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SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ĆINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY

za školský rok 2012/2013
podľa § 14 ods.5 písm. e/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Základné identifikačné údaje o materskej škole:
Zriaďovateľ materskej školy: Mesto Dunajská Streda
Názov školy:

Materská škola – ÓVODA Komenského ul.

Vyučovací jazyk: Maďarský a slovenský
Adresa:

Komenského ul. 357/2, 92901 Dunajská Streda

Telefon/ fax:

031/ 552 50 50, 0918 607 363

e-mail: msovoda@azet.sk
Riaditeľ školy:

Mgr.Ildikó Pőczová

Zástupca riaditeľa školy: Eva Némethová
2. Základné údaje o rade školy:
Predseda rady školy: Bc.Tomáš Miške
Počet členov rady školy: 11
Počet zasadnutí v školskom roku 2012/13 : 4
Najdôleţitejšie prejednané otázky:
- Ustanovujúce zasadnutie školskej rady, voľba predsedu školskej rady
- Prerokovanie a schválenie zmien v ŠKVP DETSKÝ OSTROV – GYEREKSZIGET
(názvy tém v obsahových celkoch)
- Zámery školy z hľadiska odbornej pedagogickej pripravenosti učiteliek , prezentácia o
prebiehajúcich projektov v školskom roku 2012/13
- Oboznámenie školskej rady s plánovanými podujatiami v MŠ a ich organizačným
zabezpečením
- Materiálno – technické podmienky a problematika školskej kuchyne
- Vyhodnotenie školského roku a predloţenie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2012/2013.
- prerokovanie a schválenie zvýšeného počtu detí na šk.rok.2013/14
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3. Počet tried a detí v školskom roku 2012/13
Počet detí podľa tried

Počet detí k 2.9.2012

1.VJM

2.VJM

3.VJM

4.VJS

obláčik

včielka

slniečko

lienka

24

24

96

-1

93

24

24

ukončili dochádzku v priebehu

-1

-1

spolu

šk.roka
deti s OŠD

1

Počet detí odchádzajúce do základnej

12

1
12

1
5

29

školy

4. Zamestnanci materskej školy
Pracovný

Celkový počet zamestnacov:

14

Z toho učiteliek MŠ (vrátané riaditeľa)

8

100%

ved. ŠJ/kuch.

1

70%

upratovačky

3

80%

kuchárky

2

100%

Z toho nepedag.zamestn.:

úväzok

4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
v kategórii pedagogický zamestnanec

Podkategória pedagogický zamestnanec
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

učiteľ

(učiteľ materskej školy)
Karierový stupeň

Karierová pozícia

samostatný pedagogický

pedagogický zamestnanec

zamestnanec

8

triedny učiteľ

4

špecialista

pedagogický zamestnanec s
prvou atestáciou

8

vedúci metodického zdruţenie

1

1
vedúci pedagogický
zamestnanec

1+1
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4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogikých zamestnancov
učiteľky

Kontinuálne vzdelávanie

VŠ štúdium odbor predprimárne
vzdelávanie
ukončenie VI.2013

Judit Bátki
Mgr.Monika
Bankaová
Mgr.Monika
Bankaová

Iné vzdelávanie

Digitálne technológie - úroveň
začiatočník
ukončenie II.2013 11 kreditov
Digitálne technológie na
zefektívnenie vyučovania s vyuţitím
interaktívnej tabule na školách s
VJM

ukončenie VI.2013 25kreditov
Digitálne technológie - úroveň
Mgr. Marta Gálffy
začiatočník
ukončenie II.2013 11 kreditov
Digitálne technológie na
zefektívnenie vyučovania s vyuţitím
Mgr. Marta Gálffy
interaktívnej tabule na školách s
VJM

Mgr.Ildikó
Pőczová

ukončenie VI.2013 25 kreditov
Digitálne technológie - úroveň
začiatočník
ukončenie II.2013 11 kreditov
Školské preventívne programy
ukončenie X. 2012 35 kreditov

