Materská škola Marhaň

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za
školský rok 2017/2018

Základné identifikačné údaje o škole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Webové sídlo MŠ
Internetová adresa MŠ
Zriaďovateľ
Mená vedúcich zamestnancov

Materská škola Marhaň
Marhaň č. 98, 086 45
54/7393222
www.msmarhan.webnode.sk
materska.skola@obecmarhan.sk
Obec Marhaň
Bc. A. Lechmanová – riaditeľka MŠ
J. Džalajová – vedúca školskej jedálne

8. Rada školy

Bc. A. Kertysová
M. Šťastná
J. Džalajová
Bc. V. Goliáš
S. Jarkovský

Údaje o počte detí
 počet detí 28

Počet zapísaných do 1. ročníka ZŠ
 9

Údaje o počte zamestnancov
 pedagogickí zamestnanci – 3
 prevádzkoví zamestnanci – 2
 zamestnanci na projekt – 4

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
Pedagogickí zamestnanci si dopĺňajú pedagogicko-psychologické vzdelanie
elementárnej a špeciálnej pedagogiky, ktoré bude ukončené v šk. roku
2018/2019.

Údaje o študijnom odbore
Materská škola Marhaň poskytuje predprimárne vzdelanie.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 zverejňovanie detských produktov v interiéri školy
 vystupovanie s nacvičeným kultúrnym programom na akciách školy
i obce

Údaje o projekte, do ktorého je škola zapojená
Kooperácia MŠ so ZŠ– týmto projektom deti získali ľahšie premostenie pre
úspešný vstup do ZŠ. Deti predškolského veku navštívili 1.roč. na hodine
slovenského jazyka (5x) a 4.roč. na hodine čítania (5x). Hospitácia prebehla
aj opačne: deti 1. a 4. roč. navštívili materskú školu. Tento projekt
vypracovala Bc. A. Lechmanová.

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
MŠ Marhaň je umiestnená v účelovej, prízemnej budove. Nachádzajú sa tu
prevádzkové priestory – šatne detí, WC a umyvárka, kuchyňa, trieda Lienky,
spálňa, trieda Sovičky, WC a umyvárka a sklad. Budova je vytápaná
plynovým kúrením. Plynová kotolňa je pribudovaná k budove MŠ a má
vlastný vchod z dvora. Priestorové podmienky a vybavenie školy vyhovuje
počtu zapísaných detí v MŠ. Je potrebné doplniť vybavenie školského dvora.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej
činnosti školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu (2409,22€) a obecného rozpočtu (5618,62€):
použitých bolo spolu8027,84€, ktoré boli použité na nákup rôzneho
materiálu výtvarného a pracovného charakteru, učebné pomôcky, hračky,
doplnky k technike, nábytok, oprava a údržba kúpeľne, WC, chodby,
okna, sprcha,koberec v spálni, vysávač, 3x cestovné na kino, divadlo,
detská železnica, ZOO (KE,PO), farbiace potreby na školský plot
a preliezky, darčeky pre deti (Mikuláš, Vianoce, MDD, Rozlúčka s
predškolákmi). Počas roka bolo do MŠ Marhaň zakúpené: hračky (bábiky,
autá), USB kľúč na uchovávanie školskej dokumentácie MŠ, vzorové
pracovné zošity, knihy, CD, DVD detských piesní a rozprávok.
Z didaktických pomôcok – zvieracie zvuky, povrchy hmat, kreatívna sada,
bezpečnosť na ceste, stavebnica, tematická hra mesto, povolania
a služobné autá, dom s farmárskou rodinou, vláčik s ovocím a zeleninou,
kaderníctvo v kufríku, kuchynka, pastelky, farbičky, ceruzy, temperové
a prstové farby, nožnice. Do tried fixy na magnetické tabule, tonery do
tlačiarne, kancelárske potreby, sezónne pomôcky na výzdobu MŠ,
fotografie, hygienické a čistiace prostriedky, nábytok. Kópie dokladov sú
evidované v zložke Evidencia finančných prostriedkov.
2. Z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov získala škola v školskom roku 2017/2018
sumu 500,00€, ktoré boli odovzdané na Obecný úrad Marhaň.
3. Finančné prostriedky Rodičovského združenia boli vyzbierané v sume
183,00€. Tie boli použité na akcie MŠ – Olovrant so starými rodičmi,
Kino, Divadlo v Prešove, Vianočná besiedka, Karneval, Výlet
v Košiciach, MDD, Rozlúčková slávnosť.
Doklady sú evidované v zložke ZRPŠ, školský rok 2017/2018.

