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Stanovisko Pedagogickej rady školy:
Pedagogická rada školy po prerokovaní dňa 7.9.2022
odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Odbojárov 177/8A, v Nemšová za školský rok 2020/2021

Stanovisko Rady školy:
Preložené na vyjadrenie dňa 26.9.2022
Rada školy po prerokovaní odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová za školský rok 2021/2022
V Nemšovej .................................
.............................................
predseda Rady školy pri MŠ
Ing. Janka Kvasnicová

Predložené na schválenie zriaďovateľovi školy Mestu Nemšová dňa 30.9.2022
Schválenie zriaďovateľom dňa .....................................................
JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta ...............................................
Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ .......................................

Predkladá : Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy ....................................................
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Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. § 5 ods. 7 písm. f) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
3. Plán práce na školský rok 2021/2022
4. Školský vzdelávací program „Štvorlístok“
5. Analýza plnenia plánov
6. Hospitačné záznamy
7. Ďalšie podklady: zápisnice Pedagogickej rady
zápisnice Metodického združenia
zápisnice Rady školy

Identifikačné údaje školy
Názov školy
Adresa školy
IČO
DIČ
Tel. kontakt
E-mail adresa
Webové sídlo
Adresy elokovaných tried
Počet tried
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
Zriaďovateľ

Materská škola
ul. Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová
42281806
2023974029
032/ 6598289
riaditel@ms-nemsova.sk
www.ms-nemsova.sk
ul. A.Kropáčiho 1
032 6598510
ul. Ľuborčianska 2
032 6598389
ul. Trenčianska 43
032 6598203
9
predprimárne vzdelanie
slovenský jazyk
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
032 6509611
sekretariatprimatora@nemsova.sk

Vedúci zamestnanci
Funkcie
riaditeľka školy
vedúca ZŠS
vedúca ZŠS

Meno a priezvisko
Miroslava Dubovská, Bc.
Andrea Dominová
Katarína Lašová
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Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o Rade školy:
Rada školy pri MŠ Nemšová ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Ing.Kvasnicová Jana
Mgr.Vojtová Petra
Štefánková Emília
Ing. Lucia Uherková
Michal Gajdošík
Ing. Mária Janíková
Iveta Serišová
Ján Gabriš
Ing. Stanislav Gabriš
Branislav Krajči
Ing. Zita Bednáriková

Zvolený /delegovaný/ za:
zákonných zástupcov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
zákonných zástupcov
zákonných zástupcov
zákonných zástupcov
prevádzkových zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Funkcia
predseda
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ
člen RŠ

Informácia o činnosti Rady školy.
Rada školy v školskom roku 2021/2022 bola voľbami doplnená dvoma členmi – jeden člen
z radov nepedagogických zamestnancov a jeden člen z radov rodičov (prevádzka školy, ul. Odbojárov)
Zasadnutie sa konalo dvakrát.
Na septembrovom zasadnutí bola prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2020/2021, ktorú rada školy odporučila na schválenie zriaďovateľovi bez pripomienok. Ďalej bol
prerokovaný školský poriadok, POP na školský rok 2021/2022. Rada školy bola informovaná
o počtoch prijatých a neprijatých detí, o schválenom Prevádzkovom poriadku RUVZ TN a riešila
každoročný problém prevádzky školy počas letných prázdnin.
Na druhom zasadnutí Rada školy odsúhlasila návrh riaditeľky na zvýšenie čiastočnej úhrady výdavkov
MŠ od marca 2022 z 15€ na 20€ z dôvodu enormného navýšenia prevádzkových nákladov školy.
S cieľom znormalizovať prihlasovanie detí počas letných prázdnin bol formou elektronickej
komunikácie dodatočne odsúhlasený príspevok počas daného obdobia z 15€ na 35€ za mesiac. Oba
návrhy boli predložené zriaďovateľovi školy, mestu Nemšová.
Súčasne boli členovia oboznámení so Správou o hospodárení školy za kalendárny rok 2021, použití
finančných prostriedkov a aj s rozpočtom školy na rok 2022
Termíny : Zasadnutie 24.09.2021
Doplňujúce voľby : 05.10.2021, 07.10.2021
Zasadnutie: 08.02.2022
Elektronická komunikácia: 23.02.2022
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Údaje o počte detí v škole
K 15. septemberu 2021

K 31. augustu 2022

predškoláci

predškoláci

z
z
z
z
Trie veková Počet toho
veková Počet toho
toho z
z
Z
ID
z
toho
dy kategó detí
2 spol 5-6 toho
kategóri detí
2
toho toh ID
toho
spolu 5-6
ria spolu ročné u ročn PPP
a
spolu ročné
PPP o
IV
ročné
deti
deti
é
V
V IV
deti
deti
1.

