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SPRÁVA
Materskej školy Kolačno
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Správa vypracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 5 ods. 7 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
Z.z. § 2 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení, zákona č. 445/2008 Z.z. (školský zákon), Vyhláška č.306/2008, č.307/2009 Z.z.
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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti – predprimárne vzdelávanie,
jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012
kalendárny rok 2012
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Materská škola Kolačno
Telefón: 038 748 63 22,
Mobil : e- mail : materskaskolakolacno@centrum.sk
fax:
Zriaďovateľ: obec Kolačno, 958 41 Veľké Uherce
Obecný úrad Kolačno Ing. Lýdia Petríková starostka obce
Telefón : 038/748 63 10
Mobil : 0908 730 246
e-mail: obeckolacno@stonline.sk
www.kolacno.sk

Vedenie školy:
Riaditeľ školy:
Telefón : 030/748 63 22

Daniela Tirschelová

Vedúca školskej jedálne:
Telefón : 030/748 62 17 ZŠ Veľké Uherce

Eva Nechalová

Predseda Rady školy:

Erika Kňazeje

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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Údaje o deťoch
Materská škola Kolačno je heterogénna trieda, s kapacitou zariadenia 21 detí. Poskytuje
celodennú i poldennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov s predprimárnym
vzdelávaním a deťom s OPŠD. Ak je voľná kapacita sú prijaté i deti 2 – ročné (bez plienky).
V šk. r. 2011/2012 prevádzkovaná bola jedna trieda s počtom 15 detí. S 1 predškolákom.
Dvojročné deti materskú školu navštevovalo 1 dieťa, integrované deti so špeciálnymi
potrebami sme nemali.

Údaje o zamestnancoch:
Výchovno–vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci,
t.j. riaditeľka a učiteľka, ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.
Učiteľka dochádza z Veľkých Uheriec, riaditeľka z Partizánskeho .
Ďalšie vzdelávanie, ktoré priniesla nová reforma v školstve je Kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov, t.j. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ako
súčasť novej reformy vzdelávania – akreditácia / pedagogickí zamestnanci.
Starostlivosť o deti a dozor pri deťoch ( zákon č. 245/2008 Z.z. a vyhlášky č. 306/2008,
č.307/2009 ) poskytujú dvaja nepedagogickí zamestnanci: Upratovačka ( 60 % pracovný
úväzok, býva v Kolačne a kuchárka 100 % pracovný úväzok, býva v Partizánskom ).
Kontinuálne vzdelávanie aktualizačné, inovačné ukončené skúškou a obhajobou práce
so získaným Osvedčením 2011/2012
Riaditeľ materskej školy Daniela Tirschelová
 Školský manažér pre vedúcich zamestnancov MŠ (funkčné) - ukončené
 Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich zamestnancov pre predprimárne
vzdelávanie - ukončené
 Školský manažment v materskej škole pre vedúcich zamestnancov MŠ - ukončené
 Digitálna technológia pre vedúcich zamestnancov MŠ - ukončené
 Emocionalita pre vedúcich zamestnancov MŠ – ukončené
Nasledné: I. atestačné vzdelávanie
Ďalej získané Osvedčenia/2x + Medzinárodný certifikát/diplom:
LEGO Dacta a LEGO DUPLO (získaná učebňa Lego Dacta a LEGO DUPLO pre MŠ)
Učiteľka materskej školy Mária Laurincová
 Obsahová reforma v materskej škole - ukončené
Následné- prihlásená: Digitálna technológia (IKT)
Aktivity, prezentácia školy na verejnosti
 Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov
v Kolačne – prezentácia školy Filipovi kamaráti – výstava pomôcok, prác detí,
učiteliek...
 Deň otvorených dverí – pre rodičov 5 x, Filip a Zdravá výživa , Ako zdravo žiť, Šport
pre zdravie detí – pohybová a zdravotná výchova oblasť. Vianoce v MŠ - koledy,

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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Fašiangový karneval – hudobná a literárna vzdelávacia oblasť, jún MDD – športové
a vzdelávacie súťaže – do súťaže zapojení aj rodičia.


Trenčín – prezentácia „Inovácia a modernizácia materskej školy“ – Vybavenie centier
– Interiér: Vzdelávacie centrá – Digitálne, Polytechnické, Výtvarné/prírodovedné,
Konštruktívne, Domácnosť/kuchynka – profesie - kuchár, pekár, čašník/.
– Exteriér: Environmentálna výchova – úprava školského dvora zamestnancami –
skalka, chodník pre rozvoj motoriky prstov, klenby nohy, starostlivosť
o stromčeky, maľovanie krytu pieskoviska, aplikácií Filipovi kamaráti

Aktivity školy





















Návšteva 1. ročníka ZŠ vo Veľkých Uherciach
Plavecký výcvik s deťmi v Partizánskom – slávnostné ukončenie – Mokrý diplom
Modrý Delfín - súťaž v plávaní v Partizánskom – Dominika Žiaková, Martin Michel získanie mimoriadnej ceny v plávaní, ocenenie MŠ Kolačno porotou - diplom
Exkurzia - kultúrne pamiatky v Brodzanoch – návšteva kaštieľa
Exkurzia hvezdáreň Malé Bielice, letisko
Deň mieru - športové súťaže s MŠ Kolačno s MŠ Malé Uherce
Vedomostné súťaže – Puzzle, LEGO v MŠ Malé Uherce – ocenenie Diplom, medaila
pre deti
Spoločná aktivita v rámci „Družby a priateľstva“ s MŠ Malé Uherce a s MŠ Kolačno
– zvieratá a príroda/diviaci V.Uh.
Kultúrny program v MŠ pre dôchodcov - Úcta k starším
Kultúrny program s deťmi k Mikulášu v obci
Posedenie pri jedličke v MŠ – koledy a koledníci – darčeky pre deti
Fašiangový karneval s rodičmi v MŠ
Vítanie jari (v Partizánskom) – spev a tanec na ľudovú nôtu – Dominika Žiaková,
Chiara Ďurišová – ocenenie: Diplom, vecné ceny pre deti.
Environmentálna výchova – vedomostná súťaž a pohybovo-zdravotná v Partizánskom
(D. Žiaková, O. Hrčková, Martin Michel) - ocenenie Diplom, vecné ceny pre deti.
Deň Zeme: Environmentálna výchova – postoj človeka k stromu, životné prostredie.
Výsadba 4 drevín - Mini Alborétum/ Školský dvor - Ondrej Strmeň, Branislav
Pepich) – každé dieťa - starostlivosť o svoj stromček
Deň matiek vystúpenie detí v MŠ a v obci Kolačno
Športové súťaže v areály MŠ k MDD - rodičia a deti =
Upevňovanie priateľstva – návšteva detí a zamestnancov z MŠ Macko Uško Malé
Uherce v našej materskej škole – premietanie prezentácie školy, aktivity
Rozlúčka s predškolákmi – opakovanie učiva prostredníctvom digitálnej technológie –
práca detí na PC/predprimárne vzdelávanie. (Prizvaní hostia a sponzori z okr. PE ).
Výlet do Bojníc – návšteva ZOO

Projekty, do ktorých je škola zapojená
1. Športujeme s mackom Uškom – šport, pohyb - základ zdravia/projekt Filipovi kamaráti,
rozvíjať naďalej talenty detí v materskej škole.

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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2. Ozdravný predprimárny projekt Filipovi kamaráti naďalej prezentovaný v Trenčian. kraji.
3. Filipovi kamaráti – Školský vzdelávací program s predprimárnym vzdelávaním.
Cieľom je: Zatraktívniť deťom tematiku ochrany zdravia tak, aby spoznali, osvojili si a
praktizovali zdravý životný štýl podľa „Filipovho vzoru“.
Kontroly na škole
 Vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja – výmena 4 ks r. 2012, najbližšia
kontrola a výmena v r. 2014 (t.j. po 2 rokoch).

