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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

I.

1.a.1-7) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a)

Názov školy

Materská škola

Adresa školy

Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín

Telefónne číslo

043/532 22 46

Internetová adresa

www.msts1.webnode.sk

E-mailová adresa

mstvrdosin@gmail.com

Riaditeľ školy

Ľubica Krasulová

Vedúca Školskej jedálne

Ľudmila Žofajová

Členovia rady školy:
P. č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Mgr. Želmíra Koptová

Predseda

rodičov

2.

Ing. Janka Kotlárová

Podpredseda

rodičov

3

Jarmila Vojtečková

Člen

nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Tatiana Regulyová

Člen

pedagogických zamestnancov

5.

Mgr. Miroslava Medvecká

Člen

rodičov

6.

Ing. Alexandra Bakošová

Člen

rodičov

7.

Ján Gonda

Člen

zriaďovateľa

1.b.1-4) Zriaďovateľ

Zriaďovateľ

Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín

Telefónne číslo

043/530 90 11

E-mailová adresa

tvrdosin@tvrdosin.sk

1.c.) Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov
Rada školy pri MŠ Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín bola ustanovená v zmysle §24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 27.04.2016. Na
základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bolo funkčné obdobie RŠ predĺžené do septembra 2020 na
nevyhnutné výkony potrebné pre prípravu riadnych volieb do RŠ na funkčné obdobie 20202024. Nové funkčné obdobie RŠ začalo dňom 13.10.2020 a podľa §24 ods.16 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. trvá 4 roky, t. j. do 13.10.2024
Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2020/2021:
V školskom roku 2020/2021 zasadala Rada školy prezenčne 1–krát a dištančne 1-krát,
kde prerokovala:







Plán zasadnutí rady školy
Plán práce školy na príslušný školský rok 2020/2021
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Spôsob organizovania celoškolských aktivít počas pandémie COVID-19
Informácie riaditeľky MŠ
Výročnú správu o činnosti RŠ

Iné poradné orgány riaditeľa školy
 Pedagogická rada
 Metodické združenie
Pedagogická rada, ktorej členmi je 8 pedagogických zamestnancov, zasadala 3-krát
v zmysle plánu činnosti. 1-krát sa zasadnutie uskutočnilo dištančne. PR prerokovala Plán
práce školy, Plán vnútornej kontroly, Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
a opatrenia vyplývajúce z epidemiologickej situácie COVID-19. Obsahom zasadnutí boli tiež
informácie o platných právnych predpisoch a ich zmenách, riešenie aktuálnych odborných
otázok edukačného procesu, analýza kontrolnej činnosti za školský rok 2020/2021, schválenie
individuálneho vzdelávania pre dieťa so ŠVVP.
Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti schváleného na daný školský rok
pod vedením vedúcej metodického združenia Mgr. Tatiany Regulyovej. Zasadnutia sa konali
3-krát prezenčne a 2-krát dištančne. MZ prerokovalo úlohy vyplývajúce z plánu metodického
združenia a iné aktuálne vyskytujúce sa úlohy. Členky MZ sa zúčastnili vzdelávania Dieťa
a pohyb, hudba a hra. Vedúca MZ sa zúčastnila vzdelávania zameraného na tvorbu
pedagogických portfólií.

1.d.) Údaje o deťoch v materskej škole za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d)
k
15.9.
2020
15

k 31.8.
2021

ŠVVP

1.Trieda

Veková
skupina
2-4

19

2.Trieda

4-5

20

3.Trieda

4-6

4.Trieda

5-6

Triedy

Počet detí spolu

Prijaté do
ZŠ
-

OPŠD

-

Rok pred
plnením
PŠD
-

-

Predčasne
zaškolené
-

18

-

-

-

-

-

19

19

-

10

6

4

0

18

18

0

18

16

2

0

72

72

0

28

22

6

0

Vysvetlivky: ŠVVP – deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, PŠD- povinná školská dochádzka,
OPŠD – odložená povinná školská dochádzka

Šesť detí pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a ostávajú v školskom
roku 2021/2022 v materskej škole.

