aktívnej účasti detí na Výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vedenie detí k sebarealizácii a vzájomnému hodnoteniu.
Rozvíjanie foriem kritického a tvorivého myslenia a podpora
v sebahodnotení.
Rozvoj pohybových schopností a zručností.
Efektívne využívanie digitálnych technológií s dôsledným
rešpektovaním osobitostí detí.

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, zvyšovanie povedomia
o globálnych témach, environmentálnych, prevencii drogových
závislostí a zlepšovanie grafomotorických zručností.
Utváranie pozitívnych postojov k zdraviu. Prostredníctvom
ľudových tradícií, zvykov, slovesnosti, piesní a tancov utvárať
národné povedomie.
Uplatňovať multimediálnu výchovu , viesť deti v duchu
humanizmu, rodovej rovnosti a predchádzať všetkým formám
diskriminácie.
- projektové a zážitkové učenie detí,
- rozvíjanie a podporovanie zdravého sebavedomia,
sebaistotou a podporovanie detí k jedinečnosti,
- využívanie digitálnej technológie vo všetkých
vekových skupinách
- podporovanie deti v bádaní, skúmaní a
experimentovaní

Vyplývajúce z koncepcie školy

1.7 Údaje o vzdelávaní zamestnancov
Tab.č. 12

Prehľad plánovaného vzdelávania zamestnancov školy
Počet vzdelávajúcich sa
spolu
7

Pedagogickí a odborní
Kontinuálne vzdelávanie

Iné vzdelávanie

4

3

Počet vzdelávajúcich sa
nepedagogických
zamestnancov
3

Poznámka: Podrobnosti o vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sú spracované v pláne
kontinuálneho vzdelávania, ktorý je doložený v prílohe č.1.

1.8 Údaje o výchovno-vzdelávacích programoch a projektoch
Tab.č. 13

Realizované výchovno-vzdelávacie programy a projekty
Projekt/program
Zelená škola
Digiškola

zameranie
Environmentálne
Digitalizácia školstva

Pôsobnosť ¨
Zatiaľ do roku 2017
Do 2016

autorom nie je MŠ
¨medzinárodný, celoštátny, regionálny projekt/program
2. Oblasť materiálno-technického zabezpečenia
2.1 Údaje o stave priestorového a materiálno- technického vybavenia školy
Tab.č. 15

Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia
Technický stav
budov a
priestorov

Zariadenie
Hračky, pomôcky, nábytok, IKT vybavenie ŠJ....

pozitíva

Budova je
v dobrom stave,
priestor dvora
udržiavaný
s pravidelnými
úpravami

negatíva

MŠ – bohatá ponuka hračiek a pomôcok, ktoré pravidelne dopĺňame,
vybavenie IKT technikou dobré, bohatá detská a odborná knižnica,
nový archív
ŠJ- čiastočne upravená aj prístupové schody
Školský dvor – priestranný s vyhovujúcim členitým terénom
a bohatou výsadbou, dopravným a športovým ihriskom,
preliezačkami, pieskoviskami, ohniskom pre spoločné aktivity s
rodičmi
MŠ – nevyhovujúce osvetlenie v triedach a jedálni, časté poruchy
IKT, nedostatok CD prehrávačov, ktoré dosluhujú
ŠJ - chýbajúca vitrína na ovocie a zeleninu,
- maľovanie priestorov a výmena dlažby a obkladov nezrealizované
pre nepridelené finančné prostriedky / napriek zápisu hygieničkou/
Školský dvor - dosluhujúce drevené preliezačky,
- zatekajúca strecha nad pieskoviskom,
- zakrývanie pieskovísk,
- chýbajúce zábradlia pri schodoch,
- prasknutá odpadová rúra pri hospodárskej budove,
- chýbajúce rozhodnutie ku svahu,
-chýbajú lavičky a oddychová zóna pre deti na dvore

2.2 Údaje o projektoch a plánovanom skvalitnení priestorového a materálnotechnického vybavenia
Tab.č. 16

Prehľad zapojenia sa do projektov so zameraním na rekonštrukcie alebo zveľadenie
priestorového a materiálno-technického vybavenia
Názov projektu
Digiškola

Vyhlasovateľ projektu
MŠ SR

Obdobie realizácie
Od 2014 - pokračuje

Úspešnosť projektu
dobrá

Len nové a pokračujúce projekty
Tab.č. 17

Plánované aktivity MŠ v oblasti priestorového a materiálno- technického vybavenia
Opravy a údržba
Doplnenie vybavenia interiéru a exteriéru
Budova
- zakúpenie
protipožiarnych
dverí
a /vymurovanie
zárubne / v kotolni

Školský dvor
- vybudovanie
zábradlia v celom
areáli MŠ,
- pokrytie pieskovísk
a oprava strechy nad
pieskoviskom, oprava
domčeka a jeho
rozšírenie so
zavedením elektriky
/odkladanie biol.
odpadu z kuchyne/
- posudok ku svahu,
- monitorovanie
odpadu, /bola zistená
trhlina
v kanalizačnom
potrubí v mieste od

MŠ (aj dvor)
PRIESTOROVÉ
VYBAVENIE:
- výmena stropných svetiel
v triedach a jedálni MŠ
- metodické príručky
k novému Štátnemu
vzdelávaciemu programu
- doplnenie lavičiek ku
športovému ihrisku,
- vybudovanie oddychovej
zóny pre deti v záhrade

Školská jedáleň
PRIESTOROVÉ VYBAVENIE:

- výmena dlažby v ostatných
kuchynských priestoroch
/ kuchyňa, výdajňa jedla /
- úprava miestnosti na
umývanie riadu a výmena
výlevky a dlažby +
maľovanie

hospodárskej budovy
MAT .- TECH. VYBAVENIE:

- nová chladiaca vitrína na
ovocie a zeleninu
- výmena elektrickej rúry za
konvektomat

2.2 Údaje o poplatkoch v škole
Tab.č. 18

Prehľad výšky poplatkov v školskom roku 2015/2016
MŠ
12,60 €

ŠJ
25,40

3. Prílohy
3.1 Plán kontinuálneho vzdelávania
3.2 Vyjadrenie rady školy

Dobrovoľné príspevky rodičov
Triedny fond, väčšie akcie, 2%
z daní FO

