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Stanovisko Pedagogickej rady školy:  

 

Pedagogická rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová  

s c h v á l i ť 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Materskej školy, Odbojárov 177/8A, v Nemšová za školský rok 2016/2017 

 

v Nemšovej 13.09.2017 

       

 

 

       

 

 

Stanovisko Rady školy:  

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Nemšová 

s c h v á l i ť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová za školský rok 2016/2017 

 

V Nemšovej 20.09.2017 

 

............................................. 

                 predseda Rady školy pri MŠ  

       

               

 

 

                                                          

 

 

 

        

Predložené na schválenie zriaďovateľovi školy Mestu Nemšová dňa .......................... 

za prítomnosti :  Ing. Františka Bagina, primátora mesta .................................... 

     Jána Gabriša, zástupcu primátora mesta ................................... 

Ing. Ivety Jurisovej, prednostky MsÚ ....................................... 

 

 

 

Predkladá : Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy ........................................... 
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Východiská a podklady 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa §5 ods. 7 písm.f) 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

3. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

4. Plán práce na školský rok 2016/2017  

5. Školský vzdelávací program „Štvorlístok“ 

6. Analýza plnenia plánov 

7. Hospitačné záznamy 

8. Ďalšie podklady:  zápisnice Rodičovských združení 

             zápisnice Pedagogickej rady 

                                   zápisnice Metodických združení 

                                    zápisnice Rady školy 

 

 

Identifikačné údaje školy 
 

 

 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy ul. Odbojárov 177/8A, 914 41  Nemšová 

IČO 42281806 

DIČ 2023974029 

Tel. kontakt 032/ 6598289 

E-mail adresa riaditel@ms-nemsova.sk 

Adresy elokovaných tried 

ul. A.Kropáčiho 1          032 6598510 

ul. Ľuborčianska 2         032 6598389 

ul. Trenčianska 43         032 6598203 

Počet tried 8 

Stupeň vzdelania predprimárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk  

Zriaďovateľ Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
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Vedúci zamestnanci 

 

Funkcie Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Miroslava Dubovská, Bc. 

zástupkyňa riaditeľky  

do 31.12.2016 

Martina Kotrasová 

zástupkyňa riaditeľky 

do 31.12.2016 

Darina Forgáčová 

vedúca ZŠS Andrea Dominová 

vedúca ZŠS Katarína Lašová 

 

 

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. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za: 

1. Mgr. Králiková Janka predseda zákonných zástupcov  

2. Bc.Vojtová Petra člen RŠ pedagogických zamestnancov 

3. Štefánková Emília člen RŠ pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Jana Tibenská člen RŠ zákonných zástupcov 

5. Mgr. Moravčíková Mária člen RŠ zákonných zástupcov 

6. Mgr. Holúbková Zuzana člen RŠ zákonných zástupcov 

7. Dominová Andrea člen RŠ prevádzkových zamestnancov 

8. Gabriš Ján člen RŠ zriaďovateľa 

9. Krchnávek Anton člen RŠ zriaďovateľa 

10. Begáň František člen RŠ zriaďovateľa 

11. Ing. Bednáriková Zita člen RŠ zriaďovateľa 

 

Informácia o činnosti Rady školy. 

 
 Rada školy v školskom roku 2016/2017 zasadala 2 krát. Prerokovala, schválila a odporučila 

predložiť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 zriaďovateľovi školy, mestu 

Nemšová. Ďalej prerokovala a schválila podmienky prijímania detí do MŠ a prerokovala a zobrala na 

vedomie Správu o hospodárení za kalendárny rok 2016. RŠ bola na zasadnutiach informovaná riaditeľkou 

školy o zámeroch a plánoch revitalizácie, o investíciách a projektoch školy. Informovaná bola o počte 

prijatých detí na školský rok 2016/2017 a riešila zriadenie stravovacej komisie, ktorá sa v konečnom 

dôsledku neodsúhlasila. 

 V septembri 2016 sa konali doplňujúce voľby do RŠ – jedného člena za rodičov z prevádzky na 

ul.Odbojárov. Zvolená bola a s členstvom súhlasila pani Mgr. Jana Tibenská. 
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Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy  
 
Pedagogická rada zasadala podľa Plánu práce školy štyrikrát. Na zasadnutiach prerokúvala 

dokumenty a školy – Školský poriadok a jeho dodatky, štruktúru kariérových pozícií na školský rok 

2016/2017, pedagogickú dokumentáciu (Školský vzdelávací program Štvorlístok, Plán výchovno-

vzdelávacej činnosti, Diagnostický hárok, Triedne knihy, používanie skratiek, Plán práce školy, 

Správu o VVČ za školský rok 2015/2016. V priebehu školského roka prerokúvala stav výchovno-

vzdelávacích výsledkov, pedagogickú diagnostiku, celoškolské aktivity pre deti, poznatky 

z odborných seminárov a školení. 

Schválila Správu o VVČ za školský rok 2015/2016 a Dodatky č.1 a 2. ku Školskému poriadku. 

Zobrala na vedomie hodnotenie pedagogických zamestnancov za školský rok 2015/2016, Hodnotiacu 

správu štátnej školskej inšpekcie, výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti, analýzu výchovno-

vzdelávacej práce 

Riaditeľka školy priebežne informovala členov PR o aktuálnych súťažiach, aktivitách a podávala 

informácie zo školení a seminárov. 

Zasadnutia pedagogickej rady vytvárali priestor pre vzájomné obohacovanie sa o dobrú prax a prijímanie 

uznesení pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce v materskej škole. 

 

 Metodické združenie MŠ v školskom roku 2016/2017 viedla menovaná riaditeľkou školy a so 

súhlasom členov MZ, pedagogických zamestnancov, p. Darina Forgáčová. Cieľom štyroch plánovaných 

zasadnutí bolo aktivizovať pedagógov v oblasti sebavzdelávania, prezentovania dobrej praxe a tým 

zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 

MZ zasadalo štyrikrát. Jeho činnosť v jednotlivých oblastiach: 

 V oblasti organizačno-riadiacej sa MZ podieľalo na organizácií spoločných aktivít pre deti ako 

oslavy Dňa materských škôl, florbalová liga, Mikulášska discotéka, recitačná súťaž Pod 

vianočnou hviezdičkou, beseda s autorkami knihy, MDD, slávnostný Galaproram, 

zabezpečenie depistáže školskej zrelosti,.. 

 V oblasti kontrolno-hodnotiacej sa činnosť MZ zaoberalo plnením stanovených úloh, 

priebehom aktivít, výsledkami depistáže školskej zrelosti. 

