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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a o podmienkach materskej školy
1/a Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Súkromná materská škola Lienka Smolenice.
2. Adresa školy: SNP 97, 919 04 Smolenice.
3. Mobil: 0905/146826, 0948/393928
4. E-mail: sobotova.j@post.sk
5. Web. portál: www.smolenickalienka.sk
6. Zriaďovateľ: n.o. SMŠ Lienka Smolenice, kód: 119, štatutár: Jaroslava Sobotová,
hlavná ekonomická činnosť: predškolská výchova, SK NACE:85100, IČO:36079821
7. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Riaditeľka školy: Jaroslava Sobotová.
Poverená zastupovaním: Zuzana Antošková.
8. Pedagogická rada: Jaroslava Sobotová, Zuzana Antošková,Jana Slezáková , Mgr.
Jana Šišková, Diana Zuzčáková, Mgr.Monika Jandová.
Ďalšie poradné orgány: Metodické združenie, Rada školy, Rodičovské združenie.
1/b Údaje o počte detí v materskej škole:
V školskom roku 2015-2016 navštevovalo materskú školu 40 detí.
1/c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:
Vo apríli 2016 bolo na zápise 7 našich budúcich prvákov.
1/d Údaje o uplatňovaných učebných plánoch:
Zabezpečujeme výchovno-vzdelávací proces podľa Školského vzdelávacieho
programu „Lienka“ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0-predprimárne
vzdelávanie.
Výchovno-vzdelávací proces je obohatený o doplňujúce programy rozpracované
v rámci ŠkVP Lienka, dokument je sprístupnený rodičom a verejnosti na poličke pred
riaditeľňou (I. poschodie).
1/e Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
- v našej materskej škole boli v šk.r. 2015-2016 zamestnaní piati pedagogickí
zamestnanci. Tri PZ spĺňali predpísanú kvalifikáciu ( pracovné zmluvy), dve PZ boli
nekvalifikované a dopĺňali si kvalifikáciu štúdiom na pedagogických školách (pracovná
zmluva, dohoda o PČ), jedna PZ čerpá rodičovskú dovolenku, v júli 2016 nastúpila
jedna PZ na MD.
jedna prevádzková zamestnankyňa Jana Pobjecká,upratovanie (dohoda
o PČ),posledné 4 mesiace zastupoval Ing.Kamil Schön,
jedna prevádzková zamestnankyňa Bohdana Vyrvová - strava, dovoz, porcovanie,
výdaj, umývanie riadu, dezinfekcia podláh, pomoc učiteľkám pri obliekaní detí na pobyt
vonku (osvedčenie od RÚVZ Trnava, pracovná zmluva),
- jeden školník Augustín Antoška - opravy, riešenie havarijných situácií, sezónne práce,
úpravy interiérov, separovaný zber (dohoda o prac. činnosti, pohyblivá prac. doba).
-
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1/f Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
V priebehu školského roka 2015-2016 sa individuálne vzdelávali všetci pedagogickí
zamestnanci podľa dokumentu Kontinuálneho vzdelávania v Ročnom pláne. Získané
nové poznatky prezentovali na pedagogických poradách v referátoch, na stretnutiach
Metodického združenia a v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v ukážkach
edukačných aktivít.
Riaditeľka SMŠ absolvovala dvojročné vzdelávanie vedúcich pedagogických
zamestnancov v Metodicko-pedagogickom centre, Tomášikova 4, Bratislava. Funkčné
vzdelávanie ukončila obhajobou záverečnej práce na tému „Školský manažment Špecifiká tvorby školského vzdelávacieho programu z pohľadu vedúceho pedagogického
zamestnanca“, dňa 9.7.2010 na MPC v Trnave.
Začiatkom šk. roka sa prihlásili všetky učiteľky do Nár. projektu vzdelávania:
Zuzana Antošková-IKT, Jana Slezáková-absolvovala aktualizačné vzdelávanie,
záverečnou prácou získala 15 kreditov. Zuzana Antošková po celý šk. rok vykonávala
funkciu vedúcej Metodického združenia. Mgr. Jana Šišková úspešne ukončila štúdium
na Pedag. škole blahosl. Laury v Trnave a stala sa kvalifikovanou PZ , Bc.Monika Jandová
získala magisterský titul ukončením štúdia na Pedagogickej fakulte v Trnave.
