Materská škola Rosni ka, ulica Kaštie na 247, Betliar

Základné informácie
Je to materská škola, ktorá sa nachádza na ulici, ktorá vedie ku „Kaštie u“ - historicky známej
pamiatky. MŠ realizuje rôzne aktivity, v ktorých sú prvky z projektu „Škola podporujúca
zdravie“. V jesennom období usporadúvame „Tekvicovú výstavu“ pred budovou MŠ,
spolupracujeme pri tom aj s rodi mi. Hravou formou približujeme die u svet výpo tovej
techniky. Za spolupráce Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Rož ave vykonávame preventívny program „Aby sme si rozumeli“, ktorý je zameraný na
skvalitnenie interakcie die a - die a, u ite - die a. Obsahom je 6 stretnutí 1krát týždenne 4560 minút. Realizuje sa priamo v kolektíve MŠ.
Vykonávame aj aktivity pre deti i rodi ov, napr. Tvorivé výtvarné dielne, stretnutie pri
jedli ke s Mikulášom, fašiangový ples, oslavy MDD, rozlú ka s MŠ a predškolákmi.
Dôležitou úlohou pedagógov je príprava detí predškolského veku na vstup do Základnej
školy.
Toto sú stru nosti a informácie o našej MŠ, najlepšie je však prís k nám a pozrie si prácu
detí, pedagógov a utvori si vlastnú predstavu. Radi vás privítame!

Riadite ka MŠ: Eva Gécziová
Telefón:

058/ 798 3145

E mail:

msrosnicka.betle@centrum.sk
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Správa o výchovno-vzdelávacej innosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole Rosni ka, Kaštie na 247 v Betliari
za školský rok 2010/2011
1. Základné identifika né údaje o materskej škole:

Názov školy: Materská škola Rosni ka
Adresa:

Kaštie na 247, 049 21 Betliar

Telefón:

058/ 798 31 45

E mail:

msrosnicka.betle@centrum.sk

Zria ovate : Obec Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar

Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko

Funkcia

Janka Vavreková

riadite ka MŠ

Eva Gécziová

u ite ka MŠ

Alena Oprondeková

školní ka a výdaj stravy

2. Údaje o rade školy

lenovia RŠ:
Mária Koóšová

predseda

Jana Schwarczová

zástupca za rodi ov

Janka Vavreková

zástupca pedagogických zamestnancov

Alena Oprondeková

zástupca nepedagogických zamestnancov

Marta Gubeková

zástupca obce
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innos rady školy:
V školskom roku 2010/2011 innos Rady školy smerovala k riešeniu problematiky
zamerania MŠ, zaoberala sa revidovaním školského vzdelávacieho programu a sú asných
podmienok na realizáciu výu by detí.

Údaje o poradných orgánoch riadite a školy:
Pedagogická rada - lenmi sú pedagógovia materskej školy.
Združenie rodi ov školy pri MŠ Rosni ka, 049 21 Betliar - zástupca rodi ov- predseda RZ pri
MŠ Mária Koósová.

Systém práce poradných orgánov riadite a školy:
Pedagogická rada svoju innos zamerala na implementáciu obsahovej reformy školstva
a právnych noriem do praxe MŠ.Pedagogická rada tvorila podklady na tvorbu pedagogickej
dokumentácie – Školský poriadok, Plán prác školy v súlade s platnými právnymi normami.
Zaoberala sa problematikou hodnotenia eduka ného procesu a jeho výsledkov. Pri zameraní
a profilácii školy v Školskom vzdelávacom programe sme vychádzali z aktuálnych
podmienok školy, potrieb a záujmov detí a rodi ov.
lenovia pedagogickej rady: Janka Vavreková, Eva Gécziová.

3. Údaje o po te detí

Stav k 15.9. 2010: spolu 17 detí
Dosiahnutý vek

Po et

Menej ako 3 roky

0

3 roky

4

4 roky

4

5 rokov

7

6 rokov

2

Spolu

17

Stav k 31. 8. 2010:

17 detí
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Po et detí , ktoré sa zú astnili predškolskej prípravy (deti rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky): 2 deti
Po et detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou : 0
Po et detí zapísaných do 1. ro níka ZŠ: 2 deti.

Jedným z kritérií hodnotenia môže by dosiahnutie špecifických cie ov - výkonových
štandardov formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie
(ISCED 0) a súbor kompetencií detí, ktoré sú predpokladom pre úspešné za lenenie do
spolo nosti. Spätnú väzbu o miere úspešnosti detí v 1. ro níku ZŠ, získavame v rámci
spolupráce so ZŠ a sprostredkovanými informáciami od rodi ov detí.

