MATERSKÁ ŠKOLA
LIPOVÁ 1736 / 2 TOPOĽČANY
č. t.: 038 5326311
email: mslipova@zoznam.sk
ZRIAĎOVATEĽ: Mesto Topoľčany, M. R. ŠTEFÁNIKA 1/1 95501 TOPOĽČANY

Riaditeľka MŠ: ANNA RYBANOVÁ
Vedúca školského stravovania : Ingrid Gerhátová
RADA ŠKOLY:
ĽUBOMÍRA MANDUCHOVÁ- učiteľka – predseda RŠ
členovia :
HELENA SILÁDIOVÁ – za MŠ
MUDR. TIBOR PAVLÍK – poslanec MsZ
MARTINA BOJDOVÁ – za rodičov
Mgr. ANNA MIKULSKÁ – za Mesto Topoľčany
BEÁTA LOBOTKOVÁ – za mesto TOPOĽČANY
MALVÍNA DUCKÁ – za rodičov

RODIČOVSKÉ ZDRUŢENIE :
Predseda RZ – Malvína Ducká
Tajomník RZ– Ľubomíra Kozárová
Pokladník RZ – Andrea Abrahámová

Počet detí v MŠ
počet zapísaných
z toho 5-6 ročných
odklad PŠD

87
87
29
1

Údaje o výchovno-vyučovacích výsledkoch :
Učiteľky pracovali s deťmi podľa Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „Usilovní
mravčekovia“ z ktorého vyberali veku primerané úlohy pre deti
z jednotlivých oblastí počas celého roka. Predprimárne vzdelávanie sa
rozdelilo do 4 oblastí : JA SOM
PRÍRODA
ĽUDIA
KULTÚRA
Počas celého roka sa výchova a vzdelávanie detí sústredili do týchto 4
oblastí z ktorých detí získavali kompetencie predprimárneho
vzdelávania.
Štátny vzdelávací program podporoval komplexný a integrovaný
prístup ku vzdelávaniu prostredníctvom týchto 4 tematických
okruhov. V programe sme sa zamerali na témy z environmentálnej
výchovy, dopravnej výchovy – výchova k bezpečnosti k cestnej
premávke, ochrana človeka a zdravia , výchova k zdravému spôsobu
ţivota, výchova k tvorivosti, práca s informáciami.
Zvlášť sme sa venovali deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, deťom zo sociálne slabšieho prostredia
a deťom s odloţenou školskou dochádzkou.
Umoţnili sme deťom vo vzdelávacom programe autoevalváciu (
sebahodnotenie ) a evalváciu ( hodnotenie ).
Uľahčovali sme deťom plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – na
MŠ. Podporovali sme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.
Osobnosť dieťaťa sme rozvíjali v oblasti psychomotorickej,
poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej.
Vo výchove sme sa zameriavali na posilňovanie úcty k rodičom, ku
kultúrnym a národným tradíciám štátu.
V oblasti vzdelávacej sme spolupracovali s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, kde sme sa
zameriavali zvlášť na prípravu predškolákov do ZŠ.
V prevádzke boli 4 triedy s 8 pedagogickými pracovníčkami.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :
Ľubomíra Manduchová – kvalifikovaný pedagóg
Silvia Kajzerová – kvalifikovaný pedagóg
Mária Michalíková – kvalifikovaný pedagóg,
Janka Kišacová – kvalifikovaný pedagóg
Jarmila Sedlárová – kvalifikovaný pedagóg
Katarína Schwandtnerová – kvalifikovaný pedagóg
Mariana Školníková – kvalifikovaný pedagóg
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :
Veronika Futrošová – upratovačka, práčka
Helena Siládiová – upratovačka, práčka
Mariana Jančeková – kuchárka
Stanislava Gubáňová – kuchárka
Štefan Daňo – kurič
Ingrid Gerhátová – vedúca ŠJ
AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI :
Naša MŠ sa zúčastňuje na všetkých kultúrnych a športových akciách
uskutočnených v meste aj na akciách medzinárodnej úrovne.
SEPTEMBER :
- Výstavka Jeseň je bohatá – práce detí a učiteliek s netradičným
materiálom, s jesennými plodmi.
- Ochutnávka pomazaniek pre rodičov.

OKTÓBER :
- Branná vychádzka k 1.CZŠ na Lipovej ulici spojená s cvičným
poplachom.
- Návšteva Tríbečského múzea – výstavka vtákov.

NOVEMBER :
- Beseda s policajtmi spojená so psovodom.
- Otvorená hodina u prvákov v 1. CZŠ na Lipovej ulici

DECEMBER :
- Mikuláš.
- Besiedky pri vianočnom stromčeku spojená s rodičmi.
- Návšteva detí z 1. CZŠ spojená s vianočnými koledami.

JANUÁR :
- Beseda rodičov predškolákov s riaditeľkou z 1. CZŠ.
- Bábkové divadlo v podaní p. učiteliek.