3-4

23

0

0

0

0

0

0

3-4

23

0

0

0

0

0

0

2.

4-5

24

0

1

0

0

0

0

4-5

24

0

1

0

0

0

0

3

5-6

26

0

26

26

8

1

0

4-6

26

0

26

26

8

1

0

4.

3-4

23

0

0

0

0

0

0

2–4

23

0

0

0

0

0

0

5.

4–6

23

0

15

15

4

0

0

4–6

23

0

14

14

3

0

0

6.

3-4

23

0

0

0

0

0

0

3–4

23

0

0

0

0

0

0

7.

3-4

24

0

0

0

0

0

0

3-4

24

0

0

0

0

0

0

8.

5–6

24

0

15

15

1

0

0

5–6

25

0

15

15

1

1

0

9.

3-6

23

0

6

6

0

0

0

3-6

24

0

6

6

0

0

0

Spolu 213

0

63

62

13

1

0

spolu

214

0

62

62

12

2

0

Vysvetlivky: PPPV – pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania
ID – integrované deti
IV – individuálne vzdelávanie
V marci 2022 boli zaradené dve ukrajinské deti.
K 01.09.2022 bolo prijatých 59 detí, z toho 3 deti na dobu určitú z dôvodu prerušení dochádzky.
K 31.08.2022 60 detí absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.
Do materskej školy neboli prijaté deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zistené
problémy v priebehu školského roka, škola konzultovala so zákonnými zástupcami a dve deti
prestupujú do špeciálnej materskej školy.
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy a ostatných zamestnancov školy
Zamestnanci školy

z toho PZ
kvalifikovaní
zastupujúci
dopĺňanie pdg. vzdelania
nekvalifikovaní

Počet Počet
k 1.9. k 31.8.
2021
2022
18
18
14
17
3
3
4
0
4
1

31

Počet

z toho NZ

15
3
5
1
8

školníčky
upratovačky
administratívny zamestnanec
zamestnanci ZŠS pri MŠ

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci
ZŠS – Zariadenie školského stravovania
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
V školskom roku 2021/2022 ukončili maturitnou skúškou pedagogickú školu 4 učiteľky,
jedna si zvýšila kvalifikáciu 1. stupňom VŠ. 4 učiteľky ukončili adaptačné vzdelávanie, v priebehu
školského roka prijatá učiteľka adaptačné vzdelávanie začala, no v tomto školskom roku
neukončila.
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov škola
poskytla pedagogickým zamestnancom aktualizačné vzdelávanie v súlade s Plánom aktualizačného
vzdelávania, ktorý z dôvodu zmien platných právnych predpisov bol k 15. januáru 2022
aktualizovaný.
V prvom polroku učiteľky absolvovali prednášku na tému „Rozprávka – cesta k rozvoju
kľúčových kompetencií“. Následná diskusia, tvorba a prezentácia vzdelávacích aktivít s využitím
rozprávky ako prostriedku edukácie bola prínosom v rámci dobrej praxe a v rámci rozširovania
odbornosti najmä začínajúcich učiteliek. V druhom polroku si samoštúdiom platných právnych
predpisov a následnou diskusiou rozširovali učiteľky právne povedomie. V programe
aktualizačného vzdelávania „Diagnostika detského výtvarného prejavu“ sa zamerali na hodnotenie
kresby ľudskej postavy. Spoločne odsúhlasený printový záznam s diagnostickými položkami bol
nástrojom hodnotenia, ktoré následne učiteľky prezentovali na stretnutí. Diagnostické hárky sú
archivované ako súčasť pedagogickej diagnostiky.
Učiteľky sa sebavzdelávali formou štúdia odbornej literatúry, vyhľadávaním informácií na
internete a absolvovaním inovačných a aktualizačných vzdelávacích workschopov.
Názov programu

druh
vzdelávania
Využitie hry na rozvoj osobnosti dieťaťa
inovačné
Ciele a obsah povinného predprimárneho vzdelávania inovačné
v rôznych formách jeho plnenia
Ako na hudobnú výchovu v MŠ
webinár
Každé dieťa je umelcom
aktualizačné
Montessori v kocke
webinár
Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ
webinár
Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy?
Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch
rokov II.
Hudba, rytmus, emócie

webinár
webinár
webinár
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poskytovateľ
MPC
MPC
INFRA
Inšpirácia
Rokus
Vedomosti
do
vrecka
INFRA
Vedomosti
do
vrecka
PROSOLUTION