Počas pedagogickej praxe sa učiteľky zúčastňovali vzdelávacích aktivít a sú držiteľkami:
- osvedčenia o spôsobilosti oboznamovať deti predškolského veku s cudzím jazykom J. Sobotová,
- osvedčenia k uplatňovaniu Učebne MŠ 2+ Lego Dacta a medzinárodného certifikátu
Pre School Program – J.Sobotová,
- osvedčenia o absolvovaní kurzu špeciálno-pedagogického a logopedického minima Z. Antošková,
- osvedčenia k uplatňovaniu Učebne MŠ 1+ Lego Duplo a medzinárodného certifikátu
Lego Dacta Pre School Program – Z.Antošková,
- certifikátu Inštitútu DŠ - absolventa kurzu nemeckého jazyka pre začiatočníkov a pre
pokročilých - J. Sobotová,
- osvedčenia o spôsobilosti pracovať s Predškolským šlabikárom, Eľkonina - J. Sobotová,
- triedna uč. v oboch skupinách Jana Slezáková viedla krúžok tvorivých dielní,
-Bc. Monika Jandová viedla krúžok Spev s gitarou,
- Diana Zuzčáková nastúpila na miesto učiteľky Jany Šiškovej (na MD) na zastupovanie,
viedla baletný krúžok,
- J. Sobotová absolvovala dva semináre-Mzdovej a personálnej agendy v novembri 2015
a v máji 2016 Novelizácie zákonov v oblasti ekonomiky a školského manažmentu.
1/g Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
- september- prezentácia cvičenia dravého vtáctva na štadióne OŠK (cvičiteľ z Dolian),
- koniec sept.- návšteva tradične bohatej výstavy ovocia a zeleniny a zápis autorskej
básne detí do kroniky záhradkárov a chovateľov,
- október- DFS Lienky vystúpil v KD na Deň úcty k starším,
- krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky p. Naomi Hužovičovej,
- spolupráca s p. Š. Slezákom - sprostredkovanie dramatického umenia, október
2015 - hudobno-zábavný program Jesenný Šaško Jaško v Lienke,
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- v októbri folklórne vystúpenie DFS Lienky na Jablkových hodoch OZ Smoleničan
v KD Smolenice, kde naše OZ Smolenická lienka ponúkalo výrobky detí, rodičov
a učiteliek návštevníkom, získané fin.prostriedky využije na zakúpenie učebných pomôcok
pre deti z Lienky,
- krúžok nemeckého jazyka - J. Sobotová,
- vianočné pracovné dielne pre deti spolu s rodičmi - J. Slezáková,
- pomoc pri predaji vstupeniek na Smejka a Tanculienku (org.OZ Smoleničan),
- polovica decembra - predvianočné posedenie s nádielkou od sv. Mikuláša a zábavným
programom s dvoma čerticami, darčeky pod stromček, občerstvenie pre rodinných
príslušníkov, príspevok rodičov na balíčky, hračky a učebné pomôcky,
- účasť dramatického krúžku na Pezinských vianočných trhoch s koledovaním Troch
kráľov,OZ Smolenická lienka predávalo výrobky detí, rodičov a učiteliek na podporu škôlky
Lienky,
- druhá polovica decembra - na žiadosť Kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach vystúpil na Malých vianočných trhoch pred KD Smolenice náš dramatický
krúžok v kostýmoch Troch kráľov,
- druhá polovica decembra - vianočné koledovanie v obci všetkým podnikateľom
a organizáciám, s doprovodom hry na akordeón (návšteva zamestnancov Školskej
jedálne, Lesov Smolenice, KaH, Mäsny, Textilu, lekárov a sestričiek Zdravotného
strediska a ďalších),našim bývalým kolegyniam - p.Pisarikovej, p.Mgr.Holotíkovej
a p.Bobákovej.