Hodnotenie hlavných úloh













1. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, rozvíjať aktívne počúvanie
s porozumením. Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre.
deťom sme čítali rozprávky, príbehy, verše
navštevovali sme ZŠ- prvákov a štvrtákov na hodine slovenského jazyka a
čítania
využívali sme tvorivú dramatizáciu na overenie porozumenia vypočutého
textu za účelom rozvoja slovnej zásoby detí – spolupráca s rodičmi
a logopédmi za účelom odstránenia rečových porúch u detí
počas celého pobytu v MŠ sme stimulovali u deti správnu výslovnosť
hlások a hláskových skupín a rozvíjali ich komunikačné schopnosti
v mesiaci marec sme navštívili miestnu knižnicu
2. Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja
osobnosti detí, zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe
zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov a vytváranie
správnych postojov k životnému prostrediu.
v mesiaci marec pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) sme
uskutočnili vychádzku ku miestnemu rybníku
v mesiaci apríl pri príležitosti Dňa zeme (22.4.) sme uskutočnili
v spolupráci s rodičmi vychádzku do blízkeho lesa
v mesiaci máj pri príležitosti Dňa slnka (3.5.) sme uskutočnili s deťmi
výtvarné a pracovné aktivity
v mesiaci jún pri príležitosti Dňa kvetov (21.6.) v spolupráci s rodičmi
sme nemohli vytvoriť kvetinové záhony na školskom dvore, kvôli
rekonštrukcii exteriéru šk. dvora, ktorá sa plánovala realizovať v letnom
období. Preto sme sa s deťmi zamerali na sadenie a pestovanie byliniek
v triede.







3. Posilniť výchovu detí k zdravému životnému štýlu a realizovať
aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Rozvíjať
osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú
výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť.
v mesiaci október sme uskutočnili tematický týždeň na ochutnávku ovocia
a zeleniny – Jesenná slávnosť
zorganizovali sme exkurziu do miestnych potravín
viedli sme rozhovory o potrebe športu, o zdravom životnom štýle
uskutočňovali sme pravidelné ranné cvičenie a čistili si zúbky
využívali sme rôzne básne, riekanky, piesne, dramatizáciu, edukačné
aktivity na zvýšenie povedomia detí o zdravej výžive, prevencii zdravia
a zdravých potravinách

4. Rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a prijateľnou formou
oboznamovať deti s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto
dokumentu.
 prostredníctvom jednoduchých a výstižných pravidiel správania sa sme
plnili túto úlohu
 v spolupráci s rím.-kat. farárom sme navštívili katolický a evanjelický
kostol pri príležitosti ukončenia šk. roka
 návšteva rím.-kat. farára u nás v MŠ







5. Podporovať experimentovanie a bádanie detí. Efektívne využívať
digitálne technológie s dôsledným rešpektovaním vývinových
osobitostí detí predškolského veku.
pomocou inovačného vzdelávania s názvom: Výskumne ladená koncepcia
prírodovedného vzdelávania, sme využili rôzne pokusy a overovania za
účelom pokroku detí v oblasti tvorivého a kritického myslenia
využili sme počítač – kreslenie v RNA, prezentácie kníh v programe
Bee Bot – orientácia v priestore, poznávanie farieb, geometrických tvarov
fotoaparát – fotografovali sme a kamerovali momenty v MŠ, na
vychádzkach, besiedkach a pod.

