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1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Materská škola Valaská Belá
Adresa materskej školy: 972 28 Valaská Belá č.329
Telefónne číslo: 046/5458104
Zriaďovateľ: Obecný úrad Valaská Belá
Riaditeľka školy: Alena Kováčová
Vedúca školskej jedálne: Janka Sieklová

Predseda rady školy: Peter Dolinaj
Členovia rady školy: Alena Lokajová
                                  Janka Sieklová
                                  Zuzana Pánisová

2. Informácie o škole, zamestnancoch, deťoch

Počet pedagogických pracovníkov: 3
I.trieda: Alena Motúzová, kvalifikovaná učiteľka
II.trieda: Zuzana Pánisová, kvalifikovaná učiteľka
Riaditeľka: Alena Kováčová, kvalifikovaná učiteľka

Počet prevádzkových pracovníkov:
materská škola: 2
školská jedáleň: 2
počet prijatých detí: 39
Vekové zloženie triedy:
I.trieda: seti od 3 – 4 rokov
II.trieda: deti od 5 – 6 rokov
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1

3. Vzdelávanie pedagogických zmestnancov:
Pedagogické pracovníčky sa počas tohto školského roka samovzdelávali. Študovali
pedagogickú literatúru a časopisy, ktoré majú dostupné v materskej škole.
Cyklické školenie:

4. Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti:

- vystúpenia detí s kultúrnym programom na oslavách „Dňa matiek“ v kultúrnom dome
vo Valaskej Belej

- vystúpenia detí s kultúrnym programom „Uvítanie detí do života“

Spolupráca s rodinou a besiedky:
- vianočná besiedka v materskej škole
- karneval a fašiangy



- polícia v materskej škole
- policajný deň v Prievidzi
- návšteva vo firme Leoni
- návšteva požiarnej zbrojnice vo Valaskej Belej
- rozlúčka s predškolákmi
- noc v materskej škole

Spolupráca so ZŠ Valaská Belá
- návšteva v 1.triede
- návšteva detí 1 triedy v materskej škole
- spoločné hry na školskom dvore
- návšteva kúzelníka v ZŠ

Spolupráca so súkromnou jazykovou školou

- výučba anglického jazyka podľa záujmu rodičov

5. Realizácia projektov v materskej škole

Projekt Adamko hravo-zdravo

6. Priestorové a materiálno technické podmienky školy

Charakteristika materskej školy a školského areálu

Materská škola je dvojtriedna. Vzhľadom na nižší počet prijatých detí v minulých rokoch sa
dopoludnia prevádzkujú dve triedy a popoludní jedna trieda. Poskytujeme celodennú
starostlivosť deťom od veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie predškolského zariadenia tvorí
vstupná hala, 1.trieda s príslušnými priestormi, zborovňa, miestnosť pre prevádzkových
pracovníkov, kuchyňa s príslušenstvom, kotolňa. Na poschodí je umiestnená 2.trieda
s príslušnými priestormi, riaditeľňa, izolačka, WC pre personál so sprchou. Poschodie
s prízemím spája vnútorné schodište. Exteriér tvorí rozľahlá záhrada  s dvoma zastrešenými
pieskoviskami, záhradným kovovým náčiním ako sú preliezky, hojdačky. Na oddych sú tu
drevené hračky a dva drevené stolíky. V areáli sú ovocné stromy.

Materiálno – technické podmienky školy

Interiér materskej školy je vybavený starým nábytkom – esteticky upravovaný učiteľkami.
Máme dostatok pomôcok na výchovno-vzdelávaciu prácu, nakoľko si učiteľky aj
vlastnoručne zhotovujú pomôcky pre prácu s deťmi.

7. Realizované opravy, rekonštrukcie a údržba

V septembri 2008 sme museli demontovať pec na pevné palivo, ktorá už bola opotrebovaná.
Drevenú konštrukciu pieskoviska plánujeme natrieť v spolupráci s rodičmi. Pri získaní
financií je potrebné inovovať školský dvor a to konkrétne preliezky a hojdačky pre deti.



8. Finančné príspevky od rodičov detí

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou materskej školy od rodičov
v školskom roku 2007/2008 sme použili na zakupovanie pomôcok a literatúry pre deti ako aj
na zakúpenie hračiek a odbornej literatúry.
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