Priestorové a materiálno – technické vybavenie školy
Materská škola v obci pôsobí od r. 1964.
 Materská škola – samostatné zariadenie (obecná)
Priestory v materskej škole sú dostatočne priestranné. Trieda je heterogénna, jednotriedna,
pôsobiaca v jednopodlažnej budove s kapacitou zariadenia 21 detí. Pre deti je určená
samostatná priestranná trieda, ktorá účelovo slúži pre deti ako učebňa, herňa, telocvičňa
a jedáleň. Samostatná spálňa, šatňa pre deti. Kúpeľňa a WC pre deti. Sociálna miestnosť
a miestnosť na osobnú hygienu pre zamestnancov školy zatiaľ na škole nie je vybudovaná.
Materská škola je obklopená zeleňou s útulným školským dvorom pre pohyb a hry detí.
Predná časť školského dvora sa vybavuje a zabezpečuje podľa požiadaviek EÚ (drevená
preliezačka, pieskovisko s vymeneným pieskom, zabezpečené krytom, vydláždené.
Zabezpečená drevená lavička. Pedagogickí zamestnanci školy vybudovali pre deti pohybovozdravotný chodník pre rozvoj klenby nôh a motoriky svalových skupín.

Priestory školy
V budove školstva pôsobia dve samostatné zariadenia
Materská škola = samostatné zariadenie so samostatným hospodárením
ŠJ pri MŠ
= samostatné zariadenie so samostatným hospodárením
Výchova a predprimárne vzdelávanie
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti pre materskú školu
Štátny rozpočet pre MŠ na k.r. 2012 ............................................................... 42 655 €
DOTÁCIA na predškolákov na VVČ ................................................................
312 €
SPOLU
42 967 €
................................................................................................................................................
Na kal. rok 2012
Rozpočet pre materskú školu ......................................................................... 33 688 €
111 633001 15 DOTÁCIA na predškolákov na VVČ ..................................
312 €
–––––––––––––
ROZPOČET pre MŠ schválený poslancami OZ/KO
SPOLU
34 000 €

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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Príspevok na čiastočné zabezpečenie školy č. 7/2009
Príspevok ZRŠ

225 €
130 €

Za finančné prostriedky sme zakúpili:
Účelový príspevok: 2 monitory, 3 myši, 3 podložky na PC
Príspevok na čiastočné zabezpečenie školy: školské potreby, učebné pomôcky, dekoratívny
materiál, hračky, materiál pre úpravu ŠD, vecné ceny pre deti na súťaže poriadané v škole.
Príspevok ZRŠ – po dohode s rodičmi sme poskytli na dlaždice na vydláždenie pieskoviska,
Pričom nám finančne vypomohli aj sponzori z obce, z PE a obec.
Pieskovisko spĺňa požiadavky EÚ, t.j. je vymenený čistý, hygienicky nezávädný piesok (čo
dokázali i odobraté vzorky piesku z hygieny z Prievidze, ktoré preukázali , že sú kladné).
Pieskovisko je zabezpečené krytom a vydláždené.

Koncepcia cieľov a rozvoja školy a jej plnenie
Materská škola od 1. septembra 2008 patrí pod školy. Riadi sa Ústavou Slovenskej republiky,
školským zákonom a legislatívou školy.
Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom
ISCED 0.
ŠkVP je obsiahnutý v 3. cieľoch a rozpracovaný do úloh pracovného plánu školy v
5. oblastiach a to do výchovno – vzdelávacieho procesu s názvom školy „Filipovi kamaráti“ predprimárny zdravotný vzdelávací program.
Požiadavky na školu
 Z tradičnej školy sa stala moderná s predprimárnym vzdelávaním a
plnením požiadaviek EÚ
 Inovácia školy a modernizácia školy (interiér, exteriér) – naďalej budeme
venovať zvýšenú pozornosť.
 Zvýšenú pozornosť venujeme naďalej zabezpečovaniu podmienok na
výchovu a vzdelávanie podľa požiadaviek EÚ, bezpečnosti detí a hygiene
na škole.
Spolupráca školy s rodinou a ostatnou komunitou