1.e, f. ) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

10

Zamestnanci ŠJ

Z toho PZ*

8

Z toho

Z počtu PZ

Zariadenie školského stravovania

kuchárky

kvalifikovaní

6

nekvalifikovaní

2

dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

2

Z počtu NZ
upratovačka

2

práčka

0

*PZ – pedagogický zamestnanec

** NZ – nepedagogický zamestnanec

Počet
3

2

1.g.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. g)
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Aktivita
Bránu otvárame – vítanie nových škôlkarov v materskej škole
Európsky týždeň športu v MŠ- týždenný projekt zameraný na propagáciu športu
Remeselníci v materskej škole- hry na remeselníkov
Deň úsmevu – aktivita zameraná na pochopenie sily úsmevu
Týždeň zdravia a športu, Jabĺčkovo –podpora zdravého životného štýlu, ochutnávka ovocia,
zeleniny a šalátov
Bez ovocia zeleniny, nebudeš mať vitamíny - celoškolská aktivita propagujúca Svetový deň
zdravej výživy
Turistický deň - podpora pohybových aktivít a rozvoj vzťahu k okolitej prírode mesta
Pozdrav pre starých rodičov – príprava pozdravov
Veselé hrabličky - celoškolská aktivita zameraná na úpravu a zazimovanie školského dvora
Deň materskej školy - oslava,, Sviatku materských škôl“
Mikulášska besiedka – spoločné posedenie s Mikulášom, besiedky v triedach
Zimná športová olympiáda – súťaž v stavaní snehuliakov, sánkovaní, spúšťaní na vreci...
Čarovné putovné vrecúško - rozvíjanie vzťahu dieťaťa ku knihe pravidelným čítaním v
domácom prostredí
Zimná vychádzka do prírody - turistická vychádzka spojená s pozorovaním krás okolitej prírody
mesta
Kráľovský fašiangový karneval – pochovávanie basy, pochod masiek, tanečná zábava
MDD- športové dopoludnie
Klinské rašelinisko – výlet predškolákov
Rozlúčka s predškolákmi – slávnostné ukončenie školského roku spojené s odovzdaním
osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID-19 boli plánované aktivity materskej školy
plnené samostatne na jednotlivých triedach.
1.h.) Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila ( § 2 ods. 1 písm. h)
Školské ovocie
Školský mliečny program
Múdre hranie

Názov projektu
Európsky program podpory konzumácie ovocia
a zeleniny v školách
Projekt na podporu konzumácie mlieka
a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ
Rozvojový projekt na podporu vybavenia
materskej školy v oblasti detských kníh
a didaktických pomôcok

Úspechy materskej školy:
Názov aktivity, súťaže
Vesmír očami detí –výtvarná súťaž

Hodnotenie, umiestnenie
1. miesto

1.i.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou (§
2 ods. 1 písm. i)
V školskom roku 2020/2021 inšpekčná činnosť ŠŠI nebola konaná v materskej škole.
Posledná komplexná inšpekcia bola v roku 2007.
1.j.) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1
písm. j)
Materská škola je štvortriedna a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť. Je
umiestnená v dvojposchodovej budove, ktorá v školskom roku 2012/2013 prešla rozsiahlou
rekonštrukciou. Priestorové podmienky materskej školy sú na dobrej úrovni. Jednotlivé triedy
prešli postupnou rekonštrukciou počas ktorej sa vymenila podlahová krytina, školský nábytok
a vybavenie tried. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a
odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje,
výpočtová, didaktická a audiovizuálna technika. Dostatočné vybavenie spotrebným
materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. K štandardnému a
nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie
triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...).
Okolie materskej školy tvorí oplotený areál školskej záhrady s preliezačkami,
hojdačkami, pohyblivým mostíkom, kolotočom, prírodnými lavičkami a využívame ho na
pobyt vonku a rozvíjanie pohybových zručností detí. Pred budovou materskej školy sme
vytvorili dopravné ihrisko, ktoré využívame na rozvíjanie dopravnej výchovy.
V školskom roku 2020/2021 boli zrekonštruované šatne pre druhú a tretiu triedu, kde sa
vymenila podlahová krytina, zakúpili nové šatňové skrinky pre deti a vymaľovalo.
Uskutočnili sme aj kompletnú rekonštrukciu kúpeľne a sociálneho zariadenia pre deti z druhej
triedy.
1.k.) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky (§ 2 ods. 1 písm. k)
SILNÉ STRÁNKY
 MŠ rodinného typu,
 záujem pedagogických zamestnancov
o ďalšie vzdelávanie,
 tímová spolupráca, ochota vzdelávať sa,
 umiestnenie MŠ v centre mesta,
 vlastné dopravné a školské ihrisko,
 úspešná realizácia projektov,
 postupná modernizácia interiéru a exteriéru,
 pripravenosť detí na vstup do ZŠ,
 spolupráca s SCŠPP, logopéd,
 spolupráca so Základnou Školou,
 spolupráca s RŠ a ZRŠ,
 využívanie 2% z daní OZ KK,
 činnosť pedagogických asistentov
v materskej škole

SLABÉ STRÁNKY
 Zvyšujúce sa nároky na nepriamu
pedagogickú činnosť,
 absencia údržbára,
 potreba doplnenia školského dvoru
o ďalšie exteriérové prvky,
 narastajúci počet detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

 Väčšie uplatnenie individuálnych
schopností pedagógov, tvorivosti, nápadov
 využívanie sebahodnotenia školy v jej
prospech,
 spolupráca s ďalšími organizáciami so
zameraním na rozvoj materskej školy,
 zapájanie sa do súťaží a aktivít,
 posilnenie spoločenského statusu učiteľa,
 zlepšenie finančných podmienok v školstve

 Zriadenie súkromnej materskej
školy v okolí,
 demografický pokles,
 vysoká zaťaženosť a časový stres,
 nedostatok kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov,
 finančné nedocenenie práce
učiteľa

ĎALŠIE INFORMÁCIE O MATERSKEJ ŠKOLE

II.

2.a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami(§ 2 ods. 2 písm. a)
V školskom roku 2020/2021 nenavštevovali materskú školu deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
2.b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa spracúva (§ 2 ods. 2
písm. b)

Počet všetkých detí
v MŠ od 1.9.2021
78 detí

III.

Počet prijatých detí
do MŠ od 1.9.2021
28 detí

Počet evidovaných žiadostí ( ktorým
bolo vydané rozhodnutie o neprijatí
a ani neboli prijaté na inú MŠ )
0 detí

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



Správa bola prerokovaná na Pedagogickej Rade Materskej školy dňa 11.10.2021



Správa bola predložená na schválenie na zasadnutí Rady Školy dňa 12.10.2021

