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................................................................	              
   za zriaďovateľa	
a/ základné identifikačné údaje o materskej škole:
Názov školy: Materská škola
Adresa: Priepasné 115, 906 15
Zriaďovateľ školy: Obec Priepasné
Riaditeľka školy: Valihorová Jana
Kontakt MŠ: tel. : 0917870527, skolka@priepasne.sk
 
Rada školy: vznikla 25.1.2013, výbor tvorí 5 členov- Jana Malečková, Alena Gréková, Marcela Vičíková, Vladimír Valihora, Anna Holičová.

Rada rodičovského združenia: predseda- Marcela Vičíková
                                                     pokladník- Holičová Zdenka

b/ počet detí v predškolskom zariadení v školskom roku 2013/14
V školskom roku 2013/14 materskú školu navštevovalo 17 detí, z toho 5 dievčat, 12 chlapcov.

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ:
Zaškolených a pripravených do ZŠ boli 5 detí, do ZŠ Košariská je zapísané 1dieťa, , do ZŠ Myjava 1 dieťa, na Brezovú pod Bradlom 2 deti, do Nového Mesta nad Váhom 1 dieťa-autista.

d/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku : 2014/15
Pre školský rok 2014/15  je do MŠ Priepasné zapísaných 17 detí vo veku:
	4 deti    2 -ročné

1 dieťa   3- ročné
7 deti     4-ročné
4 deti     5-ročné
1 dieťa  6 –ročné
e/ počet zamestnancov:
2 pedagogickí  zamestnaci
	Valihorová Jana – riaditeľka MŠ

Malečková Jana- učiteľka MŠ na ¾ úväzok, vedúca ŠJ
	Valihorová, Malečková-  striedavo vykonávali  upratovacie práce

1 prevádzkový zamestnanec:
	Gréková Alena- kuchárka ŠJ na ¾ úväzok


f/ ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
  Učiteľka MŠ Malečková Jana – ukončila aktualizačné vzdelávania podľa § 39 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom:
	Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole ,ukončené 27.11.2013

Digitálne technológie v materskej škole /úroveň začiatočník/, ukončené 9.4.2014
Kreslenie v grafickom programe RNA, ukončené 13.5.2014
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole, ukončené 3.6.2014
    
Riaditeľka MŠ Valihorová Jana-  ukončila inovačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom:
	Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, ukončené 20.3.2014 


  
g/ údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti:

ŠVP „ Cesta za poznaním priamo pod lesom“ pre MŠ Priepasné
Projekt:“ Zdravý úsmev“
Projekt: „ Adamko hravo-zdravo“
Projekt: „ Školské ovocie“
Projekt : „ Školské mlieko“
Projekt: „ Farebný svet na papieri“
Plnenie úloh z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2013/14
28.10.2013- vystúpenie detí  s programom k Úcte starším v kultúrnom dome Priepasné
30.10.2013 – doobedná tekvicová párty pre deti
29.11.2013 – kurz pletenia pre mamičky vianočných zvončekov z pedigu
6.12.2013 – vystúpenie detí s programom na Mikuláša vo večerných hodinách v amfiteátri v Priepasnom, vítanie Mikuláša
12.12.2013- vianočné pečenie medovníkov v materskej škole
13.12.2013 – posedenie detí pri stromčeku, vianočná hostinka, príchod Ježiška s hračkami pre deti
1.3.2014- maškarný ples pre deti  v kultúrnom dome Priepasné
26.3. –exkurzia obecnej knižnice v Priepasnom
2.4.2014 – exkurzia detí do Kopaničiarskeho múzea p. Krásnej v Batíkovej
11.4.2014 – návšteva Gazdovského dvora na Turej Lúke pri príležitosti veľkonočných sviatkov a tradícii
26.4.2014 . vystúpenie detí v kultúrnom dome Priepasnom pri príležitosti „ Dňa matiek“- vystúpenie detí v šmolkovom oblečení
3.5.2014 – turistický pochod z Košarísk na Mohylu M. R. Štefánika pri príležitosti 95.výročia jeho úmrtia
20.5.2014 – exkurzia na farmu Etelka na Prašník spoločne s deťmi z Košarísk
30.5.2014 – exkurzia k hasičom na Brezovú pod Bradlom spoločne s deťmi z Košarísk
3.6.2014 – návšteva v materskej škole na Košariskách , divadlo bábkové o životnom prostredí s environmentálnou tematikou, exkurzia v Základnej škole na Košariskách
4.6.2014 – návšteva detí v kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave- koncert pre deti od ZUŠ Myjava
11.6.2014- „ Škôlkarska olympiáda“ súťaživé dopoludnie pre deti s odmenou a medailou
24.6.2014- slávnostná rozlúčka s programom ľudových piesní a scénok pri príležitosti rozlúčky s predškolákmi, posedenie s rodičmi
4.7.2014- na školskom dvore sa konalo natáčanie RTVS BA do programu Naj dedina
16.8.2014- 2.kolo Muzigantského Priepasného – vystúpenie detí v krojoch programom na ľudovú tému.
Prezentácia na verejnosti prostredníctvom zhotovovania násteniek do Obce Priepasné




h/ priestorové a materiálne podmienky:
MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú starostlivosť.
Priestorové podmienky sú menšie, z bývalého učiteľského bytu.