Počet
PZ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Problémové správanie detí

webinár

ZPaP

1

Ostatné vzdelávanie
Vzdelávanie ostatných zamestnancov prebiehalo formou online seminárov.
Riaditeľka

Administratívny
zamestnanec

PZ, PP

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch
Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, zmeny o odmeňovaní
Elektronická schránka
Pracovná poriadok po novele zákona
Riadenie MŠ
Účtovníctvo školskej jedálne
Preškolenie – zodpovedná osoba
Účtovná uzávierka
Mzdová účtovníčka - IVQ 2021
Digitalizácia v účtovníctve
Ročné zúčtovanie preddavkov na dani
Vnútorné predpisy – účtovníctvo po novele zákona
Sociálny fond, cestové úhrady a stravné od 1.4.2022
Prvá pomoc

PZ – pedagogickí zamestnanci
PP – prevádzkoví zamestnanci
Materská škola poskytla možnosť dvom študentkám denného a dvom študentkám externého štúdia
Pedagogickej fakulty v Trnave a trom študentkám denného štúdia Pedagogickej a sociálnej
akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta odbornú pedagogickú prax pod vedením kmeňových
učiteliek materskej školy.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V súlade s Plánom práce a možnosťami materská škola organizovala aktivity, ktorými
podporovala zážitkové učenie.
MŠ Odbojárov 177/8A
09.09.2021 Výstava hračiek v Králikovom mlyne
29.09.2021 Výstava chrobákov v Králikovom mlyne
09/2021
Branné vychádzky do prírody
05.11.2021 Deň strašidiel
11.11.2021 Deň vitamínov
11/2021
Jesenná brigáda
07.12.2021 Mikuláš v MŠ
13.12.2021 Lucia v MŠ
12/2021
Vianočné video
24.2,3.3.2022 Fašiangový karneval
18.03.2022 Návšteva mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy
18.03.2022 Výstava obrazov „Sama sebou“ Ľubica Vlková
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25.03.2022 Exkurzia Čističky odpadových vôd – Deň vody
30.03.2022 Vynášanie Moreny o ZŠ Janka Palu
04.04.2022 Divadelné predstavenie „Škaredé káčatko“
12.04.2022 Vynášanie Moreny so šibačkou
02.05.2022 Stavanie mája
02.05.2022 Deň otvorených dverí
04.05.2022 Zber papiera – vyhodnotenie
5.5.-9.5.2022 Besiedky ku Dňu matiek
08.05.2022 Deň matiek v Kultúrnom centre Nemšová
11.05.2022 Hudobný výchovný koncert v podaní ZUŠ Nemšová
23.05.2022 Divadelné predstavenie v podaní ZUŠ Nemšová
16.5.-27.5.2022 Do škôlky na bicykli
01.06.2022 Schow deťom pri príležitosti MDD
02.06.2022 Divadelné predstavenie „Polepetko“
09.06.2022 Exkurzia Farmy Uhliská
14.06.2022 Detská cykloturistika
17.06.2022 Poznávací výlet do Bojníc
22.06.2022 Detská letná olympiáda
23.06.2022 Návšteva filmového predstavenia v kine Lastovička
28.06.2022 Slávnostný Galaprogram
29.06.2022 Rozlúčka predškolákov
ET MŠ A. Kropáčiho
08.09.2021 Výstava historických hračiek v Králikovom mlyne
30.09.2021 Výstava obrazov- chrobáky v Králikovom mlyne
12.10.2021 Jesenná branná vychádzka
06.12.2021 Mikuláš
24.02.2022 Karneval
16.03.2022 Výstava obrazov p. Vlkovej v KD
16.03.2022 Návšteva knižnice
22.03.2022 Deň rodičov
30.03.2022 Vynášanie Moreny
3/2022
Deň rodičov
04.04.2022 Divadlo Škaredé káčatko
20.04.2022 Jarné upratovanie
02.05.2022 Deň otvorených dverí v MŠ
06.05.2022 Besiedka ku dňu matiek
08.05.2022 Deň matiek v meste
11.05.2022 Koncert ZUŠ
12.05.2022 Jarná branná vychádzka
23.05.2022 Divadlo ZUŠ Tri prasiatka
27.05.2022 Návšteva Múzea
01.06.2022 Deň detí
02.06.2022 Divadlo Polepetko
14.06.2022 Výlet na Gazdovstvo Uhliská Trenčianska Závada
17.06.2022 Vozenie Vláčikom
23.06.2022 Športová olympiáda
28.06.2022 Galaprogram
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29.06.2022 Rozlúčka predškolákov
ET MŠ Ľuborčianska 2
07.09.2021 Výstava hračiek- Králikov mlyn
23.09.2021 „Be active“- európsky deň športu
30.09.2021 Výstava hmyzu- Králikov mlyn
18.10.2021 Prekvapenie pre starkých
02.11.2021 Premeny ovocia a zeleniny
04.11.2021 Deň materských škôl
19.11.2021 „Naj jablko“
07.12.2021 Privítanie Mikuláša
13.12.2021 Vianočný čas
16.12.2021 Pod Vianočnou hviezdičkou- video
12.01.2022 Zimné radovánky
25.02.2022 Fašiangová zábava
17.03.2022 Knižné kráľovstvo- návšteva MK Nemšová
17.03.2022 Výstava obrazov „Sama sebou“ Ľubica Vlková
24.03.2022 Deň rodičov
25.03.2022 Zlatý slávik- spevácka prehliadka
30.03.2022 Vynášanie Moreny- s deťmi ZŠ J. Palu
01.04.2022 Deň vody
04.04.2022 Divadelné predstavenie- „Škaredé káčatko“
21.04.2022 Po stopách vodníka Čľupka
22.04.2022 Deň Zeme, zber papiera
02.05.2022 DOD v MŠ
10.05.2022 Deň matiek
11.05.2022 Koncert detí ZUŠ
16.- 27.05.
Do škôlky na bicykli
23.05.2022 Divadelné predstavenie detí ZUŠ
25.05.2022 Cyklotrasou na bicykli
26.05.2022 Včelím chodníkom
31.05.2022 Show deťom
01.06.2022 Rozprávková záhrada- Indiáni
02.06.2022 Divadelné predstavenie Pampolíny
07.06.2022 Exkurzia na farmu Uhliská
