Analýza školských a predškolských zariadení mesta - Správa riaditeľov škôl a školských zariadení
A város iskolai intézményeinek elemzése – az iskolai intézmények igazgatóinak beszámolója
Názov inštitúcie
Az intézmény neve

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarskýmMagyar Tanítási Nyelvű Óvoda
2020/2021
Počet zamestnancov inštitúcie
27
Az intézményben dolgozó alkalmazottak száma
Počet tried (skupín) inštitúcie
8
Az intézmény iskolai (óvodai) osztályainak (csoportjainak) száma
Počet žiakov (detí)
145 szept.
A tanulók (gyerekek) száma
Počet tried školského klubu detí pri ZŠ
Az iskolában működő iskolai klub osztályainak száma
Počet žiakov ŠKD
A tanulók száma
Rozpočet – finančné zabezpečenie
A rendelkezésre álló költségvetés- pénzügyi helyzet

2021/2022

31
8
139 szept.
-

A fenntartótól havi 100 € - t vételezünk aprókiadásra a szükséges eszközök megvásárlására ill.
a meglévők kiegészítésére
A 2020/2021 – es tanévben 4130 €- t adtunk le óvodai hozzájárulásként.
Magyarországi pályázatokon elnyer pénzösszegek a SZMK vagyonát gyaraptják

Pozitívne správy, udalosti v živote inštitúcie
Pozitívumok, örvendetes események

Az óvodai pályázatokon elnyert pénzösszegekből, az iskolaköteles gyerekeknek járó állami
támogatásból játékokat vásároltunk, gyarapítottuk a segédeszköztárunkat.
Az idei iskolai évben 1 osztálynak új ágyak, székek lettek bebiztosítva – ezt folytatjuk
a lehetőségek szerint a továbbiakban is.
Izsapi városrészben – öltöző szekrényeket kapott a csoport
A konyha és az élelmiszerraktár ki lett festve, új tűzhelyet biztosított be a konyhavezetőnő
Beléptető rendszer lett felszerelve, mely októbertől működik
Az óvoda fenntartója továbbra is bebiztosítja a legszükségesebb irodaszereket és tisztítószereket
Szülői támogatásokból folyamatosan fejlesztőeszközöket vásárolhatunk a gyerekek számára
Szintén a szülők összefogásának köszönhetően új játszóelemek készültek az óvoda udvarára autógumikból

Mimoriadne udalosti, napr. závažné havárie, nehody a preventívne opatrenia
Rendkívüli események az intézmény életében, pl. súlyos baleset és megelőző intézkedések

Januárban és februárban 2x volt karantén az óvodán - gyerekek nélkül, csak a védett
alkalmazottak dolgoztak.
Fokozottan odafigyelünk az előírások és szabályok betartására a járványügyi helyzet miatt
Szintén a COVID – 19 végett nem tarthattunk meg számos összejövetelt, rendezvényt.
A hatékonyabb pedagógiai munkához, a gyerekek testi – szellemi fejlesztéséhez szükségünk
lenne:
- a technikai eszközök feltöltésére
- udvari játékok bebiztosítására - az izsapi városrészben is
Az intézményben fontosnak tartjuk a baleseket megelőzését, ezért szükség lenne:
-radiátorvédők felszerelésére a csoportszobákba, öltözőkbe
-talaj felújítására az ebédlőben, csoportszobákban,
-teraszok felújítására
Továbbá:
Függönyök, dekorációs anyagok megvásárlására az ebédlő ablakira és 1 osztályba
-öntözés megoldására az óvoda területén
-az udvari raktár bepucolására, külső vakolása
-festésre a fő épületben
- a konyha üzemeléséhez munkagépek megvásárlására

Riaditeľ ŠaŠZ, podpis:

