
Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
   Škola: MŠ – Ul. gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

Riaditeľka: Anna Kurečková
Zástupkyňa: Jana Sadivová
Vedúca  ŠJ: Bc. Iveta Harvišová
Počet pedag. zamestnancov: 11 vrátane riad.
Počet nepedag. zamestnancov: 3 kuchárky, 2 upratovačky a 1 vedúca ŠJ na 50 % úväzok  
Počet detí : 94  / minulý školský rok: 81 /
Počet tried: 5 s celodennou prevádzkou + 1 trieda zdravých aktivít /TV/
Cudzie jazyky: AJ  pre detí 5 – 6 ročné
Pohľadávky k 31.8.2011:
Záväzky k 20.9.2011: 14 695,06 €
3 hlavné priority na 
2011/2012:

1.Zatraktivniť predprimárnu výchovu  aktivitami dieťa- 
rodič -učiteľ,  zaradením projektov. Tým zabezpečiť ľahkú 
adaptáciu a dobrú atmosféru detí v MŠ 

2.Orientujeme sa na nevyhnutnosť presadzovať pohybovú 
činnosť ako jednu z najdôležitejších priorít podpory zdravia 
a prevencie obezity a civilizačných ochorení u detí 
predškolského veku vyplývajúce z Národného programu.
 Rozvíjame u deti návyky súvisiace so zdravým životným 
štýlom - naučiť sa chrániť svoje zdravie a prevziať zaň 
osobnú zodpovednosť

3.Vybudovať modernú, pohodovú a tvorivú školu, ktorá 
pripraví detí pre úspešný a napĺňajúci život.

Kladné stránky: 1.Kvalitné personálne obsadenie, 100% odbornosť 
zamestnancov -aj v podpore zdravého životného štýlu, 
certifikát riaditeľky špecializačno-kvalifikačné štúdium: 
Výchova k zdraviu ako aktuálny pedagogický problém.
Angažovanosť pedagogických zamestnancov vo veciach 
verejných, v kultúrnom živote mesta. Dobrá povesť školy 
a všeobecná akceptácia školy verejnosťou. 

2.Projektové aktivity školy : Získaný medzinárodný 
certifikát MŠ - ŠPZ  a zaradenie MŠ do projektu s FALCK 
„Bezpečná MŠ“ 

3.Zriadenie triedy telocvične priamo v MŠ 

4.Výsledky komplexnej ŠŠI ako aj hygienické previerky 
z min.  šk. roka sú na veľmi dobrej až mimoriadnej úrovni . 



5.Typizovaná MŠ s výbornými prírodnými podmienkami 
a svojimi priestormi zodpovedajúca európskym normám

Záporné stránky:  
1.Budova je typizovaná a v meste najnovšia, ale je v zlom 
technickom stave s neestetickým vzhľadom
3.Nedostatočné vybavenie školy hračkami a didaktickými 
pomôckami

Mimoškolské aktivity: 1.Projekt „Policajná zebra“-v rámci partnerskej cezhraničnej 
spolupráce  MŠ- Policajný zbor Svidník a Rzeszow
2.Spolupráca s RÚVZ – ŠPZ –  zdravý životný štýl  / 
Podpora zdravia ústnej dutiny, Adamko- hravo zdravo - NP 
prevencie obezity a podpory zdravia

3.Spolupráca s FALCK – Bezpečná MŠ – špecializovaná 
prvá pomoc pre deti, zamestnancov, rodičov 
4.Spolupráca s ČK –„Evička nám ochorela“
5.Spolupráca so ZŠ – stolný tenis, „tajomstvo počítačovej 
techniky“
6.Spolupráca s Okr. Podduklianskou knižnicou : projekt 
„Prečo knihy plačú“
7.Spolupráca s inými inštitúciami  / OŠ, MSÚ, múzeá, ZUŠ, 
Podduklianské osvetové stredisko, HZ / 
8.Spolupráca s Rusínskou obrodou – prednes rusínskej 
poézie v celoslovenskej súťaži Duchnovičov Prešov
9.Všetky spoločenské a kultúrne podujatia v meste 
a v škole : Mikuláš, Vianoce, Karneval, Viflejemskij večur, 
Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Uvítanie detí v meste, 
jubilantov a iné.

Potreby a požiadavky:  Zabezpečiť podmienky interiéru a exteriéru MŠ pre 
bezproblémový chod a vzdelávanie detí MŠ :

1.Aby sme zabezpečovali  výchovu a vzdelávanie detí 
potrebujeme primerané množstvo finančných prostriedkov 
vo forme preddavku na zabezpečenie bežného chodu a 
zabezpečenie základných potrieb pre detí a zamestnancov 
MŠ . Ide o školské pomôcky, čistiace prostriedky, hračky, 
dovybavenie kuchyne, osobné ochranné pracovné 
prostriedky, modernú didaktickú techniku a i.



2.Vybavenie školského dvora náradím zodpovedajúcim 
európskym normám a hlavne bezpečné pre deti/odstrániť 
staré nebezpečné kovové konštrukcie a nahradiť modernými 
drevenými zostavami/

4.Celá budova MŠ si vyžaduje výmenu okien, vonkajších 
vchodových dverí / už z bezpečnostného hľadiska/, 
rekonštrukciu fasády, oprava strechy .
Výsledkom bude zníženie nákladov na spotrebu energií.
5.Čo sa týka vnútorného vybavenia : iba v 2 triedach je 
vynovené soc. zariadenie pre deti a všetky triedy majú 
zastaralé vybavenie, čiže je potrebná celková obnova a 
modernizácia tried – detské stoly, stoličky, nábytok ,koberce

 
Rozne:

 V tomto roku sme mali havarijný stav –prasknuté vodovodné potrubie. Všetko zlé je na niečo 
dobré, lebo táto havária nám dopomohla k čiastočnej obnove tried jedného pavilónu – nové 
linoleá, maľba, čiastočne nový nábytok.

Bolo by dobré vypracovať v rámci mesta plán rekonštrukcií budov MŠ. Ľudovo povedané , 
každý rok vyčleniť fin. prostriedky podľa urgentnosti , aby sa predišlo v budúcnosti 
zhoršovaniu stavu budov  a my pedagogickí zamestnanci urobíme všetko pre to, aby boli naše 
deti šťastné a rodičia spokojní.


