Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
za šk.rok

2015/2016

a.) Základné identifikačné údaje o škole, zariadení:

MŠ Komenského 13, Liptovský Mikuláš

Názov zariadenia, školy
Adresa

Komenského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefon
044 55 221 97
Fax
email
mskomenskeho@centrum.sk
www
www.mskomenskeho13.sk
Zriaďovateľ
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41
Vedúci zamestnanci školy
meno
funkcia
Atestácia
kontakt
Beata Grešová
Riaditeľ
1. atestácia
0915829939
Zástupca
Rada školy a iné poradné orgány
názov
počet členov
Rada školy
5
Metodické združenie
6
Predmetové komisie

kontaktná osoba(y)
Ivana Tomajková
Veronika Močarníková

kontakt
0949 702 726
0948 519 382

Komentár:
b.) Základné údaje o počte žiakov
Počet
žiakov
(detí)
72
Komentár:

dievčat

Integrovaný
žiaci (deti)

Počet
tried

Priemer
na triedu

3

24

44

Žiaci
1.roč

Žiaci
posledný
roč.

Trieda
žiakov
so ŠVVP

Voľné miesta

prijaté

24

Zapísané deti

5-6 ročné

24

Priemerný počet
detí na triedu

4-5 ročné

24

7 ročné

3-4 ročné

3

2-3 ročné

44

Počet tried

dievčatá

72

integrovaní

Počet detí

Údaje o počte detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

24

Komentár:

Údaje o počtoch žiakov v jednotlivých študijných odboroch ZUŠ
Literárno
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
dramatický odbor

Spolu

Komentár:
str. 1

Údaje o zaradení členov do pravidelnej záujmovej činnosti CVČ
Odd.
Odd. prírody
Odd. kultúry a Odd. cudzích
telovýchovy,
a envir.
estetiky
jazykov
športu
výchovy
a mládeže

Odd. techniky
a modelárstva

celkom

Komentár:

Údaje o členení nepravidelnej záujmovej a vzdelávacej činnosti CVČ
Odd.
kultúry a
estetiky

Odd.
cudzích
jazykov

Odd.
prírody
a envir.
výchovy

Odd.
telovýchovy,
športu
a mládeže

Odd. techniky
a modelárstva

Iné

Informatiky

celkom

Komentár:

c.) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. Ročníka ZŠ, MŠ
Zapísaných
24
Komentár:

odklad
2

triedy
1

počet prvákov
22

Prijatí Gymn.4.roč.

Prijatí Str.odb.šk.

d.) Údaje o prijatých žiakoch na stredné školy
Prijatí Gymn.8.roč.

Prijatí Gymn.5.roč.

Komentár:
e.) Hodnotenie a klasifikácia žiakov celkovo za školu

Vyznamenaný

PVD

prospeli

neprospeli

neklasifikov
aný

Vymeškané
ospravedln
ené hod.

Vymeškané
neospraved
lnené hod.

Úspešnosť žiakov a výsledky externých meraní TESTOVANIA
Ročník:
Slovenský jazyk
Matematika
Celoslovenská
Celoslovenská
Úspešnosť %
Úspešnosť %
úspešnosť
úspešnosť

Údaje o výsledkoch a klasifikácie žiakov podľa ročníkov
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
5.roč.
6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

priemer

str. 2

Pochvaly a napomenutia
Pochvala TU
Napomenutie TU

Znížené známky zo správania
Znížené známky

Pokarhanie TU

2.stup.

Pochvala RŠ

Pokarhanie RŠ

3.stup.

4.stup.