 V oblasti vzdelávacej využili členky MZ kompetencie získané na programoch kontinuálneho 

vzdelávania. Kolegyne prezentovali záverečné práce a poskytli odborné skúsenosti z programu 

„Dieťa a hudba, pohyb a hra“ a „ActiveInspire a jeho využitie v práci učiteľa“. Odbornou 

diskusiou a prezentáciou súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ získali námety do praxe 

z predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku. 

V súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania a s Osobnými plánmi profesijného rozvoja si učiteľky 

formou individálneho štúdia, zabezpečovaním akcií školy, vzájomnými odbornými diskusiami 

a poradenstvom zvyšovali vlastnú pedagogickú profesionalitu, ktorá pozitívne ovplyvnila výchovno-

vzdelávací proces. 
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Údaje o počte detí v škole 
      

Trie

dy 

K 15. septemberu 2016 K 31. augustu 2017 

veková 

kategór

ia 

Počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

ID 
veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu. 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

UD ID spol

u 

z 

toho 

5-6 

ročné 

det0i 

OPŠD spolu 
z toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

1. 3 - 4 23 4 0 0 0 0 3 - 4 23 0 0 0 0 0 0 

2. 4 - 5 24 0 0 0 0 0 4 - 5 24 0 0 0 0 0 0 

3 5 - 6 25 0 20 20 0 0 4 - 6 25 0 20 20 0 0 0 

4. 3 - 4 22 0 0 0 0 0 2 - 4 23 0 0 0 0 0 0 

5. 4 - 6 24                                                    0 13 13 0 0 4 - 6 24 0 13 13 0 0 0 

6. 3- 4 23 1 0 0 0 0 2 - 4 23 0 0 0 0 0 0 

7. 4 - 6 24 0 16 16 2 0 4 - 6 24 0 16 16 2 0 0 

8. 2 - 6 24 0 7 7 0 0 2 - 6 24 0 7 7 0 0 0 

 Spolu  189 5 56 56 0 0 spolu 190 0 56 56 2 0 0 

 

Vysvetlivky: OPSD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

                      ID – integrované deti 

                      UD – deti s ukončením dochádzky do MŠ počas školského roka 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu 01. 09. 2016  
 

Zamestnanci školy Počet 31 Počet 

z toho PZ 16 z toho NZ 15 

kvalifikovaní 14 školníčky 3 

nekvalifikovaní 2 upratovačky 4 

dopĺňajú si vzdelanie 2 administratívny zamestnanec  

ekonóm 

dohoda 

 

  administratívny zamestnanec 

mzdár 

dohoda 

  Od 1/2017 administratívny 

zamestnanec na plný úväzok 

 

  zamestnanci ZŠS pri MŠ 7 

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci,  NZ – nepedagogickí zamestnanci 

                      ZŠS – Zariadenie školského stravovania 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

V súlade s §5 ods.2 písm. h) zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pedagogickí zamestnanci 
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povinní neustále sa vzdelávať, udržiavať a rozvíjať profesionálne pedagogické kompetencie. 

Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa § 25 ods.2 tohto zákona písm. a), b), c) kontinuálnym 

vzdelávaním, tvorivými aktivitami súvisiacimi s výkonom pedagogickej a odbornej činnosti 

a sebavzdelávaním. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov organizovalo a realizovali v súlade s § 14 ods. 2 

písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, priamo riadené organizácie Ministerstva 

školstva SR. 

 

Kontinuálne vzdelávanie 
 

Názov vzdelávania Forma 

vzdelávania 

Forma 

ukončenia 

Počet, 

priezvisko 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

 

ukončilo 

 

pokračuje 

 

začalo 

 

 

v školskom roku  

2016/2017 

Obsahová reforma  

pre vedúcich 

pedagogických 

zamestnancov 

 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, aktuali- 

začného 

vzdelávania 

 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

 

1 

Dubovská,Bc. 

 

1 

 

0 

 

0 

Školský manažment 

v materskej škole 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, inovač-  

ného 

vzdelávania 

 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

 

4 

Dubovská,Bc. 

Ďuríková 

Forgáčová 

Smolková, Mgr. 

 

 

4 

 

0 

 

0 

Digitálne technológie 

v materskej škole 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, 

aktualizačného

vzdelávania 

Záverečná 

prezentácia 

6 

Adamčíková 

Hudcovská 

Štefánková 

Tomášová 

Dubovská, Bc. 

Smolková, Mgr. 

 

6 

 

0 

 

0 

Rozvoj 

grafomotoriky 

pomocou výtvarných 

aktivít 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, 

aktualizačného 

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

3 

Dubovská, Bc. 

Štefánková 

Ďurišová 

3 0 0 

Inovácie v didaktike 

pre učiteľov 

predprimárneho 

vzdelávania 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, inovač-  

ného 

vzdelávania 

Záverečná 

prezentácia s 

pohovorom 

5 

Koníčková,Mgr. 

Vojtová, Bc. 

Adamčíková 

Ďurišová 

Štefánková 

5 0 0 

Inovácie v riadení 

školy a školského 

zriadenia 

Funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

2 

Ďuríková 

Forgáčová 

2 0 0 

Kreslenie 

v grafickom 

programe RNA 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, 

aktualizačného

vzdelávania 

Záverečná 

prezentácia 
2 

Bagínová 

Kotrasová 

3 0 0 
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Orientácia 

v priestore 

a priestorová 

predstavivosť 

v predprimárnom 

vzdelávaní 

Akreditovaný 

program 

kontinuálne- 

ho, 

aktualizačného

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 
2 

Dubovská, Bc. 

Vojtová, Bc. 

2 0 0 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností detí ako 

príprava na písanie 

v základnej škole 

Akreditovaný 

program 

kontinuálneho, 

aktualizačného

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 
1 

Koníčková, Mgr. 
1 0 0 

Rozvíjanie 

predčitateľskej 

gramotnosti 

v materskej škole 

Akreditovaný 

program 

kontinuálneho, 

aktualizačného

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

3 

Štefánková 

Koníčková, Mgr. 

Vojtová, Bc. 

3 0 0 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie k prvej 

atestácii pre učiteľov 

predprimárneho 

vzdelávania 

Akreditovaný 

program 

kontinuálneho, 

aktualizačného 

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

 

1 

Dubovská, Bc. 
1 0 0 

Aktivizujúce metódy 

vo výchove 

Akreditovaný 

program 

kontinuálneho, 

aktualizačného 

vzdelávania 

Záverečná 

práca a jej 

prezentácia 

 

4 

Dubovská, Bc. 