- 30. decembra 2015 - Detský Silvester - rozlúčka so starým rokom, príprava koláčikov
a chuťoviek, novoročná torta, silvestrovská kapustnica, dramatizácia rozprávok, tanec,
hry pod vianočným stromčekom, disco, foto, ohňostroj, s hrou p. Š. Slezáka
na gitare a Ing. Kamila Schöna na akordeóne,
- druhý týždeň januára 2016 - Trojkráľové koledovanie v
s vedením podniku,

a.s. Chemolak po dohode

- výtvarné súťaže: účasť našich detí na výtvarných súťažiach (SR - Kalokagatia Trnava,
Slovensko -indickej spoločnosti Ganéško, Zinka Lulkovičová 3.miesto na Slovensku,
v projekte Mladý človek a veda, (Evička Šišková 1.miesto, Zinka Lulkovičová 2.miesto),
Obvodný úrad Trnava „Záchranár“, (ocenená práca Stanka Grmana) . Spolu sme odoslali
47 výtvarných prác, množstvo z nich bolo vybraných a vystavených v poriadajúcich
organizáciách, v Piešťanskom informačnom centre a na Smolenickom zámku)
- 29.1.2016 - Detský karneval - predstavovanie masiek, tanec, súťaže pod vedením
dvojice Šaška a Šašky, fašiangová torta, odmeny, foto a video, účasť rodičov a rodinných
príslušníkov,
- Krúžok Spev s gitarou viedla Bc. Monika Jandová,
- v šk. roku sme sa zapojili do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia
a zeleniny v školách, s finančnou podporou Európskeho spoločenstva, v spolupráci
s firmou Boni Fructi,
- Baletný krúžok viedla p.uč. Diana Zuzčáková,
- 10.3.2016 sme podnikli výlet do Trnavy do Múzea M.Sch.-Trnavského pri príležitosti
Mesiaca knihy,
- pozvali sme spisovateľku p.Oľgu Kohútikovú do našej škôlky na besedu o knihách
a básniach,
- beseda s lesníkom, s flórou i faunou oboznamoval deti p.Ing.Michal Slávik v programe
Lesná pedagogika,
- v týždni pred Veľkou nocou deti a učiteľky vyšli na Krížovú cestu a na kalvárii položili
na znak úcty a lásky kvety k nohám Ježiša Krista,
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- veľkonočné pracovné dielne sme zorganizovali päť dní pred veľkou nocou, tvorivosť
uplatnili nielen deti, ale i rodičia,
- bábkové divadlo Dúha v Lienke, poučné predstavenie „Domček, ktorý kašľal“ ,
- v Deň narcisov sme podporili Ligu proti rakovine (organizovali žiaci zo ZŠ Smolenice),
- návšteva Základnej školy, vyučovania v prvých ročníkoch,
- na žiadosť Kult. komisie OZ sme dňa 8. mája spoluúčinkovali na obecnom Dni matiek
v KD Smolenice,
- Deň matiek 9. mája v Lienke bol s účasťou rodičov a rodinných príslušníkov -kultúrny
program všetkých detí, darčeky a srdiečka, občerstvenie pre hostí, 3D torta pre mamy
od tety Jarabovej, DFS Lienky, program Krúžku anglického jazyka s lektorkou Naomi
Hužovičovou,
- 31.mája – hudobno-zábavný program Simsalala v Lienke,
- 1. júna - na Deň detí - sa na lúke pod Smolenickým zámkom uskutočnil športový deň
plný súťaží, pohybu, odmien a diplomov, zmrzlinka od p. starostu A. Chrvalu,
- 17. júna sme pripravili opekačku s rodičmi na druhom školskom dvore na „Deň otcov“,
deti pripravili pre oteckov pozdravy vyzdobené srdiečkami a kvetmi, guláš uvaril p.Kollár,
dedko súrodencov Šiškových,
- 21. júna – sme zorganizovali v parku pod Smolenickým zámkom edukačnú aktivitu pre
MŠ z okresu Trnava a pre 7 tried ZŠ Smolenice, „Memoriál Petra Opalka-II.ročník“ na
počesť dlhoročného lektora, skvelého Policajta a Človeka, ktorý tragicky zahynul dňa 14.
júna 2014 pri výkone služby. Spolupráca - s Obcou Smolenice, PZ SR, KC SAV Smol.
zámok, lektormi CO Ing. Kamilom Schönom, Ing. Františkom Sudovským, Ing. Annou
Zamborskou, Ing. Andreou Malou a Ing. Jozefom Šimkom z OÚ Trnava, vedúcimi odborov
kríz. riadenia OÚ Skalica (Mgr. Milan Gajdoščík), Senica (Mgr. Igor Janšák) s dobrov.
záchranármi CO a maskotom, medveďom Brumkom CO - a Galanta (Ing. Kornel
Lomboš), Obv. odd. PZ v Trstíne, majorom Homolom, Okr. odd. PZ Trnava, Kraj.
riaditeľstvom PZ Trnava, Odb. zväzom Polície v SR, redakciou odb. periodika Revue Civ.
ochrana, Dobr. hasič. zborom Smolenice a Jablonickou kynologickou záchr. brigádou, s 2
organizáciami dôchodcov v Smoleniciach a rodičmi i prarodičmi našich detí. Sponzorské
dary-pomôcky na ochranu života a zdravia detí (reflexné vesty a reflexné náramky) nám
podaroval Viktor Kiss, podpredseda OZ Polície v SR a Ing. Andrea Malá z Odboru kríz.
riadenia OÚ Trnava. Pozvanie prijala rodina Petra Opalka,kvety odovzdal starosta
Smoleníc a riad. OO PZ major. mgr. Homola. Zariadených bolo 9 stanovíšť plne
vybavených materiálom, odmeny od SMŠ Lienka a diplomy od starostu obce A. Chrvalu.