Spolupráca so základnou školou
Úlohy z ročného plánu spolupráce so ZŠ boli splnené. Spolupráca bola na
veľmi dobrej úrovni.
Projekt: Kooperácia MŠ so ZŠ
Hospitácie u prvákov na hodine slovenského jazyka (január-máj) 5x
a u štvrtákov na hodine čítania (január-máj)5x, z toho navštívili deti prvého
a štvrtého roč. nás 2x. Hospitácie prebiehali formou hry, deti predškolského
veku sa oboznamovali s prostredím ZŠ, čo im umožnilo ľahšie premostenie
pre úspešný vstup do 1. ročníka. Spoločne sme konzultovali prípravkárov.
Navštívili sme spolu muzikál Spievankovo a kráľovná harmónia a divadelné
predstavenie Tanečná škola v kine Scala v Prešove.
Zúčastňovali sme sa vystúpení detí zo ZŠ v kaštieli.

Spolupráca s rodinou
Spolupráca s rodičmi a starými rodičmi a priateľmi školy bola na veľmi
dobrej úrovni.
1.





Zabezpečili sme:
pravidelné pranie a údržbu uterákov a posteľnej bielizne
hygienické potreby pre deti
občerstvenie k akciám
sponzorský dar

2.





Individuálne rozhovory a pedagogické poradenstvo rodičom:
kognitívna oblasť
sociálna oblasť
pohybová oblasť
grafomotorika, logika

3. Akcie, besiedky a krúžky podľa záujmu rodičov:
 výtvarný krúžok – v spolupráci so súkromnou ZUŠ pod Vinbargom
Bardejov, vyučujúca Lucia Kanašová
 nemecký a anglický jazyk viedla Andrea Lechmanová
 olovrant so starými rodičmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 projekt s rodičmi z rómskych marginalizovaných komunít: spoločne sme
vyrábali šarkanov pri príležitosti jesennej akcie šarkaniáda, rodičia sa
zapojili pri jednotlivých hrách vo výchovno-vzdelávacom procese. Tento
projekt vypracovala Andrea Lechmanová
 návšteva muzikálu Spievankovo a kráľovná harmónia v kine Scala
v Prešove
 vianočné fotenie
 Mikuláš a vianočná besiedka v MŠ
 Fašiangový karneval
 návšteva divadelného predstavenia Tanečná škola v kine Scala v Prešove
 Deň matiek
 MDD
 výlet na konci školského roka Detská železnica a ZOO v Košiciach
 rozlúčka s deťmi predškolského veku
 fotenie na tablo

Materiálne zabezpečenie





doplnili sme detskú knižnicu
zakúpili sme rôzne druhy didaktických a názorných pomôcok
doplnili sme výtvarný a pracovný materiál pre deti
vynovili sme priestory WC a umývariek, spálne a triedy
v spolupráci so zriaďovateľom

Riadiaca práca a vnútroškolská kontrola
Pedagogické porady boli uskutočňované pravidelne mesačne
a prevádzkové podľa potreby. Vykonávaná bola aj kontrola
upratovania a dezinfekcie hračiek, priestorov a nábytku.

Spolupráca so zriaďovateľom
Spolupráca s Obecným úradom v Marhani bola na veľmi dobrej
úrovni. Pracovníci MŠ aj Obecného úradu sa navzájom včas
informovali o rôznych akciách, požiadavkách a potrebách.
Spoločne zorganizovali kultúrno-spoločenskú akciu pre obec
Marhaň – Deň matiek. Načas boli odovzdávané všetky doklady
a výkazy o MŠ.

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 04.09.2018

Rada školy pri MŠ Marhaň:
- berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
za školský rok 2017/2018

Zriaďovateľ Obec Marhaň:
- schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za
školský rok 2017/2018

Spracovala riaditeľka MŠ Marhaň (poverená riadením):
Bc. Andrea Lechmanová

V plnej miere zodpovedám za pravdivosť uvedených skutočností,
ktoré sú uvedené v tejto správe.