Koníčková, Mgr. 

Ďurišová 

Vojtová, Bc. 

4 0 0 

Šírenie výskumne 

ladenej koncepcie 

prírodovedného 

vzdelávania 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Záverečná 

prezentácia s 

pohovorom 

2 

Dubovská, Bc,. 

Vojtová, Bc. 

2 0 0 

Dieťa a hudba ... 

pohyb a hra 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Záverečná 

prezentácia 

1 

Štefánková 
1 0 0 

Používanie 

interaktívnych 

technológií vo 

vyučovacom procese 

Inovačné 

vzdelávanie 

Záverečná 

prezentácia a 

pohovor 

2 

Adamčíková 

Smolková 

2 0 0 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie pre 

vedúcich 

pedagogických 

zamestnancov 

Inovačné 

vzdelávanie 

Záverečná 

prezentácia a 

pohovor 
1 

Dubovská, Bc 
0 0 1 

 

 

Ostatné vzdelávanie 
  

Stagnácia činnosti MPC v programoch kontinuálneho vzdelávania a profesijných spoločností 

spôsobila, že v školskom roku 2016/2017 vzdelávanie v odbornej metodickej oblasti bolo minimálne. 

Preto sa zvyšovanie odbornosti v predškolskej pedagogike a najmä v oblasti vzdelávacích programov 

obmedzilo na sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov a prácu s internetom. Nebolo možné 

stopercentne plniť Osobné plány profesijného rastu niektorých zamestnancov a tým Plán 

kontinuálneho vzdelávania.  

Odborné diskusie prebiehali na zasadnutiach poradných orgánov – pedagogickej rady 

a metodického združenia a vzájomnou diskusiou a príkladmi dobrej praxe sa členky vzájomne 

obohacovali. 

Riaditeľka školy, Bc. Dubovská bola zaradená do programu Funkčné inovačné vzdelávanie pre 

vedúcich pedagogických zamestnancov, ktoré pokračuje aj v školskom roku 2017/2018. Absolvovala 

semináre Aplikácia právnych predpisov v riadení MŠ, Správa registratúry 2x a Pracovno-právne 
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vzťahy. Na pozvanie CPPPaP sa zúčastnila stretnutia pracovníčok materských škôl v okrese Trenčín, 

na ktorom absolvovala prednášky na tému Nadané dieťa a Ranná diagnostika detí so ŠVVP. 

Pani Smolková, Oriešková a Kotrasová sa zúčastnili odborného seminára Predčitateľská 

gramotnosť v materskej škole poriadaného Metodicko – pedagogickým centrom Trenčín.  

 

          

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

Materská škola v súlade so Štátnym vzdelávacím program pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách, ŠkVP Štvorlístok, vlastným projektom školy Žijeme zdravo organizovala pestré 

aktivity, ktoré viedli k jej pozitívnej prezentácii. Verejnosť vníma materskú školu ako miesto zábavy 

a radosti. Angažovanosťou a pozitívnym myslením všetkých zamestnancov, aktívnou spoluprácou so 

zákonnými zástupcami  a partnermi školy sa nám darilo dosahovať vysokej mienky o živote 

v materskej škole. 

Škola o svojom pôsobení informuje zákonných zástupcov, partnerov školy i široku verejnosť 

prostrednícvom miestnych novín, informačného panela, webového sídla školy a sporadicky 

prostredníctvom sociálnej siete. 

 

MŠ Odbojárov 177/8A  
September Branné vychádzky do prírodného okolia 

23.09.2016 „Jesenná rozprávka“ divadelné predstavenie 

12.10.2016 Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov 

Október Jesenné turistické vychádzky 

04.11.2016 „Deň MŠ“ 

17.10.2016 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 

06.11.2016 „Metlový tanec“ – pochod strašidiel 

03.11.2017  „Deň MŠ“ 

18.11.2016 „Príbeh jedného rytiera“ exkurzia Dubnického kaštieľa 

22.11.2016 „Kapustománia“ – zdravé popoludnie s rodičmi 

05.12.2016  Vítanie Mikuláša 

06.12.2016 Mikulášska discotéka 

08.12.2016 Návšteva mestskej knižnice 

13.12.2016 „Vianočná rozprávka“ divadelné predstavenie 

14.12.2016  „Vianočná hviezdička“ recitačná súťaž 

16.12.2016 Vianočný koncert ZUŠ 

20.12.2016 Vianočné besiedky 

30.01.2017 DOD ZŠ Janka Palu 

13.2.-17.2.2017 Kurz ľadového korčuľovania 

21.02.2017 „Pyšná princezná“ divadelné predstavenie 

22.02.2017 Fašiangový karneval 

09.03.2017        Depistáž školskej zrelosti 

14.03.2017 „Rozprávková škôlka“ literárna súťaž 

15.03.2017 Návšteva mestskej knižnice 
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21.03.2017       Deň otvorených dverí na ZŠ na ul.J.Palu 