17.06.2022 Poznávací výlet do Bojníc
17.06.2022 Cestným vláčikom po Nemšovej
22.06.2022 Pohybom k zdraviu- olympijský deň
28.06.2022 Galaprogram+ rozlúčka predškolákov
ET MŠ Trenčianska
ET MŠ TRENČIANSKA
23.09.2021 Exkurzia v CHKO na dvore
04.-8.10.2021 Šarkaniáda
08.10. 2021 Výroba pohľadníc pre starých rodičov
11.-15.10.2021 Zber jesenných plodov
20.10. 2021 Turistická vychádzka - hádanky v lese
21.10. 2021 Deň jablka
26.10. 2021 Zber odpadkov
02.11. 2021 Vyrezávanie svetlonosov
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04.11. 2021 Deň materských škôl
23.-06.12.2021 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
01.-24.12.2021 Plnenie úloh z adventného kalendára
03.12. 2021 Pošta pre Ježiška
06.12. 2021 Posedenie s Mikulášom
15.12. 2021 Pečenie medovníkov
13.12. 2021 Výroba vianočných pozdravov
03.02.2022 Zlatý slávik – spevácka súťaž
16.02. 2022 Fašiangový karneval
21.-25.03.2022 Výroba vlastných knižiek
21.03. 2022 Návšteva knihobúdky
22.03. 2022 Putovanie kvapky
24.03. 2022 Návšteva knižnice
21.04. 2022 Zber odpadkov
27.04. 2022 Výroba hmyzieho hotela
05.05. 2022 Deň matiek
20.05. 2022 Deň mlieka
21.05. 2022 Motýlia záhrada - sadenie kvetov
03.06. 2022 MDD súťaže
07.06. 2022 Hľadanie hmyzu v tráve
10.06. 2022 Pirátsky deň
14.06. 2022 Pozorovanie života v okolí rieky
19.06. 2022 Maľovanie tričiek - deň otcov
22.06. 2022 Športová olympiáda
28.06. 2022 Slávnostný galaprogram
Každá zrealizovaná aktivita obohatila poznanie detí, umožnila emocionálny zážitok a podporila
sebaprezentáciu. Široké poznatky detí, záujem o dianie v bezprostrednom okolí a túžba zažiť niečo
nové bolo výzvou pre pedagogický zbor aj v školskom roku 2021/2022.
Údaje o projektoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila
Vesmír očami detí
Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Cieľ : spracovanie ľubovoľnej techniky
- zaslanie výtvarných produktov detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ
Trenčianska
Mesto, ktoré by som rád navštívil
Vyhlasovateľ : Cemmac a.s.
Cieľ : hravou a atraktívnou formou priblížiť deťom tému stavebníctva a prezentovať šikovnosť
a predstavivosť pri použití originálnych detských kresieb vo firemnom kalendári 2021
- zaslanie výtvarných produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET
Trenčianska
- ocenenie detí, ktorých obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári :
Lukáš Bahno, Liliana Králiková, Nikola Králiková, Peter Hudcovský, Terézia
Prnová, Victória Melúchová - ocenenie detí vecnými darmi a kalendármi 2021
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Dúhový kolotoč „Deti deťom maľujú rozprávku“
Vyhlasovateľ: MPC Banská Bystrica
Cieľ: obdarovanie kamarátov obrázkom obľúbenej rozprávky je veľká radosť a zábava.
- zaslanie výtvarných produktov rôznej techniky MŠ Odbojárov, ET Kropáčiho, ET
Trenčianska
- ocenená Dáška Vavrušová
Príroda, životné prostredie a deti
Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín
Cieľ: podnecovanie detí k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie estetického cítenia
a fantázie
- zaslanie prác detí MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ Trenčianska
Malé veci
Vyhlasovateľ: Vetropack s.r.o.
Cieľ : zveľadenie a zviditeľnenie „Malých vecí“
- finančná podpora sumou 500€ na realizáciu obnovy záhradného altánku v exteriéri
elokovaného pracoviska na ul. Kropáčiho
aktívna spolupráca rodiny p. Bachratej
- finančná podpora sumou 500€ na realizáciu obnovy detského pieskoviska na
školskom dvore elokovaného pracoviska na ul. Ľuborčianskej
aktívny pomoc zákonného zástupcu p. Ďuriša a p. primátora Mojtu
Fond CEMMAC
Vyhlasovateľ : Cemmac s.r.o.
Cieľ : podpora vzdelávacích aktivít
- Finančná podpora v sume 300€ na zabezpečenie hudobných nosičov a detských
hudobných nástrojov pre deti na ul. Odbojárov
- projekt v procese
Múdre hranie 2
Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR
Cieľ : rozvojový projekt pre materské školy
- Finančná podpora vo výške 1 000€
Materská škola roka 2022
Vyhlasovateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o.
Cieľ: zvýšiť záujem detí, ich rodičov a pedagógov o prostredie okolo seba, ale aj oceniť dobré
nápady, o ktoré nie je v materských školách núdze.
- súťaž trvá
Zdravé oči v škôlke
Vyhlasovateľ : Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku
Cieľ: absolvovať bezplatné skríningové meranie zrakových parametrov pomocou binokulárneho
autorefraktometra Plusoptix
- realizácia skríningového vyšetrenia zraku detí na základe informovaného súhlasu
zákonného zástupcu
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
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Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Trenčín vykonala tematickú
