
Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012

                          Škola: Materská škola Ul. 8. mája 500/56, 089 01 Svidník

Riaditeľ/ka: Anna Džupinová
Zástupca/kyňa: Mária Marčáková
Zástupca/kyňa:
Vedúca  ŠJ: Bc. Iveta Harvišová
Počet pedag. zamestnancov: 11
Počet nepedag. zamestnancov: 5
Počet žiakov: 103 / minulý školský rok: 100 /
Počet tried: 5
Cudzie jazyky:
Pohľadávky k 31.8.2011:
Záväzky k 20.9.2011: 13 073,57 €
3 hlavné priority na 2011/2012: Vytvárať pre deti podnetné prostredie na predprimárne 

vzdelávanie 
Vybavenie školského dvora vhodným a bezpečným 
náradím na aktívny pohyb detí
Oprava terás pri budove školy

Kladné stránky: Rozľahlý školský dvor
Možnosť získavania základov cudzieho jazyka /Aj/
Dostatočné podmienky na zavádzanie IKT v práci s deťmi

Záporné stránky: Nedostatok hračiek, 
Zastaralé učebné pomôcky
Málo vybavený školský dvor

Mimoškolské aktivity: Aktivity zamerané na plnenie 3. ročníka  slovenského 
projektu „ Zelená škola“, ktorý je zapojený do svetového 
hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl 
v medzikontinentálnom meradle. Projekt je zameraný na 
environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia 
a zdravý životný štýl. Prostredníctvom aktivít chceme cez 
deti pôsobiť na rodičov a okolie.
Svetový deň výživy/16.10./
Deň stromov /22.10./
Deň zeme /22.4./
Eko deň jar- úprava zelene a okolia školy
Svetový deň životného prostredia /5.6./
Aktivity v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Mesta 
Svidník a Gminy Krosno pod názvom“Porzatkujmy 
wspólny dom“/Upratajme si spoločný dom/



Spoločné aktivity pre deti a rodičov – nočné pozorovanie 
oblohy v hvezdárni Roztoky, záhradná párty ku Dňu 
matiek, Cvičím s ockom, mamou –aktivity smerujúce 
k prevencii obezity detí,
Spolupráca so ZŠ Ul. Karpatská a ZŠ Ul. 8. mája, 
Podduklianskou knižnicou
Spolupráca s ostatnými inštitúciami mesta ako je polícia, 
hasiči atď.

Potreby a požiadavky Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií 
predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2011/2012 je potrebné 
aby boli materskej škole poskytnuté finančné prostriedky 
na:
 základné učebné pomôcky/ výkresy, farby.../
Kancelárske potreby pre riaditeľku a vedúcu školskej 
jedálne
Pracovné zošity , ktoré slúžia ako pomôcka pre deti na 
plnenie výkonových štandardov /cieľov/ 
Detské časopisy
Doplnenie vybavenia školskej kuchyne /taniere, hrnčeky.../ 
Doplnenie školských lekárničiek /dez. prostriedky, 
náplaste...../
Súrne je potrebné zakúpiť osobné ochranné pracovné 
prostriedky / zdravotná obuv, pracovné nohavice....podľa 
platnej KZ/
Materská škola pociťuje veľký nedostatok hračiek, ktoré sú 
základom pre rozvoj osobnosti dieťaťa

Rôzne: Materská škola je v prevádzke 33 rokov. Je to materská 
škola ktorá má vysoký kredit a do ktorej rodičia majú 
záujem umiestniť svoje dieťa.
Lenže žiaľ do opráv, rekonštrukcie a modernizácie sa 
investovalo veľmi málo. Za posledných 6 rokov neboli 
prevedené žiadne väčšie opravy alebo modernizácia 
budovy, nepočítajúc riešenie havárie na prívode TÚV alebo 
SÚV.
Je veľmi potrebné aby Mesto Svidník, ktoré je 
zriaďovateľom tejto materskej školy hľadalo finančné 
prostriedky na opravu okien, terás, sociálnych zariadení pre 
deti, maľbu tried, šatní a ostatných priestorov, 
modernizáciu kuchyne a taktiež na vybavenie školského 
dvora náradím, ktoré zodpovedá všetkým normám ale 
hlavne bude bezpečné pre aktívny pobyt vonku.  



 