24.03.2017 Dentálna hygiena u detí – beseda 

27.3.-31.3.2017 Kurz plávania 

05.04.2017 „Zvieratkovo“ divadelné predstavenie 

05.04.2017 Pochovávanie Moreny 

02.05.2017 Deň otvorených dverí 

03.05.2017 Stavanie Mája 

04.05.2017 Deň Zeme – vyhodnotenie zberu papiera 

14.05.2017 Deň matiek – mestské oslavy 

12.,16.,17.05 Besiedky ku Dňu matiek 

17.05.2017 Tvorivé dielne v ZUŠ 

18.05.2017 6. ročník florbalového turnaja o putovný pohár MŠ 

23.05.2017 Exkurzia Farmy Uhliská 

31.05.2017 Beseda s autorkami knihy Príbehy z Gazdovstva 

01.06.2017 50. výročie materskej školy, MDD 

02.06.2017       Vyhodnotenie Mestskej florbalovej ligy 

08.06.2017 „Podmorský svet“ sférické kino 

14.06.2017 Detská cykloturistika 

15.06.2017 Detská olympiáda v Trenčianskej Teplej 

21.06.2017 „Plavba loďou“ – výlet do Piešťan 

22.06.2017 Exkurzia Galérie M.A. Bazovského, tvorivé dielne s Majstrom Galerkom 

27.06.2017 Slávnostný Galaprogram 

28.06.2017 Jazda vláčikom mestom Nemšová 

30.06.2017 Rozlúčka predškolákov 

ET MŠ A.Kropáčiho 1 

September       Branné vychádzky do prírodného okolia 

September       Hasiči na NTS 

05.10.2016      Šarkaniáda 

13.10.2016      Hudobné predstavenie „Jesenná rozprávka“ 

17.10.2016      Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov 

27.10.2016      Vyrezávanie tekvíc 

Október           Jesenné vychádzky 

04.11.2016      Deň MŠ -pochod mestom 

22.11.2016      Zdravé popoludnie 

24.11.2016      Deň otvorených dverí v SKŠ 

05.12.2016      Mikuláš v MŠ 

06.12.2016      Mikulášska disco 
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12.12.2016      Sviatok sv. Lucie 

13.12.2016      Divadlo „Vianočný príbeh“ 

15.12.2016      Pečenie a zdobenie medovníkov 

21.12.2016      Vianočná besiedka 

Január              Zimné branné vychádzky 

13.02.-17.02.2017  Kurz korčulovania 

17.02.2017       Karneval 

21.02.2017       Divadlo „Pyšná  princezná“  

07.03.2017       Návšteva knižnice 

09.03.2017        Školská depistáž 

14.03.2017       Predčitateľská súťaž Rozprávková škôlka 

21.03.2017       Návšteva ZŠ 

27.03.-31.03.2017   Kurz plávania 

29.03.2017       Vynášanie Moreny 

05.04.2017       Divadlo“ Zvieratkovo“ 

21.04.2017       Skauti v MŠ 

02.05.2017       Deň otvorených dverí v MŠ 

11.05.2017       Deň Matiek v MŠ 

14.05.2017       Deň Matiek v meste 

16.05.2017       Tvorivé dielne v ZUŠ 

18.05.2017       Floorballový turnaj 

01.06.2017       MDD -súťaže 

02.06.2017       Návšteva kasární 

08.06.2017       Sférické kino “Podmorský svet“  

15.06.2017       Beseda s bylinkárkou 

19.06.2017       Koncoročná exkurzia na Ranch 13 

27.06.2017       Galaprogram 

28.06.2017       Vítanie novorodencov v meste 

30.06.2017        Rozlúčka predškolákov v MŠ 

ET MŠ Ľuborčianska 2 

September Prvé športové hry na futbalovom ihrisku 

Október Vychádzky do blízkej prírody 

13.10.2016 Divadlo „Jesenná rozprávka“ 

17.10.2016 Výstava ovocia a zeleniny – prezentácia detských prác 

19.10.2016       „Deň výživy“ a tvorivé dielne 

21.10.2016       „Deň jablka“ – o najkrajšie jablko 

14.10.2016       Šarkan letí, za ním deti  



13 

 

04.11.2016       „Deň MŠ“ 

16.11.2016        Šmolympiáda – športové dopoludnie detí MŠ 

18.11.2016        Návšteva Dubnického kaštieľa 

24.11.2016        Deň otvorených dverí na ZŠ sv. Michala 

06.12.2016        Mikulášska diskotéka 

06.12.2016        Mikuláš v MŠ 

08.12.2016       Návšteva Mestskej knižnice – vystúpenie detí ZŠ – Mikuláš 

13.12.2016        Divadlo „Vianočná rozprávka“ 

14.12.2016        Recitačná súťaž – Vianočná hviezdička 

15.12.2016        Pečenie medovníčkov 

20.12.2016        Vianočná besiedka – zdobenie medovníčkov 

13.01.2017        Zimné radovánky – súťaž v stavaní snehuliakov 

17.01.2017        Zimná vychádzka spojená so sánkovačkou a bobovačkou 

01.02.2017       Stavanie snehuľkových rodín 

13.02.2017       Korčuľovanie predškolákov do 17.02.2017 

21.02.2017 Divadlo „Pyšná princezná“ 

23.02:2017      Fašiangový karneval – zhotovovanie masiek 

24.02.2017       Turistická vychádzka do prírody – kŕmenie zvere 

Marec               Jarná turistická vychádzka 

07.03.2017        Deň rodičov 

09.03.2017        Školská depistáž 

13.03.2017       Rozprávkový týždeň – čítanie rozprávok starými rodičmi do 17.03.2017 

20.03.2017       Deň s ľudovou rozprávkou v MsK Nemšová 

21.03.2017       Deň otvorených dverí na ZŠ na ul.J.Palu 

23.03.2017       Dentálna hygiena v MŠ 

24.03.2017       Florbalový zápas 

27.03.2017       Plavecký kurz predškolákov do 31.03.2017 

27.03.2017       Zasaďme si semienka 

04.04.2017       Čistenie prírodného prostredia – hrádza 

05.04.2017       Divadlo „Zvieratkovo“ 

27.04.2017      Športom k zdraviu – športové súťaže na fit loptách 

02.05.2017       Deň otvorených dverí v MŠ 

10.05.2017       Deň matiek – vystúpenie detí s programom 

17.05.2017       Návšteva farmy UHLISKÁ v Tr.Závade 

18.05.2017       Florbalový turnaj 

19.05.2017       Zábavný deň v ZUŠ Nemšová 

24.05.2017       Hľadanie vodníka Čľupka – vychádzka k rybníku 
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31.05.2017       Cez Nemšovú – súťaž v behu na školskom dvore 

01.06.2017       Rozprávková záhrada - MDD  

02.06.2017       Vyhodnotenie Mestskej florbalovej ligy 

08.06.2017       Sférické kino 

09.06.2017       V prírode zdravie hľadajme – zber liečivých rastlín 

15.06.2017       Bicyklovanie v Ľuborči – I. trieda 

20.06.2017       Branná vychádzka – hľadanie pokladu 

23.06.2017       Cesta nie je ihrisko – cyklotrasa – II. trieda 

27.06.2017       Slávnostný Galaprogram 

28.06.2017       Vozenie vláčikom po Nemšovej 

30.06.2017       Rozlúčka s predškolákmi v MŠ    

28.09.2016 Po stopách s Krtkom – turistická vychádzka 

05.10.2016 Jesenné kúzla – tvorivé dielne s rodičmi  

18.10.2016 Oboznámenie so sídlom CHKO-Biele Karpaty  

19.10.2016 „Deň jablka“ – zábavné popoludnie 

24.10.2016 Výroba kŕmidiel pre vtáčiky 

05.12.2016 Posedenie s Mikulášom  

12.12.2016 Vianoční škriatkovia – tvorivé dielne  

12.01.2017 Ľadové kráľovstvo – stavba pevností zo snehu 

25.01.2017 Bábkové divadlo „O troch prasiatkach“ 

26.01.2017 Zimná olympiáda na Vŕšku 

08.02.2017 Deň mokradí – návšteva z CHKO 

16.02.2017 „Zlatý slávik“ – spevácka súťaž 

23.02.2017 Fašiangový karneval 

20.-24.03.2017 Výroba knižky – súťaž 

23.03.2017 „Rapotačky“ – recitačná súťaž 

24.03.2017 Návšteva knižnice 

10.04.2017 Návšteva CHKO-Biele Karpaty –pozorovanie bocianej rodinky 

11.04.2017 Maľované vajíčko – tvorivé dielne  

11.05.2017 Deň matiek 

01.06.2017 Deň detí – celodenný pobyt na chate  

09.06.2017 Exkurzia na Farme Uhliská  

16.06.2017 Škôlka prekvapení – noc v škôlke 

19.06.2017 Zber liečivých rastlín 

 
Spoločenskými, kultúrnymi, športovými a poznávacími aktivitami sa materská škola snažila 

o zážitkové učenie sa. Formou hry a zábavy si deti osvojovali nové poznatky, vedomosti, zručnosti 
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a postoje. Pozitívnym bola účasť rodinných príslušníkov, styk s ľuďmi rôznych profesií. Aktivity boli 

podnetom k radosti detí, k ich aktívnemu životnému štýlu a k pozitívnemu postoju k životu. 

 

Údaje o projektoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila  
 

Dielo Tvojich rúk 

Vyhlasovateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Cieľ : „Tvár stvorenia“ 

- zaslanie prác detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska 

 

Zelený svet 

Vyhlasovateľ : Slovenská agentúra životného prostredia 

Cieľ: motivovať vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu témou Ne-známe 

tajomstvá hmyzieho sveta 

- zaslanie detských produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska 

 

Žitnoostrovské pastelky 2017 

Vyhlasovateľ : Žitnoostrovské osvetové stredisko 

Cieľ: posolstvo zo sveta detí dospelým o tom, aký svet by mal byť 

- zaslanie detských produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska 

 

Dúhový kolotoč „Svet okolo nás“ 

Vyhlasovateľ : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 

Cieľ : hľadanie výrazových možností výtvarného jazyka  

- zaslanie prác detí MŠ Odbojárov, ET  Ľuborčianska 

 

Vesmír očami detí 

Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín 

Cieľ : spracovanie ľubovoľnej techniky 

- zaslanie výtvarných produktov detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska, ET MŠ 

Kropáčiho 

 

Príroda, životné prostredie a deti 

Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín 

Cieľ : podnecovanie detí k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie a estetického 

cítenia a vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby 

- zaslanie výtvarných produktov detí z MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska 

 

Námet na potlač magnetiek 

Vyhlasovateľ : Mesto Nemšová 

Cieľ: Nemšová a jej mestské časti – výtvarné spracovanie 

- účasť detí MŠ Odbojárov, ET Kropáčiho, ET Ľuborčianska, ET Trenčianska 

- ocenené deti : Sára Belková, Nela Záhorcová, Lea Michalíková, Adrián Pápy 

 

Budimírske studničky „Lúčne tajomstvá“ 

Vyhlasovateľ : ZŠ Budimír 

Cieľ: vzbudenie umeleckej tvorivosti, podnecovanie fantázie a estetického cítenia 
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- zaslanie príspevku modifikovaná melódia na text piesne- ET Ľuborčianska 

- ocenenie : Cena riaditeľky školy – Sára Vavrušová – balíček detských hudobných 

nástrojov 

 

Skrýva sa v Tebe umelec? 

Vyhlasovateľ : Cemmac a.s. 

Cieľ : súťaž v kreslení – Ktorá stavba sa Ti pači? 

- zaslanie výtvarných produktov MŠ Odbojárov, ET MŠ Ľuborčianska 

- ocenenie detí, ktorých obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári : Matúš Mrázik, 

Roman Janeček, Sabina Pagáčová, Lea Michalíková, Zara Prnová, Adrián Milo,  

- získanie 200,00€ 

- zabezpečenie rádiomagnetofónu a motorické panely 

 

Do práce na bicykli 

Vyhlasovateľ: kampaň Do práce na bicykli 2017 

- motivácia k zdravému životnému štýlu 

- účasť troch tímov detí ET MŠ Ľuborčianska 

- účasť zamestnancov MŠ Odbojárov, Ľuborčianska, Trenčianska 

 

Výtvarné práce uverejnené v detskom časopise Vrabček 

- deti z ET Ľuborčianska, ET Kropáčiho 

Výtvarné práce uverejnené v časopise Slovenska 

- deti z ET Ľuborčianska  

- ocenenie – Sárka Belková 

Výtvarné práce zaslané do detského časopisu Lienka 

- deti z ET Ľuborčianska, zber žetónov 

Výtvarné práce zaslané do detského časpisu Včielka 

- deti ET Kropáčiho 

 

Deň tanca 2017 

Vyhlasovateľ : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín 

Cieľ: zdokumentovať, zvyšovať a evidovať úroveň amatérskeho tanečného žánru, motivovať tanečné 

krúžky k tvorivej práci 

- účasť detí z tanečného krúžku Tanculienky 

- 1. miesto v súťaži, postup do celoslovenskej súťaže 

 

Deň tanca 2017 

Vyhlasovateľ : BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 

Cieľ: zdokumentovať, zvyšovať a evidovať úroveň amatérskeho tanečného žánru,  

- účasť „Tanculienok“ na celoslovenskej súťaži 

- 2. miesto v súťaži 

 

Deň tanca 2017 

Vyhlasovateľ : Trenčiansky samosprávny kraj „POP DANCE – celoslovenské kolo moderného tanca“ 

organizovaný v Dohňanoch 

Cieľ: zdokumentovať, zvyšovať a evidovať úroveň amatérskeho tanečného žánru,  

- účasť „Tanculienok“ na celoslovenskej súťaži 

- 2. miesto v súťaži 



17 

 

 

Detská letná olympiáda 

Vyhlasovateľ : Materská škola, Trenčianska Teplá 

Cieľ: viesť deti a aktívnemu športu 

- účasť tímu  detí MŠ Odbojárov 

- 2. miesto v súťaži 

 

Zamestnanecký program Dobré srdce 

Vyhlasovateľ : Tatra banka a.s. 