inšpekciu č 3057/2016-2017 v dňoch 13.12.2016 – 14.12.2016. Cieľom inšpekčnej činnosti bol stav
výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa päť až šesť ročných detí v materskej škole. Správa
o výsledkoch školskej inšpekcie tvorí Prílohu č. 1 k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
• príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými zástupcami
detí od 1.9.2021 do 31.8.2022 spolu 27 050,00€.
Odbojárov
8 545,00 €
A.Kropáčiho
6 235,00 €
Ľuborčianska
9 825,00 €
Trenčianska
2 445,00 €
• Príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výchovu a vzdelávanie pre
deti materskej školy, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na jedno
dieťa vo výške 43,75% sumy živ. minima pre jedno nezaopatrené dieťa)
Od 01.09.2021 do 31.08.2022 spolu 33 452,00 €.
Odbojárov
13 590,26€
A.Kropáčiho
7 840,45€
Ľuborčianska
7 317,22€
Trenčianska
4 704,07€
• Príspevok Ministerstva práce a sociálnych vecí SR na podporu k stravovacím návykom pre
deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy vo výške 1,30€ na jeden odobratý
obed s účasťou na výchove a vzdelávaní
Odbojárov
2 589,60€
A.Kropáčiho
1 480,70€
Ľuborčianska
1 630,20€
Trenčianska
878,80€
Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené zriaďovateľovi školy, mestu Nemšová,
ktoré ich vráti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
• rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi na stretnutiach ZRŠ
Odbojárov 40,00€/ školský rok
A.Kropáčiho 50,00€/ školský rok
Ľuborčianska 46,00€/ školský rok
Trenčianska 40,00€/ školský rok
vid. Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4, Príloha č.5
• finančné prostriedky získané z projektov
(VETROPACK 1 000,00€)
Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy
Rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Trenčíne na zo dňa 07.09.2021 bol schválený Prevádzkový
poriadok materskej školy. Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania je schválený
dňom 18.04.2017.
Priestory denných miestností, sociálne zariadenia, detské šatne sú vybavené bezpečným
detským nábytkom zohľadňujúcim zdravotné, bezpečnostné a antropometrické požiadavky.
Starostlivosť o čistotu priestorov je v súlade s Prevádzkovým poriadkom. Materiálno-technické
vybavenie priestorov prihliada na vekové osobitosti detí, hygienické a bezpečnostné požiadavky,
estetickú stránku a neobmedzenú dostupnosť.
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Z rozpočtu školy bolo zabezpečené:
Z bežného účtu školy boli uhrádzané všetky pravidelné poplatky, revízie a servisy, kancelárske
a čistiace potreby, školenia a pracovného oblečenie.
Priebežne boli realizované drobné opravy spravidla svojpomocne, alebo v spolupráci s VPS
Nemšová. Pomoc pri drobných prácach bola s vďakou prijatá i zo strany rodičov.
Ul. Odbojárov – výmena svietidiel v školskej kuchyni, modernizácia denných miestností pre deti
obnovou maľovky a výmeny svietidiel, oprava kolotoča, oprava záhradného domčeka, doplnenie
štiepky, zabezpečenie kontajnerovej skrinky do 1. triedy, osadenie radiátorových krytov v spálňach
detí, zakúpenie Note Booku pre ekonómku školy, zakúpenie automatickej práčky, wifi zosilňovač,
parný mop
Ul. Ľuborčianska – doplnenie štiepky, oprava kotla, doplnenie nábytku – ležadlo, matrac, paplón,
šatníková skrinka v 1. triede, zakúpenie sietí na okná, dvere do kancelárie ŠJ, zakúpenie
automatickej práčky, parného mopu, parného čističa
Ul. Kropáčiho – modernizácia šatne pre zamestnancov vymaľovaním priestoru a zabezpečením
skriniek a šatníkových skríň, výmena svietidiel na chodbách, šatniach, schodisku a v priestoroch
zariadenia školského stravovania, inštalácia smažky v školskej kuchyni, rekonštrukcia strechy
budovy v hospodárskej časti, zabezpečenie stavebného materiálu na spevnenú plochu pod garáž
Dokončená realizácia detského výukového átria na školskom dvore ul. Kropáčiho (Malé veci
2021)- rekonštrukcia lavičiek, kresba na exteriérovej stene.
Ul. Trenčianska – zakúpený vysávač, zakúpenie skriniek do kuchyne a dvier do bytu
(modernizácia denných miestností tried výmenou svietidiel a náterom stien na ul. Odbojárov
a rekonštrukcia strechy bola hradená z kapitálových výdavkov mesta Nemšová)
Materiálne vybavenie zariadení školského stravovania boli doplnené bielym riadom (taniere,
hrnčeky, poháre,...), tyčovými mixérmi, hrncami, rajnicami, kuchynskými pomôckami (varechy,
naberačky, lisy,...) a novými materiálno-technickými normami.
Z projektov bolo zabezpečené:
„Malé veci“ Vetropack Nemšová
500€ Rekonštrukcia detského pieskoviska na školskom dvore na ul. Ľuborčianskej.
500€ Rekonštrukcia detského altánku na školskom dvore na ul. Kropáčiho.