individuálne pohovory a konzultácie s rodičmi, schôdze – rodičovské združenie
nástenky a výstavky pre rodičov a verejnosť, poskytovanie fotodokumentácie z aktivít
a DVD záznamov zo života detí a slávnosti v MŠ formou prezentácií
 názory a podnety rodičov získavame dotazníkmi, pohovormi
rodičia a iná komunita intenzívne pomáhali pri skvalitňovaní vybavenia školského
dvora podľa požiadaviek EÚ a Nar. vl. SR. – environmentálna výchova: úprava,
estetizáciu školského dvora, vydláždenie pieskoviska, starostlivosť, výsadba 3 nové
stromky do Mini arboréta – stromy poznania, vytvorenie skalky
 s občanmi obce – starostlivosť o strihanie krušpánov, stromčekov...
 spolupráca so Slovenským zväzom záhradkárov v Kolačne – výstava Ovocia
a zeleniny v Kolačne, kde MŠ sa prezentovala jesennou výstavkou prác detí
a učiteliek.

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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spolupráca s regionálnym denníkom Tempo, MŠ Malé Uherce, Veľké Uherce
Klátova Nová Ves a ZŠ Veľké Uherce

a

Perspektívy do ďalšieho roka - zvýšiť pozornosť
1. Environmentálnej výchove – školský dvor vybavenie náradím, náčiním, novou
preliezačkou pre deti, starostlivosť o estetizáciu dvora/školskej záhrady.
2. Skvalitňovať edukačný proces v duchu humanizácie a nových trendov, zvýšiť
pozornosť grafomotorike a gramotnosti detí s uplatňovaním nových poznatkov pri
práci na PC / edukačné programy – vzdelávacie, logiko – matematika, maľovanie
v programe RNA, skicár... internet
3. Úspešne realizovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho
programu „Filipovi kamaráti“.
4. Rozvíjať talenty detí v pohybovej-zdravotnej vzdelávacej oblasti: v športe,
v športových aktivitách
5. Rozvíjať talenty detí v pracovnej, výtvarnej a literárnej vzdelávacej oblasti
predprimárneho vzdelávania.
6. Naďalej upevňovať a rozširovať spoluprácu s rodinou a ostatnou komunitou.
7. V spolupráci so zriaďovateľom postupne plniť požiadavky EÚ na podmienky
materskej školy a vytvárať podmienky zabezpečujúce hygienu, bezpečnosť pri
výchove a vzdelávaní detí v škole.
8. Naďalej sa zúčastňovať s deťmi okresných a regionálnych prehliadok, súťaží...
V úzkej spolupráci vedenia školy, zriaďovateľa, prevádzkovateľa budovy školstva
a poslancami OZ/Ko budeme venovať zvýšenú pozornosť na údržbu budovy školstva,
vybavenie interiéru ležadlá, bielizeň pre deti – spálňa, detský nábytok a exteriéru náradím,
náčiním, preliezačkami (ďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť starostlivosť
o pieskovisko a SD v sezónnej činnosti od 1. marca do 31. novembra pre vytváranie
požadovanej hygieny a bezpečnosti detí k vytváraniu pozitívnych podmienok na predprimárne
vzdelávanie detí na škole v súlade s požiadavkami EÚ, Nar.vl. SR, MŠ SR a VZ SR.
Správu vypracoval riaditeľ materskej školy Daniela Tirschelová
Správa prerokovaná:
1. Predseda Rady školy pri MŠ Kolačno
2. zriaďovateľ, starostka obce

Erika Kňazeje

Ing. Lýdia Petríková

dňa: 22.10. 2012
dňa: 24.10.2012

V Kolačne dňa : 25.10.2012

Prílohy: Analýza VVČ 2011/2012
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