Materská škola Betliar
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020 – 2021
Adresa:
Materská škola Rosnička Betliar
Kaštieľna 247
049 21 Betliar
Telefón: +421 58 7983 145
Riaditeľka MŠ: Eva Gécziová
Telefón: 058/ 798 3145
e-mail: msrosnicka.betle@centrum.sk
Materská škola Rosnička sa nachádza na ulici, ktorá vedie ku „Kaštieľu Betliar“ - známej
historickej pamiatky. MŠ realizuje rôzne aktivity, v ktorých sú prvky z projektu „Škola
podporujúca zdravie“. V jesennom období usporadúva „Tekvicovú výstavu“ pred budovou MŠ,
spolupracuje pri tom aj s rodičmi. Hravou formou približuje dieťaťu svet výpočtovej techniky.
Za spolupráce Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave
vykonáva preventívny program „Aby sme si rozumeli“, ktorý je zameraný na skvalitnenie
interakcie dieťa - dieťa, učiteľ - dieťa. Obsahom je 6 stretnutí 1krát týždenne 45-60 minút.
Realizuje sa priamo v kolektíve MŠ. Vykonáva aj aktivity pre deti i rodičov, napr. Tvorivé
výtvarné dielne, stretnutie pri jedličke s Mikulášom, fašiangový ples, oslavy MDD, rozlúčka
s MŠ a predškolákmi. Dôležitou úlohou pedagógov je príprava detí predškolského veku na
vstup do Základnej školy.
Údaje o rade školy
Členovia RŠ:
Ivana Marcišová Ing.
IvanaMarcišová Ing.
Erika Jergová Mgr.
Alena Oprondeková
Petra Plačková

predseda
zástupca za rodičov
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
zástupca obce

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:
Pedagogická rada - členmi sú pedagógovia materskej školy.
Združenie rodičov školy pri MŠ Rosnička, 049 21 Betliar - zástupca rodiččov- predseda RZ pri
MŠ Ivana Marcišová Ing.
Systém práce poradných orgánov riaditeľa školy:
Pedagogická rada svoju činnosť 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 edukačného procesu a jeho výsledkov. Pri zameraní a
profilácii školy v Školskom vzdelávacom programe sme vychádzali z aktuálnych podmienok
školy, potrieb a záujmov detí a rodičov. Členovia pedagogickej rady: Eva Gécziová, Mgr. Erika
Jergová
Údaje o počte zamestnancov
zamestnancov školy
Zamestnanci MŠ - spolu

a

plnení

kvalifikačného

predpokladu

pedagogických

3

1

Z toho pedagogický zamestnanci
Kvalifikovaní - stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie
Nepedagogickí zamestnanci
Upratovačka a školníčka
Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti

2
2
1
1

Aktivity organizované MŠ:
- Celoškolské združenie rodičov
- Otužovanie vzduchom
- Vítanie jesene-tekvicová výstava pred budovou MŠ
- Oslava Mikuláša v MŠ-besiedka
- Vianočné tvorivé dielne
- Triedne rodičovské združenie spojené s prednáškou a diskusiou na vopred zadanú tému
- Výstava detských obľúbených kníh
- Tvorivé dielne s deťmi: Veľká noc a jar
- Koncoročný výlet do vojenských kasární v Rožňave
- Rozlúčka ss MŠ – výstava tabla predškolákov
- Slávnostné odovzdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania
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Zdroj: DataCubes, 2016
V školskom roku 2020/2021 navštevovalo materskú školu 18 detí.
Z toho počtu-5 detí predškolského veku. Počtom 3deti nastúpili na povinnú školskú dochádzku
do základnej školy, 2 deti mali odklad povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia
Pedagogicko- psychologickej poradne a prevencie v Rožňave.
Mimoriadna situácia / 07.01.2021- 09.04.2021/.
V tomto časovom období bola na základe rozhodnutia Ministersva školstva vedy, výskumu
a športu prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť a práca pedagogických zamestnancov na
pracovisku z dôvodu šírenia nového koronavírusu COVID-19.
Od 12.04.2021 bola obnovená prevádzka mš za prísnych hygienických opatrení nariadenými
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
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