Údaje o úspešnosti žiakov základných škôl v predmetových a celoštátnych súťažiach
Okres
Kraj
SR
1.miesto 2.miesto 3.miesto 1.miesto 2.miesto 3.miesto 1.miesto 2.miesto

Prehľad záujmových krúžkov MŠ, ZŠ
Oboznamovanie s cudzím jazykom - angličtinou

3.miesto

deti 5-6 ročné

Komentár:

f.) Údaje o zamestnancoch
Pedagogický zamestnanci
kvalifikovaný

Interní
Externí

nekvalifikovaný

doplňujúci
kvalifikáciu

Nepedagog.
zamestnanci

Ped.zam. s VŠ
(len MŠ)

3

1

6

priemer

Etic.vych/náb.vých

Hudpbná výchova

Telesná výchova

Výtvarná výchova

Technika/Svet práce

Biológia

Chémia

Fyzika

Matematika

Geografia

Obč.náuka

Dejepis

Cudzí jazyk

SJaL

Roč. 1-4

Údaje o odbornosti vyučovania v jednotlivých predmetoch v %

g.) Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
vzdelávanie
Adaptačné
Aktualizačné
Inovačné
Funkčné*
Atestačné
Kvalifikačné

Počet vzdelávaných
1
3
1
1
str. 3

Komentár:

*Inovačné funkčné

h.) Aktivity a prezentácie školy, zariadenia na verejnosti
Názov
Deň materských škôl
Vianočná tvorivá dielňa

Detský karneval

Deň Zeme

Bezpečne a zdravo

Ekoolympiáda
Deň rodiny

Popis
Prezentácia detských prác na Mestskom úrade
Lampiónový sprievod
Posilňovanie a prehlbovania citovej výchovy, rozvoj
osobnostných, grafomotorických kompetencií,
tvorivosti detí v spolupráci s rodinou
Aktívnou spoluprácou detí pri príprave detského
karnevalu oboznamovať sa s ľudovou kultúrou,
dedičstvom ľudu nášho regiónu
Výchova
a vzdelávanie
detí
v oblasti
environmentálnej
výchovy,
upevňovanie
a rozširovanie poznatkov, hodnôt a schopností
v spolupráci s rodinami, úprava exteriéru MŠ.
V spolupráci so záchrannými zložkami v meste
sprostredkovať deťom prostredníctvom zážitkového
učenia činnosť, techniku, vzájomnú kooperáciu.
Aktívna účasť detí na ochrane životného prostredia.
V spolupráci s DK v L. Mikuláši, OZ Púpavienky
a ZRŠ prezentácia celoročnej práce MŠ, rozvoj
komunikatívnych,
sociálnych,
kognitívnych
prosociálnych kompetencií detí.

Dátum
04.11.2016
19. 12.2015

09. 02.2016

26. 04.2016

19.04.2016

22.04.2016
08.06.2016

Komentár:

i.) Projekty v ktorých je škola, zariadenie zapojené
Názov
Mondi SCP Zlepšite prostredie
v ktorom žijete
Poníky deťom
Zdravie pre deti – deti pre
zdravie
Dorotka a jej kamaráti
EU program podpory spotreby
ovocia a zeleniny v školách –
„školské ovocie“
Macko Uško v meste

Popis
Revitalizácia dopravného ihriska, vybudovanie
basketbalového, stolnotenisového ihriska, Mondi
SCP Ružomberok
Animoterapia, Zahira, s.r.o.

Dátum
augustseptember
2015
celý školský
rok
Primárna prevencia drogových závislostí pre deti PŠ február-apríl
veku, Krízové stredisko Pálkovo centrum
2016
Výučba prvej pomoci a zdravotná výchova detí celý školský
v MŠ, Slovenský červený kríž
rok
EU, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja celý školský
vidieka Slovenskej republiky
rok
Upriamiť pozornosť na základné hodnoty – ľudský október 2015
život, zdravie ich ochrana a bezpečnosť. Mestská
polícia Liptovský Mikuláš

Komentár:

j.) Inšpekcie vykonané v zariadení Štátnou školskou inšpekciou
Dátum

Dôvod

Výsledok
str. 4

Komentár:

k.) Kontroly vykonané inšpektorátom bezpečnosti práce, požiarnou inšpekciou, kontrolou
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a iné.
Dátum

Dôvod

Výsledok

Komentár:

l.) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy, zariadenia.
Priestor
triedy MŠ