Foto Memoriálu vyhotovili tri redaktorky časopisu Revue CO, vedúci odboru kríz. riadenia
OÚ Senica a OÚ Skalica a lektori na stanovištiach. Na stanovišti Polície SR č. 7 pod
názvom „Verný strážca Alex“ sme umiestnili spomienkovú listinu pre rodinu npráp. Petra
Opalka. (Česť jeho pamiatke!) Túto sme po vyplnení venovali rodine Opalkovcov,
- 23. júna - vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých v krúžku anglického jazyka pod vedením
lektorky Naomi Hužovičovej, tabuľky s vyhodnotením, diplomy, darčeky všetkým deťom,
-28.júna – slávnostné vyhodnotenie projektu dr.Pauhofovej z EÚ SAV Bratislava, p.Evky
Šiškovej a nadácie Revia na Smolenickom zámku, vystúpil DFS Lienky so sprievodom
akordeóna (J.Sobotová),
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- 30. júna sa konala slávnostná rozlúčka so školským rokom 2015/16. Budúcim školákom
boli po občerstvení a po zmrzlinke od rod. Neziri vydané osvedčenia,(pre odľahčenie
nákupov rodičom) bohaté darčekové tašky s učebnými pomôckami. Tradične nasledovalo
poďakovanie za starostlivosť tetám kuchárkam, lekárom a sestričkám, zamestnancom
Obce Smolenice, spojené s piesňami a darovaním kvetov (foto v Kronike),
- 16. júla 2015 sa konala XXIII. výstava detských prác vo veži Smolenického zámku
v spolupráci s OcÚ Smolenice a Kongresovým centrom SAV - riaditeľom Ing. Karolom
Volnerom. Vernisáž: DFS Lienky- slovenské ľudové tance, akordeón: J.Sobotová,
gitarové sólo p. Štefana Slezáka, komorný spev- člen súboru Nonet Vocal a Zboru Opery
SND Bratislava Peter Sýkora, hud.sprievod p.Marták (klávesy), vystúpenie Krúžku
anglického jazyka pod vedením p.Taylor, veršovaná rozprávka O medovníkovom
domčeku ( staršia skupina ), Hymna škôlky Lienky s ujom Števom, prehliadka detských
prác vo veži zámku, podpisy do kroniky, hostina, 3D torta od Mgr. Moniky Horváthovej
,p.Cilky Bublávkovej a p.Jarabovej, pagáčiky od p. Evky Kurincovej. Vystavené boli aj
exponáty MŠ Voderady, MŠ Buková, MŠ Trstín a SMŠ „Meduška“ Modranka a MŠ
Ružindol, video a foto,
- 21.-27. júla 2015 - Letný tábor - výlet do Pezinka (stretnutie s tetou Evičkou Šiškovou,
návšteva predajne Grafit, rodiny Grellovcov, návšteva Malokarpatskej knižnice (literárny
kvíz, odmeny deťom za šikovnosť, maľovanie terakotových vykrajovačiek), turistické
vychádzky, opekačka a bazén u Šiškových v Trstíne, vlastivedná vychádzka k pomníku
vynálezcu padáka Štefana Baniča, športové hry, zdravotná vychádzka do jaskyne Driny,
návšteva u rod. Malgot, spoznávanie fauny a flóry Malých Karpát, fotodokumentácia. Na
letný tábor prijímame aj deti z okolitých MŠ i školákov ZŠ, lebo sú všetky v tom čase
zatvorené.
Zo všetkých aktivít počas roka sme vytlačili fotografie a nalepili ich deťom do
zážitkových zošitov, aby si deti lepšie zapamätali, čo zažili a mohli o tom podľa
obrázkov rozprávať svojim rodinným príslušníkom, ktorí sa nemohli na všetkých našich
aktivitách zúčastniť.