4.2 Zapojenie sa materskej školy do projektov a grantov
Podané projekty
ProEnviro projekt - Slovenská
agentúra ţivotného prostredia
SAAIC
Program celoţivotného
vzdelávania – podprogram
Comenius – Multilaterálne
Školské partnerstvá
Západoslovenská Energetika –
Zamestnanecké granty

Názov
Mestská zóna očami
predškoláka

Termín
zaslania
11.V.2013

výsledok
účasť

Hrajme sa spolu v Európe

21.II.2013

Nedostatok
finančných
zdrojov

Športom ku zdraviu

10.I.2013

Schválené
500€

Šk.rok
2012/13
Šk.rok
2012/13

Školské ovocie
Mliečny program
Účasť v projekte -Veselé zúbky

Dentálna hygiena detí

20.III

ASA Dunajská Streda

Zber papiera s pánom
Smietkom

V.2013

Účasť 90
detí
Účasť 90
detí
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Účasť 90
detí
Účasť 90
Naučme deti piť čistú vodu
V.-VI.2013
detí
Zber tetrapakových krabíc

Firma Kurucz
Vyhlasovateľ Agua Trade

Šk.rok
2012/13

5. Prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2012/13
Účasť v súťaţiach
vyhlasovateľ

Počet
zúčastnený Úspešnosť /
Názov podujatia
ch
výsledky
.č.
detí/učiteli /ocenenia
ek
ŢOS
1. „Ţitnoostrovské pastelky“
Dve ocenené práce
10
Dunajská Streda
a ďalšia vystavená
výtvarná súťaţ
Kuttyom Fitty
Tretie miesto
Társulat
Cena: bezplatné
2. Výtvarná súťaţ
1
rozprávkové
predstavenie v MŠ
AIR-Transport
3. Výtvarná súťaţ-Nakresli vrtuľ1
Certifikát
Europe
níkových záchranárov v akcii
Kicsi Hang
Trieda
4. Hudobná súťaţ
II.miesto
Slniečko
VIA NOVA
Tretie miesto
ifjusági csoport
Pedago- +Vecná cena
5. Miért minket válasszanak?
gický zbor spoluorganizorg.
MDD v MŠ

Por

Podujatia v materskej škole
termín

Por
.č.

Názov podujatia

1.

Bábkové predstavenie v MŠ
v slovenskom jazyku“Mechúrik Koščúrik“

09.10.2012

2.

Oberačková veselica v MŠ- Deň otv.dverí

17.10.2012

3.

Hudobný vianočný koncert v MŠ a
oslavy Mikuláša a Vianoc

4.

Fašiangové slávnosti v MŠ

06.12.2012
19.12.2013
14.02.2013

5.

Bábkové predstavenie v MŠ
Béka koma kalandjai
Bábkové predstavenie v MŠ
Az elvarázsol királylány

28.01.2013

Stretnutie so spisovateľkou Nagy Laura

17.04.2013

6.
7.

24.02.2013
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8.

Roprávkové predstavenie ţiakov ZŠ
S environmentálnou tematikou

24.04.2013

9.

Rodinná nátierková ochutnávka v MŠ

20.03.2013

10. Deň matiek-Deň otvorených dverí

14.05.2013

11. „Deň detí” so sZdruţením Via Nova

3.06.2013

Triedne výlety :
- Návšteva záchrannej leteckej sluţby
12.
- Pešia túra do Malých Dvorník
- Dopravné ihrisko-Galanta

október.2012
máj 2013
jún 2013

Pravidelné návštevy múzea, knižnice a
13. aktuálnych výstav.