FEBRUÁR :
- detský karneval
- medzitriedna súťaţ v speve
- medzitriedna súťaţ v recitácií
- výtvarná súťaţ
MAREC :
-

branný viacboj, najstaršie a stredné deti
Mesiac knihy – návšteva kniţnice
Mám básničku na jazýčku
Plavecký výcvik- predškoláci

APRÍL :
- Sokoliari – prehliadka dravých vtákov

MÁJ :
- Deň matiek – slávnostné besiedky s rodičmi
JÚN :
- MDD, týţdeň detských radostí, súťaţivé hry na školskom dvore,
školský výlet na Babicu spojený s vyhľadávaním pokladu,
kreslenie kriedou po chodníku
- Dielo tvojich rúk – výtvarná súťaţ, naša MŠ bola ocenená ako
jedna Materská škola za kolekciu prác
- Letný viacboj – staršie a stredné deti
- Prišiel k nám kúzelník
- Vedomostná súťaţ na MŠ Gagarinovej
- Hudobník z Očovej
- Škola hrou – hudobný program
- Slávnostná rozlúčka s predškolákmi spojená s rodičmi
Iné aktivity v MŠ:
- plavecký výcvik – COOPEX – predškolské a mladšie deti
- saunovanie – COOPEX – mladšie deti
- oboznamovanie s anglickým jazykom – spolupráca s CVČ
- výtvarný krúţok - spolupráca s ZUČ Svätého Lukáša
- hudobno-pohybový krúţok – učiteľky
- hra na hudobný nástroj - flauta

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY :
MŠ je pavilónového typu. Jednotlivé pavilóny spája veľká chodba,
ktorá slúţi ako školská jedáleň pre deti. 4 pavilóny slúţia pre MŠ
ostatné 3 pavilóny sú oddelené od časti MŠ. 3 pavilóny sú prenajaté.
Vnútorný priestor kaţdého pavilónu je funkčne členený na herňu,
spálňu, šatňu, umyváreň a WC. V hospodárskej časti sa nachádza

kancelárie riaditeľky a vedúcej školského stravovania, jedáleň pre
zamestnancov,
kuchyňa,
sklady,
kotolňa,
nájomný
byt.
Rekonštrukciou prešiel pavilón A – vymenili sa plastové okná,
sociálne zariadenia pre deti, vymaľovali sa svojpomocne vnútorné
priestory. Na všetkých pavilónoch A,B,C,D a práčovni sa vymenili
plastové dvere. Na kaţdú triedu sa zakúpili koberce. V školskej
kuchyni sa vymenili pracovné dosky na stoloch. Okolo celej MŠ sa
nachádza veľký areál, ktorý slúţi deťom na športovanie a na pobyt vo
vonku. Vymaľovali sme celé oplotenie materskej školy.
V areáli sa nachádzajú preliezky, hojdačky, besiedky. Veľkú časť
areálu zaberá nefunkčný bazén. Namaľovali sme všetky preliezky
a besiedky v areáli MŠ.
Vo všetkých triedach sme vymenili starý nábytok za nový.
Na školskom dvore sa urobila besiedka pre detí počas nepriaznivého
počasia.
Negatíva : vzhľadom k tomu, ţe MŠ je 40 ročná budova, potrebujeme
na všetkých pavilónoch vymeniť okná a urobiť rekonštrukciu
sociálnych zariadení, chodníkov a bazéna.
Potrebná je vonkajšia fasáda okolo celej materskej školy.
FINANČNÉ PRÍSPEVKY :
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov sme odvádzali zriaďovateľovi podľa
pokynov. Dotácie z úradu práce v minulom školskom roku poberalo 3
detí. Vyúčtovanie tohto príspevku bolo mesačne predkladané
ekonomickému oddeleniu. Za financie RZ bol zodpovedný výbor RZ,
hospodár RZ. Na RZ predkladá správu o hospodárení pokladník.

Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ spolupracujeme
s:
- Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva –
logopedičkou
- súkromné detské integračné centrum – diagnostikovanie
a integrovanie detí
- Cirkevná ZŠ Svätého Ladislava – návšteva súborov Lipka pri
rôznych kultúrnych podujatiach, otvorená hodina v 1. ročníku pre
predškolákov
- rodičmi – brigády na školskom dvore aj vo vnútorných priestoroch
MŠ – natieranie stolov, stoličiek
- detským stomatológom
- detským pediatrom
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2011/2012 :
- Vytvárali sme dobré a zdravé predpoklady pre výchovu a
vzdelávanie detí.
- Pracovali sme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
a Školského Vzdelávacieho Programu „ Usilovní mravčekovia“.
- Viedli sme deti k starostlivosti o svoje zdravie a zodpovednosti zaň
prostredníctvom rôznych zdravotných letákov vyvesených v šatni pre
rodičov.
- Dodrţiavali sme psychohygienu pri organizovaní výchovnovzdelávacej činnosti.
- Dodrţiaval sa pitný reţim počas celého pobytu v MŠ.
- Jeden deň v týţdni sme mali ovocný deň.
- Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti sme zapojili rodičov
– rôzne netradičné formy.
- Neustály kontakt s rodičmi nám pomohol pri riešení mnohých
pedagogických, organizačných a ekonomických otázok.

Správa
O výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Lipová
1736/2 Topoľčany za školský rok 2011 / 2012
Predkladá :

Bc. Anna Rybanová
riaditeľka
Prerokované v pedagogickej rade
dňa : 12. 9. 2012
Vyjadrenie rady školy :
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mesto Topoľčany – Mestský úrad
Nám. M. R. Štefánika 1, Topoľčany

schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ, Lipová 1736/2 Topoľčany
za školský rok 2011/2012
Ľubomíra Manduchová
predseda Rady školy pri MŠ,
Lipová 1736/2 Topoľčany
Stanovisko zriaďovateľa:
zriaďovateľ Mesto Topoľčany
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ, Lipová 1736/2 Topoľčany
za školský rok 2011 / 2012
za zriaďovateľa