1/h Údaje o inšpekčnej činnosti:
Štátna školská inšpekcia vykonala komplexnú inšpekciu v marci 2011, zameraná bola
na zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy
a vzdelávania v MŠ. Školská inšpekcia hodnotila riadenie školy, školskú a triednu
dokumentáciu. Celkové výsledky v sledovaných oblastiach boli na dobrej úrovni, ŠŠI
poukázala na odstránenie drobných nedostatkov týkajúcich sa doplnenia šiestich viet
v školskom vzdelávacom programe. Následná inšpekcia sa uskutočnila v apríli 2012
a výsledok bol uspokojivý a zároveň záväzný, aby sme neustali v snažení sa a stále
zlepšovali našu prácu. Závery inšpekčnej činnosti boli prerokované v Pedagogickej rade
školy, s prijatím opatrení, termínov a nositeľov úloh. Všetky záznamy z inšpekčnej
činnosti sú uložené v Registri našej školy.
1/i Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
- priestorové podmienky školy spĺňajú normy predpísané pre 40 detí, pričom sú v súlade
s predpismi a metodickými pokynmi RÚVZ Trnava,
- zaistená je trvalá bezpečnosť nábytku, hracích kútikov, zariadení tried, telocvične, šatne
a jedálne, schodov a dverí,
- školské dvory a záhradné náradie sú bezpečné, zakryté pred znečistením túlavými
zvieratami, pieskovisko je zakryté po celý rok ochrannou fóliou a pravidelne
dezinfikované podľa hygienických zásad, ochranná fólia je podľa potreby obmieňaná,
- chránená úniková cesta pre prípad požiaru je priechodná,
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- v materskej škole máme veľké množstvo hračiek sponzorsky zabezpečovaných rodičmi,
2 učebne LEGO Dacta, magnetickú a grafickú tabuľu, 3 maliarske stojany, 2 maliarske
stabilné tabule, detskú a učiteľskú knižnicu, detské dopravné prostriedky, odrážadlá,
2 trampolíny, 4 preliezkové tunely, diely polykarpovej a molitanovej stavebnice, dopravné
koberce, náčinie, náradie, horolezeckú stenu, 2 šmykľavky, 4 hojdačky, ribstol, žinenky
a lavičky, veľké množstvo obrazového a výtvarného materiálu, skladačiek a stolových
hier, počítač pre deti, 2 počítače pre učiteľky, prehrávač MC, CD a DVD, video, TVP,
2 digitálne fotoaparáty, satelitný internet, e-mail, xerox, multifunkčné tlačiarne –
farebná atramentová a jedna laserová, hudobné nástroje - piano, 2 akordeóny, 17
zobcových fláut, 2 pastierske píšťaly, 2 gitary, drumbľa, 2 ozembuchy ľudové hudobné
nástroje, detské rytmické nástroje, detské ľudové kroje pre 30 detí, divadelné kulisy,
rekvizity
a kostýmy... Mnohé z týchto vecí by sme bez pomoci sponzorov, nadšencov a rodičov
nemohli zabezpečiť. Napriek zdanlivo širokému zoznamu vecí vieme zostaviť dlhý
zoznam materiálov, ktoré by sme potrebovali pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho
procesu. Zo sponzorských zdrojov (J. Slezáková cez brata Vladimíra Jánošíka a rodina
Chrvalových) sme zakúpili poličky a lavičky do šatne pre všetky deti, nakúpili materiál pre
deti DFS Lienky. Súčasti historických detských krojov sme získali aj od bývalých
tanečníkov súboru „Chemolakár“ a od starých rodičov detí. Firma PSA Peugeot-Citroen
Slovakia v Trnave nám poskytla grant 300.- € na organizáciu I. ročníka Memoriálu Petra
Opálka. Veľkou pomocou pre naše aktivity je OZ „Smolenická Lienka“, ktoré nám
pomáha v získavaní financií a zabezpečovaní školských potrieb, ako aj v rokovaniach
s poslancami a Finančnou komisiou obecného zastupiteľstva. Budova SMŠ je
zabezpečená automatickým vrátnikom proti neoprávnenému vstupu cudzích osôb. Do
budúcnosti budeme potrebovať opraviť, resp. vymeniť okná, opraviť schody, zatepliť
alebo vymeniť vchodové dvere a natrieť odkvapové rúry a strechu proti zatekaniu vody,
vymaľovať interiér, aj exteriér.
1/j Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení VVČ školy:
- dotácia cez OcÚ z daní v roku 2015 .... ..... 72 126,60-€
- od rodičov PP v roku 2015 ......................... 19 760,55-€
- od MV SR 2015........................................... 1.682,00 €
- podrobnejšia správa o hospodárení je priložená.
