
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša 

Analýza súčasného stavu Materskej školy škol. rok 2019/2020

Materská škola je od l.7.2002 v právnom subjekte so ZŠ. ZŠ s MŠ v Chlebniciach od 01.09.2019
má nové pomenovanie  Základná škola Jozefa Ligoša. Nachádzame sa v centre obce v školskom
areáli. Naša obec susedí s okresmi Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a sama sa nachádza
v okrese Dolný Kubín .

         MŠ je trojtriedna:            

                    
   1.trieda homogénna „MOTÝLIKY“  15 detí 3-4 roč. celodenná
                                                                tr. uč. Martina Salusová 
                                                                    uč. Mária Špavrová 

         

        2. trieda  homogénna  „LIENKY“  21 detí 4-5 roč.celodenná
                                                              tr.uč.Marie Kurčinková, Bc.
                                                       zást. MŠ: Magdaléna Furjelová

 

         3. trieda  homogénna  „VČIELKY“ 23 detí 5-6 roč. celodenná 
                                                                      tr. uč. Marcela Pucovenová, Mgr.
                                                                           uč.Daniela Meľová



                                                                                          
Zapísaných je spolu 59 detí, 23 riadnych predškolákov,  z toho 2 deti má OŠD.  Deti sa javia

dosť prispôsobivé, smelé, ale niektoré, hlavne deti z domáceho prostredia, ktoré ešte nenavštevovali
MŠ sa adaptujú na nové prostredie a to zvlášť deti v skupine 3-4 a 4-5 roč. detí. Kolektív sa javí
veľmi kamarátsky ale  k aktívnej  činnosti  je  potrebná motivácia  a  individuálny prístup.  Deti  sa
stravujú v spoločnej jedálni ZŠsMŠ Jozefa Ligoša .

Učiteľky sú kvalifikované, každá pracuje s deťmi v záujmovej aktivite. Vo vých.vzdel. procese
budeme uplatňovať prvky“Zdravej školy“,“Regionálnej školy“, vychovávať k dopravnej disciplíne –
rozvíjať schopnosť v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania.  V svojej práci
budeme využívať vedomosti z rôznych metodík, met. materiálov a literatúry pre MŠ.Individuálne sa
budeme venovať tým deťom, ktoré majú OŠD a aj tým, ktoré to budú potrebovať.

Podmienky pre prácu sú na dobrej úrovni. Chceme rozvíjať rôzne stránky osobnosti dieťaťa.
Naďalej  budeme  rozvíjať  u  deti  predčitateľskú  gramotnosť,  počítačovú  gramotnosť.Vlastníme
interaktívne tabule, ktoré bude oživením pri každej vzdelávacej  aktivite, taktiež sa budeme starať  o
zdravý životný štýl,deti budeme viesť k pohybovej aktivite a ku konzumácie zdravej výživy. Deťom
pripravíme také aktivity, aby mali radosť a zábavu zo vzdelávania.