Materiálno – technické vybavenie
Všetok nábytok v triedach spĺňa ergonomické zásady práce
detí, hygienické zásady, priestorové usporiadanie ( Vyhláška
č. 527/2007),
didaktické pomôcky, IKT zariadenia PC, interaktívne
zariadenia, detská knižnica.
Trieda slúži zároveň aj ako priestor na podávanie stravy,
telesné aktivity, popoludňajší odpočinok detí.
zariadenia na osobnú hygienu, WC, zrekonštruované priestory , detské WC misy sú oddelené
umyvárne
ľahkými priečkami, umývadlá, batérie , spoločná miešacia
batéria, držadlá
šatne
vešiak, skrinky, lavičky
vonkajšie priestory , školský dvor
školský dvor je rozdelený na revitalizované dopravné ihrisko,
basketbalové ihrisko a oddychovú zónu s preliezačkami,
pieskoviskom.
Komentár:

m.) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia
Dotácia zo štátneho rozpočtu
Mzdy + odvody
zamestnanci
pedagogický
nepedagogický

prevádzka
odborný zamestnanci

Dotácie zo štátneho rozpočtu
Nenormatívna dotácia
Vzd.
poukaz

Dopravné

Obchodné

Žiaci zo
SZP

Asis.
Učiteľa

Mim.
Výsledky

Učebnice

Lyžiarsky
kurz

Škola v
prírode

5.ročný
predšk.

3201,00

Dotácia zriaďovateľa
ŠJ
ŠKD

ŠJ

Vlastné príjmy
ŠKD
Prenájom

Iné

SPOLU

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti CVČ
Dotácie z MÚ
Vzdelávacie poukazy
str. 5

Vlastné príjmy
Príspevok obcí

n.) Ciele školy, zariadenia v rámci rozvoja
Cieľ
Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, diferencovať
výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové schopnosti detí vo
všetkých organizačných formách denného poriadku
V spolupráci s rodinou, záchrannými zložkami v meste pôsobiť na
uvedomovanie si potreby bezpečnosti a zdravého životného štýlu, ochrany
životného prostredia prostredníctvom projektu Bezpečne a zdravo.
Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace
zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku prostredníctvom aktivizujúcich
metód, projektového vyučovania, rozvíjať environmentálnu výchovu
a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí spolupráce s MONDI SCP,
Ružomberok, SMOPaJ, L. Mikuláš, NAPANT, L. Hrádok
Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metódy a prostriedkov učenia sa
detí, zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov
predčitateľskej, predpisateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred nástupom na
povinnú školskú dochádzku prostredníctvom CPPPaP, l. Mikuláš
Inkluzívnym vzdelávaním dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem
diskriminácie a segregácie, dôsledne riešiť problémy detí pochádzajúcich
z marginalizovaných skupín, vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie
spolu s majoritnou populáciou.
Komentár:

Dátum do kedy
do 30. 06. 2016

do 30. 06. 2016

do 30. 06. 2016

do 30. 06. 2016

do 30. 06. 2016
do 30. 06. 2016

o.) Plusy a mínusy školy, zariadenia
Plusy
100% kvalifikovanosť učiteliek
koncepčné ciele MŠ

Návrh opatrení na
odstránenie mínusov
zlý technický stav budovy
oprava strešnej krytiny,
zateplenie budovy
nedostatočná kapacita MŠ ( rozšírenie kapacít MŠ
nevybavené žiadosti o prijatí detí)
Mínusy

dobré vybavenie hračkami,
didaktickými pomôckami, IKT
technikou, dopravné ihrisko
aktívna a pravidelná spolupráca
s CŠPP,
CPPPaP,
Krízové
stredisko Pálkovo centrum
aktívna účasť OZ Púpavieny pri
MŠ
multikultúrna výchova
otvorenosť v komunikácii
podpora rodičov, zriaďovateľa
Komentár:

Celkový
str. 6

komentár:

Vyplňujú za žlté polia !!!
Správa je spracovaná na základe: § 14 ods. 5 písm. e) zákona č.596/2003 Z. z. vydalo vyhlášku č.
9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.

V Liptovskom Mikuláši
dňa:

29. 09. 2016

Správu vypracoval:

Prerokované v rade školy dňa:
Predseda Rady školy: Mgr. Ivana Tomajková

Beata Grešová

30. 09. 2016

Pečiatka a podpis riaditeľa
zariadenia (ZŠ, MŠ)
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