IX-VI

14. Pravidelné návštevy kultúrnych podujatí pre
deti v MsKS podľa pozvania
15. Návšteva hasičskej stanice, prezentácia
hasičských pomôcok,

IX-VI

16. Návšteva policajnej stanice v Dun. Strede

21.a23.máj 2013
29.máj 2013

17. „KICSI HANG“ hudobný koncert v MŠ

12.jún 2013

18. Návšteva kinológov v MŠ

13.jún 2013

19. Rozlúčková slávnosť predškolákov

28.06.2013

5.1 Iné aktivity
Krúţková činnosť:
-

Práca s hlinou pre 5-6 ročné deti – prvý a druhý polrok
Anglický jazyk pre 5-6 ročné deti – prvý polrok
krúžok tanečný pre 5-6 ročné deti – prvý a druhý polrok
krúžok výtvarný pre 5-6 ročné deti – prvý a druhý polrok

Spolupráca so základnými školami a vzdelávacími inštitúciami:
ZŠ Z. Kodálya maď. a ZŠ na ul. Jilemnického slov.
Spolupráca s VŠ Komárno, SPgŠ a Strednej zdravotnej školy v DS formou absolvovania
pedagogickej praxe študentov v MŠ.
Spolupráca s CPPPaP pri realizácii testov školskej zrelosti.

6

Účasť na odborných seminároch :
-

INFORMAČNÝ SEMINÁR - TRNAVA k Inovácii Štátneho školského programu
(I.2013) – účasť :1 pedagóg

-

KONFERENCIA - Országos Óvodapedagógiai Konferencia – Galanta - 2 učiteľky

-

OMEP Komárno -seminár o úrovni VVČ v materských školách – účasť:1 pedagóg

6. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI
V školskom roku 2012/13 nebola na materskej škole vykonaná kontrola štátnou školskou
inšpekciou .

7. Výsledky hospodárenia materskej školy v šk.roku 2012/13
7.1 Priestorové materiálno - technické podmienky:
Materiálno-technické podmienky – zásobenie MŠ uč.pomôckami sú na nízkej úrovni.
Materiálno – technické vybavenie školskej jedálne je na nízkej úrovni
Školské oplotenie bolo v dĺţke 3/4 celkového obvodu v spolupráci Mesta DS a rodičov
zvýšené pre bezpečnosť detí /Rodičia prispeli finančnou zbierkou na oplotenie vo výške 640€/
Triedy sú vybavené dostatočným mnoţstvom hračiek
Farebnosť spoločných priestorov je teplá, v kaţdej triede je iná - na základe
charakteru jednotlivých tried, Maľovanie všetkých tried prebehlo v priebehu školského roka
vo všetkých triedach zásluhou sponzorského daru rodiča,
MŠ disponuje dostatkom voľného priestoru na pohyb,
Kniţnica sa nedopĺňa o nové publikácie z dôvodu nedostatku fin.prostriedkov
Exteriér MŠ je v rámci našich moţností udrţiavaný v dobrom stave,
Mikroklíma je pozitívna, prevláda tvorivá pracovná atmosféra,
Bezpečnostné a hygienické normy sú dodrţané.
7.2 Finančné prostriedky získané od rodičov, fyzických alebo právnických osôb
a spôsob ich pouţitia:
Pri MŠ pôsobí „Občianske zdruţenie pre podporu zdravia detí predškolského veku „
Finančné prostriedky vyuţité v prospech detí v tomto školskom roku činili 700- €. , boli
vyuţité na nákup hračiek pod vianočný stromček 2012.
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8. Ciele, ktoré si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
na školský rok 2012/13 a vyhodnotenie plnenia:
MATERIÁLNO-TECHNICKÁ OBLASŤ :
Obnova a modernizácia zariadenia tried,nákup nových učebných pomôcok:
splnené do výšky 800€
Vytvorenie vhodného prostredia pre edukačné aktivity pri stoloch aj na školskom dvore
(altánok so stolíkmi a lavičkami)

nesplnené

:

Výmena nevyhovujúcich okien:

nesplnené

Kompletná izolácia strechy : čiastočná izolácia strechy vykonaná na zatekajúcich miestach
Efektívnejšie vyuţitie priestoru chodby na pohybovú výchovu

splnené

Postupné vymaľovanie tried:

splnené

Zriadenie webovej stránky materskej školy:

splnené V.2013

ODBORNO - PERSONÁLNA OBLASŤ
Kontinuálne vzdelávanie učiteliek: priebežne plnené
Ďalšie vzdelávanie uč. v oblasti počítačovej gramotnosti a inovácie v didaktike
priebežne plnené
Vyuţívanie digitálnych technológií v procese výchovy a vzdelávania
priebežne plnené
Inovácia Školského vzdelávacieho programu, Učebných osnov.

priebežne plnené

Vyuţitie nových stratégií vo výchovno-vzdelávacom procese.
priebežne plnené
PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Propagácia materskej školy - publikačná činnosť v odborných časopisoch

nesplnené

Propagácia aktivít materskej školy na webovej stránke

splnené

Spolupráca s miestnymi školami formou spoločných stretnutí riaditeliek MŠ
priebežne plnené
Spolupráca so školami formou hrových edukačných stretnutí a priateľských súťaţí
neplnené
Spolupráca s MsKS –realizácia detských tanečných predstavení „Rajcsúros“
priebežne plnené
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SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY
Zabezpečenie informovanosti rodičov prostredníctvom informačných tabúľ, emailov, najmä
osobnými

a telefonickými rozhovormi, na rodičovských stretnutiach

a prostredníctvom

webovej stránky

splnené

Dni otvorených dverí, slávnostné akcie pre rodičov

splnené

Turistické vychádzky, exkurzie a výlety do blízkeho a vzdialenejšieho okolia so zameraním
na environmentálnu výchovu

splnené

OBLASŤ RIADENIA
Vytváranie pozitívnej sociálno- emocionálnej klímy na pracovisku
priebežne plnené
Podporovanie záujmu kolektívu plniť spoločné ciele a napĺňať odborné hodnoty
priebežne plnené
Uplatňovanie kolektívnej a participujúceho riadenia, kontroly a evaulvácie
priebežne plnené
Uplatňovanie inovačných metód a foriem práce pri riadení
priebežne plnené
Delegovanie právomoci

priebežne plnené

Rešpektovanie individuality osobnosti zamestnancov

priebežne plnené

Venovanie pozornosti dôslednej formulácii dlhodobých, konkrétnych a špecifických
cieľov výchovy a vzdelávania

priebežne plnené

9. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú
nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy
a vzdelávania:
Kolektív materskej školy dosahuje výborné výsledky v oblasti zapojenia MŠ do grantov,
výziev a pri vypracovaní projektov.
Kvalitné výsledky dosahujeme pri zavádzaní digitálnej technológie do výchovnovzdelávacieho procesu .
Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri organizovaní dní otvorených dverí a kultúrnych
podujatí so zapojením rodičov a deti.
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Pozitívne výsledky sú pri celkovej spolupráci s rodinou. Rodičia ochotne pomáhajú vo
všetkých oblastiach práce.
Veľmi dobrú spoluprácu realizujeme so Zväzom maďarských pedagógov. Štyri učiteľky sú
jeho členmi , jedna učiteľka je členkou OMEP u–(svetová organizácia pre predškolskú
výchovu).
Úroveň prezentácie práce MŠ na verejnosti sa významne zlepšila po sprevádzkovaní
webovej stránky MŠ v druhom školskom polroku 2012/13.

SPRÁVU O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A
PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA za školský rok 2012/2013 podľa §14
ods.5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene
doplnení niektorých zákonov vypracovala: Mgr.Ildikó Pőczová
Prerokované na pedagogickej rade dňa: 20.05.2013
Mgr.Ildikó Pőczová
Riaditeľka MŠ

…………………………
podpis a pečiatka

Vyjadrenie rady školy:
Bc.Tomáš Miške
Predseda školskej rady

.....…………………….
podpis

V Dunajskej Strede dňa 24.júna 2013

Schválenie zriaďovateľom materskej školy:
Dunajskej Strede dňa: ........
……………………………….
primátor mesta
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