Cieľ : podpora vzdelávania 

- podanie žiadosti projektom „Mesto remesiel“ triedy na ul. Odbojárov 

- získanie finančného daru 350,00€ 

- zabezpečenie profesijných kostýmov 

 

Zamestnanecký program  

Vyhlasovateľ : Nadácia Volkswagen Slovakia 

Cieľ : podpora vzdelávania 

- podanie žiadosti projektom „Detská horská cyklodráha“ triedy na ul. Trenčianskej 

- získanie finančného grantu 700,00€ 

- zabezpečenie detských horských bicyklov 

 

Formou účasti na rôznych projektoch s rôznym zameraním deti pod vedením pedagogických 

zamestnancov prezentovali svoje schopnosti a zručnosti a tým prezentovali i materskú školu. 

Nadšenie, radosť zo sebaprezentácie boli podnetom pre pozitívne zážitky detí a radosť z vlastného 

úspechu. 

 

Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 

            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 priestorových a materiálno- technických podmienkach školy 
  

 Rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Trenčíne na zo dňa 25.04.2017 bol schválený Prevádzkový 

poriadok materskej školy a Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania. 

 V školskom roku 2016/2017 boli z rozpočtu školy priebežne zabezpečené na prevádzkach 

všetky požadované periodické revízie, odborné skúšky a prehliadky (plynové kotle, elektrické 

zariadenia, bleskozvody, výťahy, komíny, váhy), odvoz odpadov BRO, čistiace a hygienické potreby, 

vybavenie lekárničiek, kancelárske potreby, aktualizácie softvérov a úhrady zazmluvnených licencií, 

inovácia a modernizácia webového sídla školy, prípadné opravy (plynový kotol na ul. Trenčianskej, 

elektrické zariadenia na ul. Kropáčiho, kuchynský robot, servírovacie vozíky a sporáky na ul. 

Odbojárov), školenia a odborné semináre pre vedúcich zamestnancov, odborný materiál, pracovné 

odevy v súlade so Smernicou č. 1/2017 O poskytovaní pracovných odevov, obrusy na detské stoly, 

didaktické pomôcky (Odbojárov : telovýchovné náradie, zvieracie čiapky, Ľuborčianska: motorické 
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panely  ), výtvarný materiál, materiálne zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových akcií 

a súťaží. 

Na prevádzku ul. Odbojárov boli demontované zastarané a poškodené garáže, zakúpená plechová 

garáž, vykonaná úprava betónového podložia a ukotvenie garáže. Ďalej boli osadené strešné dvierka 

v počte 3 ks, vymaľovaný sklad TV, vyspravené praskliny na strope v jedálni a v zádverí. Zakúpené 

boli detské stoličky, magnetofón, gramofón a laminátor. Do zariadenia školského stravovania boli 

zabezpečené kuchynské náradie (hrnce, misky, gastronádoby, kotlík, teplomer), taška na notebook 

a šatníkové skrine pre zamestnancov ZŠS. 

Na prevádzku ul. Kropáčiho bol zabezpečený vysávač a detské stoly. Bola obnovená maľovka 

v zádverí a vyspravený sokel v šatni 1. triedy a chodba na 2. poschodí. V zariadení školského 

stravovania, vo výdajni bola obnovená maľovka a zakúpený bol biely riad (lyžice, misky, naberačky, 

poháre) a veľkokapacitný kuchynský robot s mlynčekom. 

Do ZŠS prevádzky na ul. Ľuborčianskej boli odinštalované tri nefunkčné a zastarané sporáky a 

zakúpený bol veľkokapacitný sporák. Zabezpečený bol biely riad (misky, strúhadlo, kotlík, vidlica), 

plechy do rúry a mraziaca skriňa. V budove školy bola vykonaná vysprávka suterénu a úprava 

priestorov Správy registratúry. Deťom bola zabezpečená zmluvná autobusová preprava za účelom 

prezentácie tanečného krúžku v Žiari nad Hronom a do interiéru nástenné dekorácie. 

Na prevádzke ul. Trenčianska bola v spolupráci so zriaďovateľom na základe projektu Ministerstva 

životného prostredia „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Nemšová, ul. Trenčianska, v rámci 

ktorého bola kompletne zateplená budova, vymenená strecha zabezpečená výmena svietidiel. Ďalej 

bolo kompletne zrekonštruované oplotenie z čelnej strany budovy. 

Z rozpočtu školy bol obnovený náter priestoru v šatni detí, zakúpené boli šatníkové skrinky. Bola 

vytvorená práčovňa s vyspravením podlahy a položením PVC, obnovením maľovky a zabezpečením 

potrebných pracovných pomôcok (žehliaca doska, kôš na bielizeň). V ZŠS bola obnovená maľovka 

kuchyne a chodby, zakúpený bol dvojdrez s batériou, stôl s drezom a batériou, regál na riad a biely 

riad (taniere, lyžičky). V sklade potravín bolo inštalované vetracie okno a bola vykonaná oprava 

oplotenia pre budovou školy. 

Z fondu ZRŠ bol na ul. Odbojárov bol zabezpečený predovšetkým výtvarný materiál (štetce, 

temperové farby, penové farby, internit farby, lepidlo, kreslenky a iný pracovný materiál), plachty do 

detských postieľok, úložné kontajnery a hračky (drevená železnica, lego, bábika, knihy, spoločenské 

hry a stavebnice,..), na ul. Kropáčiho boxy, polica a penové podsedáky, deťom na ulici Trenčianskej 

boli zakúpené štyri detské stoly, výtvarný materiál, mikulášske čiapky a knihy a na ul. Ľuborčianskej 

výtvarný materiál, hračky, drevený domček, drevená garáž, detský hrací stôl, hlboké a plytké taniere, 

šálky, podložky na cvičenie,..) 

Formou darovacej zmluvy bolo zabezpečených 23 detských postieľok a 23 nepremokavých matracov. 