	V septembri 2013 sa obkladali schody dlažbou  pri vstupe do areálu MŠ,

December 2013 sa vymenil radiátor v spálni,
Február 2014 – maľovanie priestorov MŠ 
Február 2014 – výmena neónových lámp v MŠ a ŠJ
Marec 2014 – maľovanie ŠJ, dverí a podvojí v MŠ
Apríl , Máj 2014 – výmena okien na spálni, 2 WC, sklad, umyvárka
Júl 2014 – obnova a natieranie  kolotoča, húpačiek na školskom dvore v rámci natáčania relácie RTVS  „Naj dedinka“.

Inventár MŠ sa doplnil nákupom 6 ks detských stoličiek, servírovací stôl a stôl na pomôcky.
Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci zapojenia sa do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva nám bola dodaná  do MŠ :
Interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň.

i/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
Školu finančne zabezpečuje Obec Priepasné
Rodičia detí, alebo osoby, ktoré majú voči deťom vyživovaciu povinnosť ,mesačne hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 8,50 € na dieťa.

            

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
   Našou filozofiou bolo a naďalej je a bude, aby deti boli šťastné a zdravé a naša materská škola bola miestom, kde rodičia a deti majú priestor pre častejšie  stretávanie sa a našli tú správnu formu komunikácie.
	Zlepšovať kvalitu medziľudských vzťahov.

Udržovať aspekt osobnosti dieťaťa.
Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, s rodinou.
Zlepšiť materiálno-technické vybavenie MŠ v spolupráci so zriaďovateľom.

Myslím, že tento cieľ sme sa neustále snažili úspešne napĺňať v spolupráci s pedagogickým kolektívom MŠ, s rodičmi a organizáciou rodičovského združenia ,so zriaďovateľom i s ostatnými organizáciami.


k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní škola len v tom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia v šk. roku 2013/14. V správe uvedie záver zo správy komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}.

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká.
Silné stránky:
	100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
	záujem učiteliek o inovácie a zavádzanie moderných technológií do VVČ
	dobrá vybavenosť triedy MŠ digitálnou technikou/ interaktívna tabuľa, notebook, tlačiarne, PC a ďalšie... /

dobrá  úroveň ovládania práce s PC
aktivity materskej školy a jej prezentácia
	rodinná atmosféra výchovno-vzdelávacej činnosti, klíma školy

modernizácia učebných pomôcok
priestranný areál školského dvora
internet v MŠ
	dobrá spolupráca a komunikácia s rodinou

dobrá spolupráca so zriaďovateľom
spolupráca s CPPP a P v Myjave, logopédom, dentálnou hygieničkou, ZŠ na Košariskách


Slabé stránky:
	havarijný stav zatekajúcej strechy
	obmedzené finančné zdroje na  revitalizovanie a vybavenie školského dvora


Príležitosti:
	rekonštrukcia a vytvorenie jednej väčšej miestnosti, slúžiacej na edukačnú činnosť detí / sústredenie detí pri hrách a činnostiach iba v jednej triede, kôli bezpečnosti/
	priestranné  vonkajšie prostredie MŠ priamo v prírode
	plánovanie a monitorovanie podporovania rozvoja informačnej a digitálnej gramotnosti detí

inovácia zamerania školy a jednotlivých programoch ŠkVP, upravovanie a dopĺňanie učebných osnov
	rešpektovanie osobného tempa a učebných štýlov detí

aktivity zamerané na spoluprácu s rodinou
	účasť na prehliadkach a súťažiach

Riziká:
	nedostatok finančných prostriedkov

zvyšovanie výdavkov na prevádzku spôsobené zhoršovaním technického stavu budovy
nepriaznivý demografický vývoj
zhoršenie sociálneho zázemia rodín
p/ koncepčný zámer rozvoja školy
Systematická príprava predškolákov na vstup do základnej školy.
Vytvárať priestor na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa, ktorý sa opiera o 
samostatnosť, prirodzenosť a jedinečnosť detskej osobnosti.
	V spolupráci s rodinou uvedomovať si potrebu zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia.
	Rešpektovať špecifikum predprimárného vzdelávania a schopnosť učiteľky hľadať a objavovať nové vzdelávacie cesty.
	Školu riadiť podľa princípov humanizácie a demokracie: t.j.kooperatívne a participatívne riadenie, kde každý jednotlivec školy rovnocenne uplatňuje svoju profesionalitu- profesionálny a osobnostný rozvoj sebavzdelávanie

tvorivé myslenie a konanie.
	Stimulácia predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

Počítačová gramotnosť detí.
Spolupráca s rôznymi inštitúciami v obci.

 Priepasnom 27.8.2014                                        ...............................................
                                                        riaditeľka MŠ
                                                       Valihorová Jana












 