Podali sme si viacero žiadostí o sponzorstvo, ktoré boli po rokoch aspoň z 25%
úspešné (celkove 3).
1/k Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
- všetci zamestnanci sa riadili pri práci záväzným Školským vzdelávacím programom
Lienka a príslušnými poriadkami v súlade s platnou legislatívou,
- zaškolených bolo 7 detí, 6 detí dosiahlo potrebný stupeň spôsobilostí na vstup
do základnej školy a získalo „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“.
- 1 dieťa malo odloženú povinnú školskú dochádzku na žiadosť rodičov a odporučenie
PPP Trnava. Tomuto dieťaťu budeme venovať zvýšenú pozornosť a postupovať podľa
Rozvíjajúceho výchovno-vzdelávacieho programu pre deti s OPŠD,
-

spolupráca s rodičmi, základnými školami a inými relevantnými organizáciami bola
udržiavaná na dobrej úrovni v zmysle znenia spracovaných platných dohôd o spolupráci.

- prezentácia kompetencií detí na verejnosti dosiahla vynikajúcu úroveň, deti získali
smelosť pri verejnom vystupovaní pred množstvom ľudí, zlepšili si rečové schopnosti
a spevácke kompetencie.
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1/l Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky,
návrh opatrení na zlepšenie výchovy a vzdelávania:
- naša SMŠ dosahuje dobré výsledky vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania,
pretože sme všestranne zameraní, učiteľky sa venujú rôznym druhom umenia a dopĺňajú
sa vzájomne ako ozubené kolieska v hodinách,
- hudobná oblasť (spev, tanec, rytmika v DFS Lienky), hra na viaceré hudobné nástroje,
- výtvarná oblasť (rôznorodosť výtvarných techník, pracovné zručnosti, výtvarné súťaže,
výstavy detských prác),
úloh projektu, výroba vlastných kníh, dramatický krúžok), návšteva Malokarpatskej
knižnice v Pezinku,
jazyková výchova (Predškolský šlabikár-fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina,
učiteľky so špeciálno-pedagogickým a logopedickým minimom, projekt predčitateľskej
gramotnosti, cudzie jazyky-krúžok anglického a nemeckého jazyka),
- rozumová výchova (grafické listy, matematické hlavolamy, rozvoj logického myslenia,
počítačová gramotnosť, fotodokumentácia, projekty detí), zážitkový zošit,
- grafomotorika (výroba vlastných pracovných listov na tlačiarni, kreslenie a maľovanie na
počítači, vytláčanie obrázkov na tlačiarni),
- bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia - pravidelné školenia zamestnancov, preventívne
pracovné lekárstvo, zdravotné vychádzky s deťmi, zapojenie sa do Projektu ŠKOLSKÉ
OVOCIE a Projektu VESELÉ ZÚBKY, oboznamovanie detí s činnosťou Polície SR,
dobrovoľných hasičov, kynológov a policajných pátračov, používanie reflexných viest
a náramkov, zastavovacích terčov,
- telovýchova a šport (športové súťaže, trojboj, štafeta, olympiády ako KALOKAGATIA,
turistika, zdravotné vychádzky, zimné športy, pohybové hry),
- environmentálna výchova (využívame prírodné prostredie Malých Karpát, návštevy
jaskyne Driny, rozvíjame kladný vzťah k flóre a faune, ochranárske postoje, zapojení
sme do projektu LESNÁ PEDAGOGIKA, ktorý odborne vedie zamestnanec Lesov
Smolenice, p. Ing. Michal Slávik),
- vlastenecká výchova (história obce- Múzeum Molpír, pomník Štefana Baniča, Smolenický
zámok, sochy a pamätníky, pranier, dva kostoly, štyri kaplnky, Kalvária, keltské hradisko
na Molpíri, jaskyňa Driny, pamätné budovy a i.),
- finančné zabezpečenie činnosti - podarilo sa nám ústretovými rokovaniami s Finančnou
komisiou obecného zastupiteľstva v Smoleniciach a starostom p. A. Chrvalom, na
základe významnej pomoci rodičov a podnikateľov v Obč. združení Smolenická Lienka,
dosiahnuť vyplácanie štátnej dotácie na mzdy a prevádzku Obcou Smolenice v plnej
výške od januára 2015.
1/m Oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých sú nedostatky, sme nezaznamenali.