Získané finančné prostriedky formou odmeny za účasť v projekte spoločnosti CEMMAK boli využité 

na zabezpečenie motorických panelov v ET MŠ na ul. Ľuborčianskej a do prevádzky na ul. Odbojárov 

bol zakúpený rádioprehrávač. 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy  
 

 príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými 

zástupcami detí od 1.9.2016 do 31.8.2017  

Odbojárov     6 298,74 € 

A.Kropáčiho       4 787,10 € 

Ľuborčianska       4 213,50 € 

Trenčianska     2 308,50 € 

spolu    17 607,84 €                            

 Príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výchovu 
a vzdelávanie pre deti materskej školy, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
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dochádzky (na jedno dieťa vo výške 15% sumy živ. minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa) 

Od 01.09.2016 do 30.06.2017 spolu 9 114,00 € 

 príspevok na stravu 

 čiastočná úhrada režijných nákladov školskej jedálne od 01.01.2017 
Odbojárov      964,00 € 

A.Kropáčiho        682,00 € 

Ľuborčianska        638,00 € 

Trenčianska      370,00 € 

spolu     

 rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi na stretnutiach ZRŠ 
Odbojárov 40,00€/ školský rok 

A.Kropáčiho 40,00€/ školský rok 

Ľuborčianska 4,00€/ školský rok 

Trenčianska 40,00€/ školský rok 

      vid. Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4, Príloha č.5 

 sponzorské finančné dary (1546,00€) 

 finančné prostriedky získané z projektov 

(Nadácia Tatra banky 350,00€, Nadácia Wolkswagen Slovakia 700,00€, Fond 

CEMMAC f.n. 200,00€, BOLEX, s.r.o. 324,00€) 

 
 

Vyhodnotenie a plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy  
 
Akčný plán realizácie koncepcie rozvoja školy 2016/2017 

a)oblasť personálna 

Zabezpečenie zastupovania dlhodobej PN na pracovnej pozícií učiteľka MŠ od 01.09.2016 – Marcela 

Mastešová / Tatiana Krišková 

Zabezpečenie zastupovania MD na pracovnej pozícií učiteľka MŠ od 21.10.2016 –  ul. Odbojárov – 

Marcela Mastešová 

Prijatie zamestnanca na pracovnú pozíciu administratívny zamestnanec MŠ od 01.01.2017 – Iveta 

Serišová 

Prijatie zamestnanca na zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti na pracovnej pozícii hlavný kuchár 

v prevádzke ul. Odbojárov od 07.03.2017– Janka Švítelová 

b)oblasť  materiálno-technického zabezpečenia 

Vid.: Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy 

c)oblasť ekonomického zabezpečenia 

Vypracovaný rozpočet zodpovedajúci reálnym potrebám školy. 

Podaná žiadosť k Výzve Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl“ , prevádzka na ul. Ľuborčianskej. 

Podanie žiadosti na MŠVVaŠ program „Podpora rozvoju športu 2007“ na zabezpečenie 

telovýchovného náradia pod názvom „Mestská florbalová liga“ 
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Využitie finančných prostriedkov z 2% daní z príjmov, sponzorských darov na zabezpečenie 

didaktických pomôcok, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na inováciu priestorového 

vybavenia. 

Zapájanie sa do projektov  

Efektívne nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami. 

d)oblasť riadenia 

Sledovanie legislatívnych zmien, absolvovanie školení, aplikovanie platných právnych predpisov 

v praxi. 

Aplikovanie kritérií odmeňovania pri oceňovaní pracovných výsledkov zamestnancov. 

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov s mimoriadne dobrými výsledkami pri vykonávaní 

pracovnej činnosti na základe hodnotenia k záveru aktuálneho školského roka. 

Delegovanie úloh. 

Sporadické rokovania vedúcich zamestnancov školy podľa potreby. 

e)oblasť výchovno-vzdelávacia 

Aplikovanie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách. 

Aplikovanie Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.  

Využívanie progresívnych metód a foriem práce, moderných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 

Vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí tvorivými a zábavnými aktivitami 

v popoludňajšom čase, krúžkovou činnosťou v spolupráci s SCVČ NTS Nemšová. 

Plnenie Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a Osobných plánov 

profesijného rozvoja. 

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne (depistáž 

školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí). 

Spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri výkone 

súvislej praxe študentov (tri praxujúce študentky). 

Členstvo v Spoločnosti pre predškolskú výchovu, v organizácii odborníkov teorie a praxe predškolskej 

výchovy a účasť na poriadaných aktivitách. 

 

Analýza práce materskej školy 
 

 V školskom roku 2016/2017 materská škola dosahovala veľmi dobré výsledky, čo potvrdila aj 

externá kontrola Štátnej školskej inšpekcie. Aplikáciou Školského vzdelávacieho programu 

Štvorlístok, plnením cieľov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách, vlastných cieľov školy a využívaním moderných progresívnych metód výchovy 

a vzdelávania boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky v edukácii detí. Vo veľkej miere k dosiahnutým 

výsledkom a ku kvalite našej školy prispela pozitívna rodinná atmosféra v triedach, prístup 

zamestnancov k deťom, vzájomná spolupráca zamestnancov, spolupráca so zákonnými zástupcami 

a partnermi školy, modernizácia a priebežné zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia.  
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Silné stránky 

Právna subjektivita 

Vypracovaná dokumentácia školy 

Zmysluplný výchovno-vzdelávací program 

Vlastný projekt školy 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

Tvorivo-humanistický prístup vo vzdelávaní 

Profilácia tried 

Doplnkové aktivity 

Tradície školy 

Objavovanie nových možností 

Pozitívna klíma školy 

Spolupráca zamestnancov 

Materiálno-technické vybavenie 

Kapacita školy 

Pokrytie mestských častí 

Spolupráca s partnermi 

Spolupráca so zriaďovateľom 

Revitalizácia budov a zariadení 

Účasť na projektoch, reakcia na výzvy 

Slabé stránky 

Časté zmeny v personálnom obsadení 

Nedostatok finančných prostriedkov  

Stav pevných a zatrávnených plôch školských 

dvorov 

Zastaranosť a nevyhovujúci stav detského 

náradia, necertifikované prvky 

Zlyhávanie komunikácie medzi dospelými 

aktérmi výchovy a vzdelávania 

Osobná angažovanosť a presadzovanie 

vlastných názorov, pripomienok,..

Príležitosti  

Zapájanie sa do projektov a výziev 

Efektívna spolupráca a otvorená komunikácia 

so zákonnými zástupcami a partnermi školy 

Aktívna práca poradných orgánov 

Skvalitňovanie spolupráce elokovaných 

prevádzok 

Odmeňovanie zamestnancov za kvalitný výkon 

práce 

Šetrenie energií  

Vypracovanie reálneho rozpočtu 

Získavanie finančných prostriedkov z 2% daní 

z príjmu 

Progresívna spolupráva so zriaďovateľom 

školy 

Spolupráca s Komisiou kultúry, školstva 

a športu mesta Nemšová 

Podporovanie školy ako štátnej (mestskej) 

školy pri prerozdeľovaní finančných 

prostriedkov 

Ohrozenia: 
Nestabilný pedagogický kolektív 

Nedostatok kapacity 

Nedostatok finančných prostriedkov 

Migrácia detí medzi materskými školami 

 

Návrh opatrení 

 

Kontinuálne zvyšovať kvalitu školy. 