4. Údaje o po te zamestnancov a plnení kvalifika ného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy

Zamestnanci MŠ - spolu

3

Z toho pedagogický zamestnanci

2

Kvalifikovaní - stredoškolské vzdelanie

2

Nepedagogickí zamestnaci

1

Upratova ka

1

5. Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti

Aktivity organizované MŠ:
Celoškolské združenie rodi ov
Otužovanie vzduchom
Vítanie jesene-tkvicová výstava pred budovou MŠ
Oslava Mikuláša v MŠ-besiedka
Viano né tvorivé dielne
Triedne rodi ovské združenie spojené s prednáškou a diskusiou na vopred zadanú tému
Výstava detských ob úbených kníh
Tvorivé dielne s de mi: Ve ká noc a jar
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Koncoro ný výlet do vojenských kasární v Rož ave
Rozlú ka ss MŠ – výstava tabla predškolákov
Slávnostné odovzdávanie osved ení o ukon ení predprimárneho vzdelávania

Aktivity organizované obcou a inými subjektami:
Vystúpenie s programom v kultúrnom dome – Mesiac úcty k starším
Vystúpenie s programom – Výro ie 680 rokov prvej písomnej zmienky o obci Betliar
Privítanie Mikuláša v kaštieli
Program s dar ekmi – De matiek
Návšteva ZŠ na vyu ovaní telesnej výchovy
Oslava s dar ekmi – De detí
Materská škola aktívne prezentovala svoju innos výstavkou prác detí a u iteliek
v miestnych lahôdkach, pred rodi ovskou verejnos ou, prostredníctvom webovej stránky
v obci a vytvorením vlastnej webovej stránky www.rosnickamsbetle.centrum.sk

6. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená

Adamko hravo - zdravo
Evi ka je chorá
Historický chodník – krá ovstvo histórie

Cie , ktorý si škola ur ila v koncep nom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
Hlavným cie om predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej perceptuálnomotorickej, kognitívnej a citovo-sociálnej úrovne detí ako základu pripravenosti na primárne
vzdelávanie a život v spolo nosti:
rozvíja a aktivizova utváranie základných poznatkov o živej a neživej prírode,
o okolitom svete (prostredníctvom vychádzok a exurzií),
rozširova primerané poznatky o ochrane prírody,
stimulova základné návyky ekologického konania, spoznáva prírodu a jej význam pre
loveka - De Zeme,
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stimulova oh aduplné správanie k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, prejavova
pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu - Tekvicová výstava, ovocné a zeleninové
dni v MŠ, Svetový de mlieka, Svetový de vody a pod.
otužovanie, pitný režim, starostlivos o školský dvor, školskú záhradu.

V socio-emocionálnej oblasti:
rozvíja emocionálny vz ah k prírode,
výtvori transfer medzi kultúrou, umením, každodenným životom die a,
stimulova základy zaangažovanosti pri ochrane zdravia seba, príbuzných, kamarátov
(spolupráca s pediatrom),
vyjadri rôznymi umeleckými prostriedkami svoje predstavy, pocity,
nies zodpovednos za svoje správanie a konanie, uvedomova si dôsledky svojho
správania a konania vzh adom na iné osoby.

V oblasti perceptuálno-motorickej nasmerujeme pedagogické pôsobenie na prezentáciu
zvládnutia životného priestoru ovládaním vlastného tela a samostatného pohybu.
Prostredníctvom motorických kompetencií zabezpe íme správny psychosomatický vývin
každého die a a zravý rast. Zárove budeme utvára životné postoje k zdravému životnému
štýlu, prevencii chorôb, odstra ovaniu zdravootných nedostatkov, k psychickej a fyzickej
odolnosti die a, rozvíja zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových pohybových
orgánov:
rozvíja motorické zru nosti a sebaobslužné pracovné návyky,
podnecova vz ah die a k poznávaniu okolitého sveta cez innostné u enie,

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
eduka nej innosti,
koncep nom zameraní cie ov výchovy a vzdelávania,
strategickom a operatívnom plánovaní,
využívaní projektového vzdelávania,
uplat ovanim a aktivizovaním zdravého spôsobu života,
odbornom a pedagogickom riadení,
kvalite pedagogickej dokumentácie,
dodržiavaním právnych noriem v školstve,
metodicko- poradenskej innosti pedagógov pre rodi ov,
šom vzdelávaní zamestnancov,
spoluprácou s RŠ.
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So správou o výchovno-vzdelávacej innosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej
škole, Rosni ka, Kaštie na 247, 049 21 Betliar v školskom roku 2010/2011 bola oboznámená
pedagogická rada, ktorá správu schválila.

V Betliari, 30. 10. 2011

Vypracovala: Eva Gécziová

7