Múdre hranie 2“ MŠVVaŠ SR
1 000€ zakúpenie detskej literatúry, didaktické pomôcky - sady obrázkových karát k témam, múdre
lopty, pexetriá
Z príspevku na výchovu a vzdelávanie
Z príspevku na vzdelávanie bol zakúpený spotrebný výtvarný a pracovný materiál, hračky a
didaktické pomôcky pre všetky triedy školy ( stavebnice – Malý architekt, Flexi, Morphun, Klix,
Lego,..., spoločenské hry – Chyť škrečka,.., korálky, železnica, cesty, puzzle, čiapky profesií,
kostýmové čiapky, elektronická včielka Bee Bot, telovýchovné a športové potreby...), detská
literatúra – podľa potrieb jednotlivých prevádzok, odborná literatúra Zdravotné cvičenia
s riekankou, Cvičenia pre deti, CD Super deti a bavlnené tričká s logom školy pre deti všetkých
tried.
Ul. Odbojárov
5 ks hrových prvkov na detské ihrisko – visiaci most, domček so strieškou, šmýkačka, lanová
pavučina a preliezkový mostík, 5 ks vahadlových hojdačiek, interaktívna tabuľa s projektorom
Ul. Ľuborčianska
2 ks vahadlových hojdačiek, lampa do projektoru, rádioprehrávač, kolobežky
Ul. Kropáčiho
2 ks vahadlových hojdačiek, okrúhly kolotoč s lavičkami, tlačiareň
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Ul. Trenčianska
2 ks vahadlových hojdačiek, 2 ks pružinových hojdačiek
Z fondu ZRŠ bolo zabezpečené:
Ul. Odbojárov
Pracovné zošity, výtvarný a pracovný materiál, vianočné ozdoby, hračky, dekoratívny a párty
materiál, kolobežky, mikulášske balíčky, veľkonočné sladkosti, záhradná hojdačky, kultúrne
programy – divadlá, schow deťom, kino, doprava, doplatok poznávacieho výletu, rekonštrukcia
záhradného domčeka, záhradná hojdačka, dekoračné výtvarné vešiaky do troch tried.
Sponzorský dar: note Book „Lenovo“ s príslušenstvom (riaditeľňa MŠ)
Ul. Ľuborčianska
1. trieda: pracovný materiál (balóny, boxy, záves, fixy, šarkany, baterky, pásky, nálepky, farebný
papier, predlžovačka, kriedy, laminovacie fólie), hlina, kvety, hrable na šk. dvor, fúrik, dekorácie na
Halloween, Vianoce, Karneval, Veľká noc, divadlá (Divadlo Oskar, Show deťom, Divadlo Príbeh),
hygienické potreby (vreckovky), hračky pod stromček, darčeky k MDD a na Mikuláša.
2. trieda: Výtvarné pomôcky( nožnice, detské spinkovačky, tyčinkové lepidlá, kriedy, výkresy),
hračky a stavebnica po stromček, magnetické tabule, pracovný materiál (kobercová pásky,
obojstranná páska, lepiace pásky, batérie, euroobaly, dekoračný materiál (balóny, narodeninové
šerpy, girlandy, okenné ozdoby, úložné koše na hračky, Mikulášske balíčky, Darčeky k MDD,
divadelné predstavenia, autobusová preprava + vodenie na koni, jazda autovláčikom.
3. trieda: Výtvarné a kreatívne pomôcky, dekoratívny materiál, pracovné náradie hrable, fúrik,
kvetináče, Mikulášske balíčky,, odmeny k súťažiam, úhrada divadelných predstavení a programu
Schow deťom, tablo, úhrada autobusovej dopravy, jazdy na koni, jazdy cestným vláčikom,
stavebnica, laminátor
Ul. Trenčianska
didaktické a výtvarné pomôcky, boxy, stolíky, skrinka na sedenie, lepidlá, občerstvenie (Mikuláš,
Deň detí), knihy, odmeny na súťaže, semienka, kvety, substrát, Mravčie akvárium, farby na textil,
cestovné, divadelné predstavenie, Show deťom
Ul. Kropáčiho
1.trieda: hračky, výtvarné potreby, dva kusy nábytku, pracovné zošity, náplne do tlačiarne,
kancelárske potreby, Mikulášske balíčky, hyg. vreckovky, pohostenie k MDD, farby na renováciu
šk. dvora, divadelné predstavenia, školská exkurzia, darčeky ku dňu matiek, otcov a MDD
2.trieda: výtvarné a učebné pomôcky, kancelárske potreby, výzdoba tried a šatní, kultúrne
a športové podujatia, akcie školy, darčeky pre deti, pracovné zošity, knihy, mikulášske balíčky, biele
sukne, hračky, úložné boxy, farby na školský dvor, stavebný materiál na školský dvor, výlet,
vozenie vláčikom, tablo
Rodičia podľa svojich možností prispievali sponzorskými darmi ako kancelársky papier, farebné
papiera, lepidlá, sladkosti, hračky, dekoratívny materiál, hygienické potreby,...
2% z odvedených daní rokov 2020 a 2021 boli kompletne využité na vybavenie tried
telovýchovným náradím a náčiním.
Analýza práce materskej školy
Materská škola aj v školskom roku 2021/2022 kooperáciou, aktivitou a vzájomným
rešpektom zamestnancov dosiahla výsledky hodné pochvaly. Napriek pomerne veľkého množstva
začínajúcich učiteliek a učiteliek s krátkodobou praxou bol výchovno-vzdelávací proces riadený
odborne a deti, ktoré sú absolventami predprimárneho vzdelávania sú adekvátne pripravené na
vstup do základných škôl.
Veľmi pozitívne hodnotím spoločné akcie školy ako Letnú detskú olympiádu alebo Slávnostný
Galaprogram, tiež najmä v závere školského roka organizované prevádzkové či triedne aktivity, kde
vďaka spolupráci zamestnancov, ochoty a vôle potešiť deti a poskytnúť im zážitkovú formu učenia
15