Evidujeme nedostatky v iných súvisiacich oblastiach, ktoré sú pre nás nepríjemné:
- čiastočne nesplnené platenie príspevkov zo strany troch-štyroch rodín v rozpore so
Školským poriadkom. Opatrenie: individuálne rozhovory, vysvetľovanie a výzvy na
zaplatenie, po neúspechu,urgencie na úhradu cez nášho právnika, zodp.: zást. riad. Z.
Antošková,
- Neúspech pri zabezpečovaní sponzorstva zo strany solventných firiem. Opatrenie:
i naďalej, pravidelne oslovovať firmy v okolí aj v okrese Trnava, prípadne susediacich
okresoch - ponúknuť im spoluprácu, napr. výjazdovou formou prezentovať program DFS
Lienky alebo dramatického krúžku na ich kultúrno-spoločenských akciách pri výročiach a
pod.
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- nepodarilo sa nám dosiahnuť zníženie režijných nákladov za stravu pre deti (2,59 €
na 1 dieťa a deň) napriek tomu, že sme z odpovedí 50 materských škôl zistili, že vo
väčšine školských jedální účtujú zriaďovateľom MŠ menšie náklady oproti nám.
Opatrenie: požiadať obecné zastupiteľstvo a ZŠ o prepočet nákladov a znížiť platbu RN
na 1 dieťa zriaďovateľom alebo zredukovať odber stravy, napr.nahradiť desiatu ovocím
a pod.
- napriek tomu, že sme vyriešili vyplácanie dotácie Obcou v riadnej výške, stále nám
chýbajú finančné prostriedky na prevádzku mat. školy. Podľa kontroly účtovníctva
a Správy o hospodárení bolo potrebné dotovať rozpočet vlastnými prostriedkami
zriaďovateľa,
Opatrenie: znížiť režijné náklady na stravu detí, príp. žiadať vrátenie fin.prostriedkov,ktoré
nám obcou neboli z dotácií vyplatené,ale do obecnej pokladne boli doručené. V príprade
neúspechu a ani u sponzorov, primerane zvýšiť mesačné poplatky za služby rodičom.
Ďalšie informácie:
O vzájomných vzťahoch medzi školou a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na výchove
a vzdelávaní podieľajú:
- p. Naomi Hužovičová, vedenie krúžku anglického jazyka,
- p. Evička Šišková, pomoc a spolupráca pri organizovaní Letného tábora v júli,
- p. Ing. Kamil Schön, hud. doprovod (akordeón) na vystúpeniach DFS Lienky, predseda
Školskej rady a predseda Dozornej rady Obč. združ. Smolenická Lienka,
dokumentačné zabezpečenie v oblastiach BOZP, požiarnej ochrany, civilnej ochrany
a preventívneho prac. lekárstva, vedenie archívu digitálnej fotodokumentácie SMŠ,
zabezpečovanie kontaktu s orgánmi miestnej št. správy (OÚ Trnava, Hlohovec,
Piešťany, Senica, Skalica) s dôchodcami Obce, s orgánmi Policaj. zboru SR, orgánmi
HaZZ, SČK, dobrovoľnými hasič. zbormi, dvomi organizáciami kynológov z Jablonice,
Odb. zväzom Polície v SR, organizácia edukačnej aktivity - Memoriálu Petra Opálka
(EdA-MPO) v parku pod Smolenickým zámkom, úpravy-rekonštrukcia-estetizácia
(maľovanie) vnútorných a vonkajších priestorov SMŠ,
- riaditeľ KC SAV Smolenický zámok Ing. Karol Volner - sponzorstvo a spolupráca pri
organizovaní EdA-MPO a výstavy detských prác vo veži Smolenického zámku
s úvodnou vernisážou,
-

starosta obce p. Anton Chrvala - podpora - materiálna aj organizačná - v prospech
EdA-MPO, foto tablo Lienok, org.Výstavy detských prác na Smolenickom zámku,

- p. Ing. František Sudovský (bývalý dlhoročný CO-man) a p. Ing. Anna Zamborská z OÚ
Trnava-činnosť na stanovišti č.2 „Múdry sloník Dumbo“ - odborná činnosť „Prostriedky
individuálnej ochrany“ v rámci EdA-MPO,
- p. Ing. Jozef Šimko z OKR OÚ Trnava - činnosť na stanovišti č. 3 „Svižný zajko Uško“
- odborná činnosť „Improvizovaná individuálna ochrana“ v rámci EdA-MPO,
- p. Ing. Andrea Malá z OKR OÚ Trnava, p. Pfneislová - Klub dôchodcov Smolenice činnosť na stanovišti č. 4 „Opatrný ježko Jožko“ - odborná činnosť „Rozoznávanie
nebezpečných predmetov“ v rámci EdA-MPO, , p. PhDr, Hudcovičová, Ph.D. - činnosť
na stanovišti č. 4.