Podieľať sa na vytváraní pozitívnej pracovnej klímy školy 



22 

 

Viesť otvorený dialóg na všetkých pozíciách založený na otvorenej komunikácii. 

Zvyšovať osobnú angažovanosť zamestnancov. 

Aplikovaním progresívnych aktivizujúcich metód výchovy a vzdelávania skvalitňovať edukačný 

proces. 

Zvyšovať pedagogickú odbornosť kontinuálnym vzdelávaním 

Zodpovedne plniť povinnosti vyplývajúce z pracovných náplní. 

 

 

Analýza úrovne výchovy a vzdelávania 
 

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa každoročne skvalitňuje najmä zodpovedným 

prístupom pedagogických zamestnancov k práci, získavaním nových vedomostí v oblasti predškolskej 

výchovy a ich aplikácie do praxe. Súčasne vzájomné obohacovanie sa členov prostredníctvom 

predovšetkým metodického združenia zvyšovalo kvalitu edukačného procesu. Dominantným 

prostriedkom edukácie bola hra, zážitkové učenie sa a manipulačné hry. Zaraďovaním pestrých 

činností, činností súvisiacich so zameraním tried, využitím moderných zdrojov a vhodne volených 

metód bolo vzdelávanie pre deti zábavným, poučným a zvyšujúcim ich elementárne kompetencie. 

 

 

Ďalšie informácie o škole 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 

Denný režim materskej školy umožňoval pravidelné dodržiavanie činností zabezpečujúcich správnu 

životosprávu, striedanie pasívnych a aktívnych činností, dodržiavanie pobytu detí na čerstvom 

vzduchu. Veľký dôraz bol kladený na psychohygienu detí, na prísun denného svetla, pravidelné 

vetranie miestností a otužovanie detí vzduchom, slnkom, vodou i vetrom. Plnením cieľov vlastného 

projektu školy „Žijeme zdravo“ boli deti motivované k zdravému životnému štýlu, k dbaniu o vlastné 

zdravie i zdravie iných. 

 

Voľnočasové aktivity školy  
 

Pre zmysluplné trávenie voľného času materská škola organizovala niekoľko zábavno - spoločenských 

aktivít, na ktoré prizývala aj rodinných príslušníkov. Aktivitami,  zábavnými hrami a činnosťami aktéri 

výchovy a vzdelávania trávili spoločný čas v popoludňajších hodinách. Prizývaní boli na dni otvorených 

dverí a na spoločenské posedenia a besiedky, čo upevňovalo vzájomné vzťahy a podnecovalo vzájomnú 

komunikáciu. 

Ponukou školy bola doplnková činnosť – krúžková činnosť materskej školy. V spolupráci s CVČ NTS 

Nemšová deti navštevovali na ul. Odbojárov krúžky Farebný svet Lega a Pohybové hry, na ul. Kropáčiho 

Šúpolienkimu dielničku a na ul. Ľuborčianskej Pohybové hry a tanečný krúžok Tanculienky. 

Na žiadosť rodičov škola zapožičala priestory jazykovej škole Tanyus Language School, ktorá hravou 

formou oboznamovala deti s anglickým jazykom. 

 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami, poskytovanie služieb deťom a rodičom  
 

Spolupráca so zákonnými zástupcami sa niesla v duchu otvorenej komunikácie.  

Upevňovaním statusu otvorenej školy a priateľských vzťahov zákonní zástupcovia vnímali školu ako 

správnu voľbu pre miesto prvotného vzdelávania svojho dieťaťa. Osobne sa angažovali pri akciách školy, 

podieľali sa na príprave, doprave, prispievali sponzorskými darmi, 2% z daní, príspevkom ZRŠ. 

Pozitívny ohlas bol na Deň rodičov – individuálne konzultácie o deťoch bez detí. Osobnými rozhovormi 

sa konzultovali dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky detí v materskej škole a prípadné výchovno-

vzdelávacie problémy. 

V školskom roku nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť. 
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Problémom je sporadické vodenie chorých detí do kolektívov, prihlasovanie a odhlasovanie detí, 

nedostatočné obliekanie, nosenie hračiek do školy a v tomto školskom roku i odnášanie hračiek a 

zotrvávanie v areáloch školy, čím dochádza k poškodzovaniu majetku a znemožneniu pobytu vonku v rámci 

výchovy a vzdelávania v popoludňajšom čase.  

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo, rodičmi a ďalšími fyzickými  osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

Spolupráca s niekoľkoročnými partnermi ako sú SCVČ NTS Nemšová, Florbalový klub Nemšová, 

Nemšovské kasárne, Základná škola Janka Palu v Nemšovej, mestské organizácie – Mestská knižnica, 

Mestské múzeum, Mestská športová hala a iné sa sústavne skvalitňuje a rozširuje. Využívanie priestorov, 

vzájomné aktivity boli obohatením edukačného procesu a deťom prinášali nové poznatky a otvárali nové 

obzory. 

 

Škola uplatňovala tvorivo – humanistický prístup výchovy a vytvárala podmienky pre komplexný rozvoj 

detskej osobnosti, rešpektovala Dohovor o právach dieťaťa, zabezpečovala fyzické i duševné zdravie detí. 

Dbala na prirodzený rešpekt medzi aktérmi výchovy a vzdelávania a vytvárala podnetné prostredie 

k započatiu celoživotného vzdelávania.   

 

Záver  
 

 V školskom roku 2016/2017 bola výchova a vzdelávanie ovplyvnená už tradičnými ale novými 

aktivitami, ktoré spestrili život detí v materskej škole. Rešpektovali sa všetky dokumenty školy, kvalita 

výchovno-vzdelávacieho procesu kontinuálne narastala a tým sa zvyšoval i kredit školy. 

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami umožnil vytvoriť vhodné edukačné prostredie  pre deti 

a pracovné prostredie pre zamestnancov školy. 

Materská škola je modernou otvorenou školou, ktorá ponúka progresívnu ideu vzdelávania a teší sa 

záujmu detí, zákonných zástupcov a širokej verejnosti. 

 

 

 

V Nemšovej, dňa  11.09.2017                     

 

 

Bc. Miroslava Dubovská 

         riaditeľka 