sa, si deti odniesli jedinečné zážitky. Škola týmto spôsobom prezentovala neutíchajúcu chuť
skvalitňovať a viesť edukačný proces radostnou, zábavnou a náučnou formou.
Neutíchajúci záujem o umiestnenie detí do materskej školy je následkom pozitívnych referencií na
verejnosti. Profesionálny a priateľský prístup zamestnancov, pozitívna atmosféra, príjemné
prostredie sú reklamou našich otvorených dverí.
Silné stránky:
• aktívny život v oblasti kultúrnej, spoločenskej a športovej,
• právna subjektivita školy,
• pokrytie všetkých mestských častí,
• kvalitná dokumentácia školy,
• školský vzdelávací program vypracovaný na podmienky školy,
• udržiavanie tradícií školy,
• úspešnosť detí v plnení povinnej školskej dochádzky,
• pozitívna klíma školy,
• kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• kooperácia a spolupráca,
• omladzovanie kolektívu,
• aplikovanie inovatívnych metód vo výchove a vzdelávaní,
• vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
• modernizácia učebných zdrojov, didaktickej techniky a pomôcok,
• efektívne nakladanie s financiami,
• získavanie finančných zdrojov,
• skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy,
• spolupráca so zriaďovateľom školy,
• pozitívna prezentácia školy na verejnosti.
Slabé stránky:
• aktuálne sústavné zmeny v pracovných tímoch,
• nedostatok finančných prostriedkov,
• sústavné zmeny platných právnych predpisov, nariadení a organizačných pokynov,
• nedostatočná odbornosť absolventiek pedagogických škôl.
Príležitosti:
• získavanie pedagogických zamestnancov s kvalitným odborným vzdelaním a najmä so
záujmom o prácu s deťmi,
• cielený profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a následná aplikácia vedomostí v
edukácii,
• aktívna práca poradných orgánov,
• skvalitňovanie odbornosti formou otvorených hodín,
• odstránenie zistených nedostatkov z kontrolnej činnosti, chápať ich ako výzvu k náprave a
ku skvalitneniu svojej práce,
• odmeňovanie zamestnancov,
• spolupráca so zariadením poradenstva a prevencie pri dosahovaní veku primeraných
schopností detí,
• získavanie finančných zdrojov, sponzorských darov a grantov,
• využívanie spolupráce a ochoty zákonných zástupcov,
• aktívna spolupráca so zriaďovateľom,
• sledovanie a reagovanie na výzvy zo strany zriaďovateľa k čerpaniu eurofondov,
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•
•
•
•

skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy, získavanie nových partnerstiev,
prezentácia školy formou otvorenej školy,
prezentácia školy na webovom sídle školy,
šetrenie a efektívne využívanie finančných prostriedkov.

Ohrozenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sústavne meniace sa platné právne predpisy,
zmätočné pokyny súvisiace s epidemiologickou situáciou,
zvyšovanie administratívnej práce,
časté zmeny v personálnom osadení, dlhodobé práceneschopnosti,
syndróm vyhorenia zamestnancov,
riešenie interných pracovno-právnych záležitostí na verejnosti,
vytváranie napätej atmosféry v kolektíve,
neodbornosť začínajúcich pedagogických zamestnancov,
nedostatok finančných prostriedkov na bežnom účte.

Návrh opatrení
Spolupracovať na všetkých pracovných pozíciách.
Akceptovať zodpovednosť v danej pracovnej pozícii.
Vytvárať pozitívnu pracovnú atmosféru.
Angažovať sa v rámci aktívneho života školy.
Zvyšovať profesijné kompetencie, aplikovať progresívne metódy v edukačnom procese.
Šetriť a zveľaďovať majetok školy.
Efektívne nakladať s finančnými prostriedkami.
Reflektovať na výzva a dostupné projekty.
Kontinuálne zvyšovať kvalitu školy
Záver
V závere si dovolím konštatovať, že materská škola spĺňa všetky atribúty modernej školy.
Realizuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zamestnanci školy sú svedomití, pracovití s veľkou
chuťou tvoriť, angažovať sa a vzájomne sa aktivovať v oblasti edukačného procesu, aktivít
a vytvárania príjemného a estetického prostredia interiérov a exteriérov školy. Rovnako kvalitná je
spolupráca s rodinami. Komunikácia je otvorená, bezprostredná a priateľská. Vo vzťahu
k verejnosti škola eviduje pozitívne referencie, čoho neklamným znamením je záujem
o umiestnenie detí práve do našej materskej školy. Zároveň pozitívne hodnotím spoluprácu so
zriaďovateľom školy, mestom Nemšová, ktoré akceptuje potreby a požiadavky školy, s vedením
školy komunikuje a vytvára podmienky pre bezproblémovú prevádzku školy.
Veľmi si cením priateľskú atmosféru a každý radostný deň!

V Nemšovej, dňa 01.09.2022
.......................................
Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka
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