IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Názov školy:

Základná škola s materskou školou

Adresa:

02201 Čadca Podzávoz 2739

Telefón:

041/4334183

Zriaďovateľ – Mesto Čadca

Elektronická adresa školy:
mspodzavozca@post.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Gurová
Zástupkyňa pre MŠ: Mgr.Elena Jahodjarová
Pedagogickí zamestnanci: pani Viera Pecárová
pani Marta Jurišová
pani Eva Králová
Ostatní zamestnanci :

pani Anna Buchtová, upratovačka

Kapacita materskej školy: 42
Počet tried :

2

Počet detí v školskom roku 2010/2011 : 42
Súčasný stav:

42

Počet pedag. zamestnancov: 4
Počet neped. zamestnacov: 1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Materská škola je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ, a je umiestnená v prvej
z troch budov tohto komplexu. Tvoria ju dve triedy, slúžiace ako herne, po rozložení ležadiel
aj ako miesta popoludňajšieho odpočinku detí. Máme prerobené detské toalety a vybudovanú
toaleta pre zamestnancov. Nedorobený zostal iba sklad, ktorý slúži svojmu účelu v provizórnych
podmienkach. Dlhá chodba je používaná ako šatňa detí pre obidve triedy. Miestnosť zástupkyne
školy slúži sčasti aj ako sklad výtvarného materiálu a prezliekanie učiteliek a odkladanie ich
osobných vecí. V školskej jedálni je pre potreby materskej školy na stravovanie detí vyhradený

priestor. V areáli školy má materská škola vyhradenú trávnatú plochu s jedným pieskoviskom,
detskou šmýkačkou a hojdačkou. Umožňuje realizovanie voľných pohybových, komunikatívnych
a tvorivých konštrukčných
činností. Počas leta poskytuje dostatok tieňa. Prínosom pre
skvalitnenie prostredia MŠ sú vymenené plastové okná na celej budove školy.

MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Triedy materskej školy sú vybavené starým, zato však funkčným detským dreveným
nábytkom, bez nápadných znakov opotrebovania. Rešpektuje antropometrické požiadavky Steny
sú vymaľované na bielo a na čelnej stene v každej triede je namaľovaný vkusný motív s detskou
tématikou. Detské obliečky sú originálne a pestré. Postieľky sú pevné a pohodlné aj pre väčšie
deti. Farby na doplnkoch v triedach prevládajú oranžové, žlté a okrové, ktoré triedy rozjasňujú
a dodávajú tak prostrediu útulnosť a harmóniu. Stoly a stoličky sú umiestnené vo svetlej časti
miestnosti so správnym dopadom svetla. Detský nábytok je umiestnený tak, aby sa pomocou
neho vytvorili hrové a pracovné kútiky, tematicky zamerané s možnosťou variabilného
usporiadania a obmieňania podľa plánovaných činností, zámerov a podľa záujmov detí.
Zariadenie je čo najjednoduchšie, prispôsobené počtu detí na triedach.
Vo vnútornom prostredí každej triedy je vymedzený :
- voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry
- priestor pre hry a pracovné aktivity

K estetičnosti prostredia prispievajú samotné deti a ich výtvarné práce, vystavované na veľkej
centrálnej nástenke.
Materská škola je vybavená kvalitnými hračkami pre chlapcov i dievčatá, pre staršie i mladšie
deti, ktoré sa každý rok dokupujú a obmieňajú. Tieto sú voľne uložené aby poskytovali deťom
priame bezprostredné zážitky a dali tak priechod iniciatíve a podporovali vnútornú motiváciu.
Veľkým prínosom pre výchovno vzdelávaciu prácu učiteliek s deťmi sú štyri učebne Lego
Dacta, dopĺňané o ďalšie didaktické a metodické pomôcky, na ktoré učiteľky vlastnia
medzinárodné certifikáty. Pre svoju univerzálnosť sú vo veľkej miere využívané v mnohých
oblastiach výchovno vzdelávacej činnosti učiteliek s deťmi, pri realizovaní mnohých projektov
v rôznych oblastiach pôsobenia MŠ.
Mnohé nové pomôcky spĺňajú náročné didaktické požiadavky a potreby dnešnej doby.(CD–
prehrávač, televízor, kopírka a scener, počítač a internet, mapy, glóbus, relaxačné nahrávky,
nahrávky zvukov, ľudské telo, motivačná maňuška, kartónové tehly, magnetická tabuľka na
písanie, kreslenie a pripínanie obrázkov, spoločensko náučné hry.
Súčasťou vybavenia tried je detská literatúra a encyklopédie, detské hudobné nástroje, hudobné
nástroje pre učiteľky ( klavír a harmonika ), a účelné telovýchovné náradie a náčinie. Každoročne
je materská škola vybavovaná dostatočným množstvom spotrebného materiálu na výtvarné,
grafomotorické a pracovné činnosti detí.