-p. Mgr. Igor Janšák-vedúci OKR OÚ Senica, Ing. Milan Gajdoščík - ved. OKR OÚ Skalica
a štyria dobrov. záchranári CO spoločnej jednotky okresov Senica a Skalica a p.Jana
Korytárová na st.č.5
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- ved. odboru KR OÚ Galanta Ing. Kornel Lomboš - hosť-pozorovateľ na všetkých
stanovištiach, zhotoviteľ digitálnej fotodokumentácie,
- p. Mgr. Holotíková, p.Blážová Eva, č. 6 „Starostlivá mačička Micka“ - odborná činnosť
„Zdravotná výchova“ v rámci EdA-MPO,
- p. Peter Jurovatý, p.Lukáš Hajiček, DHZ Smolenice, - činnosť na stanovišti č. 8
„Šikovný hasič Floriánko“ - odborná činnosť „Požiarna ochrana“ v rámci EdA-MPO,
- kynológovia z Jablonickej kynologickej záchrannej brigády: p. Dr. Ján Hamerlík, Stanislav
Hamerlík, Božena Hamerlíková, Štefan Jahelka, činnosť na stanovišti č. 9 „Verný psík
Rex“ - odborná činnosť „Kynologická záchrana“ v rámci EdA-MPO,
- p. Peter Gróf - materiálne vybavenie lavicami a stolmi všetkých stanovíšť pôsobiacich
v rámci EdA-MPO,
- p. Peter Pobjecký, rodič - opravy a údržba elek. rozvodov a zariadení v SMŠ-sponzorsky,
- p. Ing. Andrea Malgot, podnikateľka - webová stránka www.smolenickalienka,
podpredsedníčka OZ Smolenická Lienka - organizovanie zaujímavých aktivít pre deti a
stretnutí so zaujímavými hosťami,
- Ing. Jana Sabová, podnikateľka - pokladníčka OZ Smolenická Lienka - vedenie
predajného stánku OZ na Jablkových hodoch a Pezinských vianočných trhoch,
dobrovoľnícka činnosť pre škôlku,
- p. JUDr. Pavol Haško - právne služby, člen Školskej rady,
- p. Štefan Slezák - umelecké, zábavné a hrové aktivity pre deti a rodičov (Mikulášska
nádielka, vernisáž výstavy detských prác vo veži Smolenického zámku, Šaško Jaško,
Deň otcov, Detský Silvester a iné), Hymna Lienky,
- p. Peter Sýkora, člen Zboru Opery SND - operný a operetný program i ľudové piesne
v rámci vernisáže detských prác, p.Marták, hudobný sprievod- klávesy
- p. Evička Kurincová,p. Mgr. Monika Horváthová, p.Jarabová, p.Cilka Bublávkováobčerstvenie na fašiangový karneval a na vernisáž výstavy detských prác (pagáčiky,
šišky, 3D torty), na Deň matiek,
- p. Ján Kollár - občerstvenie na Deň otcov (guláš),
- p.Ing.Tomáš Šiška- celoročná dobrovoľnícka činnosť v oblasti IT, brigádnická činnosť,
oprava schodišťa, maľovka,rolety v triede,odvoz a dovoz materiálu na prívesnom vozíku.
Vďaka patrí všetkým rodinám našich detí, ktoré berú na seba ťarchu
prevádzkových poplatkov a pomáhajú nám pri sviatočných posedeniach, materiálne i
s prispením vlastnej práce, taktiež činnosťou v rámci OZ Smolenická lienka.
V Smoleniciach, dňa 26. augusta 2016

Jaroslava Sobotová
..............................................
riaditeľka SMŠ
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Zriaďovateľ:
SMŠ Lienka Smolenice berie na vedomie:
Správu o činnosti školy a súhlasí s jej obsahom
Štatutár: Jaroslava Sobotová v.r.

....................................

Zástupkyňa: Zuzana Antošková v.r. ....................................
Školskej rade predložené:..............................2016

Vyjadrenie Školskej rady pri SMŠ Lienka Smolenice:
Školská rada prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť „Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy Lienka“ za školský rok
2015-2016.

..............................................................
Meno a priezvisko, podpis
Školská rada
pri SMŠ Lienka Smolenice
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