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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 2019/2020 

 

v Nemšovej 09.09.2020 

 

 

       

 

 

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 2019/2020 

 

V Nemšovej 14.09.2020 

 

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

                 predseda Rady školy pri MŠ  

       

               

 

 

                                                          

 

 

 

        

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

za prítomnosti :  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. 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 2019/2020  

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 

Webové sídlo www.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. 

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. Ing.Kvasnicová Jana predseda zákonných zástupcov  

2. Mgr.Vojtová Petra člen RŠ pedagogických zamestnancov 

3. Štefánková Emília člen RŠ pedagogických zamestnancov 

4. Ing. Lucia Uherková člen RŠ zákonných zástupcov 

5. Michal Gajdošík člen RŠ zákonných zástupcov 

6. Lenka Kňažková člen RŠ zákonných zástupcov 

7. Andrea Dominová člen RŠ prevádzkových zamestnancov 

8. Ján Gabriš  člen RŠ zriaďovateľa 

9. Ing. Stanislav Gabriš člen RŠ zriaďovateľa 

10. Branislav Krajči člen RŠ zriaďovateľa 

11. Ing. Zita Bednáriková  člen RŠ zriaďovateľa 

 

Informácia o činnosti Rady školy. 

 

 V školskom roku 2019/2020 zasadla Rada školy spolu trikrát, z čoho jedenkrát bolo rokovanie 

online z dôvodu zdravotnej situácie na Slovensku. 

Na septembrovom stretnutí riaditeľka školy predložila Správu o VVČ, ktorá bola schválená 

a odporučená na schválenie zriaďovateľovi školy mestu Nemšová. Súčasne boli prerokované 

pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020. V apríli 2020 boli prerokované 

podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, rade školy bola predložená správa 

o hospodárení za kalendárny rok 2019 a rozpočet na rok 2020 a poskytnuté aktuálne informácie 

týkajúce sa realizácie nadstavby budovy na ul. Ľuborčianskej. Daná téma bola v programe aj na 

zasadnutí v júni 2020, členom boli poskytnuté informácii o prijímaní detí a bol prerokovaný, 

schválený a ako doporučenie predložený zriaďovateľovi školy návrh na zvýšenie príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov školy z 13,00€ na 15,00€ od 1.9.2020 

Rada školy je iniciatívnym orgánom, ktorý plne podporuje zámery školy a pozitívne prispieva 

k progresu otvorenou komunikáciou, návrhmi a referenciami smerom k verejnosti. 

 

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy  

 

Pedagogická rada 
 Poradný orgán zasadol trikrát, z toho jedenkrát online. Prvé stretnutie bolo procesom 
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prerokovaní a schvaľovaní dokumentov školy, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

prerokovaní štruktúry kariérových pozícií, plánu profesijného rozvoja, organizácie krúžkovej 

činnosti. Ďalej boli pedagogickí zamestnanci oboznámení s hodnotením pedagogických 

zamestnancov v šk. roku 2018/2019, zmenou platných právnych predpisov. Polročné zasadnutie 

bolo zamerané na hodnotenia dosiahnutých výsledkov v rámci výchovy a vzdelávania, 

pedagogickej diagnostiky a kontrolnej činnosti. Ústrednou témou online rokovania bolo 

prerokovanie podmienok prijímania detí a diskusia o online vzdelávania detí počas pandémie 

a komunikácia s rodičmi prostredníctvom webového sídla školy. 

Pedagogická rada sa plne orientuje na výchovno-vzdelávací proces a aktivity s ním súvisiace, 

zameriava sa profesijný rast pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvality edukácie, spolupráce 

s partnermi a kontinuálne zvyšovanie kvality školy. 

 

Metodické združenie. 

 Poradný orgán, ktorý prispieva k demokratickému riadeniu školy, preberá na seba časť 

zodpovednosti za prezentáciu školy, odbornosti pedagógov a úrovne výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Vedúcou MZ v školskom roku 2019/2020 bola Mgr. Janka Smolková, ktorá na základe 

návrhov zostavila plán MZ. V rámci vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami boli na 

zasadnutí prezentované didaktické pomôcky rozvíjajúce matematické kompetencie s odbornou 

diskusiou. Veľmi pozitívnym bolo aplikovanie vedomostí získaných na individuálnych 

vzdelávaniach. Posledné stretnutie bolo zamerané na hodnotenie činnosti, ktorá bola v danom 

školskom roku negatívne ovplyvnená nariadením ministra o prerušení z dôvodu COVID 19, no 

vzhľadom na uvoľnenie obmedzení MZ naplánovalo organizáciu Slávnostnej rozlúčky 

predškolákov. 

Metodické združenie plní svoju funkciu, dáva možnosť prezentácii tvorivých nápadov, vzájomnému 

podporovaniu v profesijnom raste a prezentácii dobrej praxe. 

 

Údaje o počte detí v škole 

 

Trie

dy 

K 15. septemberu 2019 K 31. augustu 2020 

veková 

kategó

ria 

Počet 

detí 

spolu 

z 

toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

ID 

veková 

kategóri

a 

Počet 

detí 

spolu

. 

z 

toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

UD ID spol

u 

z 

toho 

5-6 

ročn

é 

det0i 

OPŠ

D 
spolu 

z 

toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠ

D 

1. 3 - 4 22 0 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 1 1 0 1 0 

3 5 - 6 25 0 23 22 1 0 4 - 6 25 0 24 23 1 0 0 

4. 3 - 4 21 2 0 0 0 0 2 - 4 23 0 0 0 0 0 0 

5. 4 - 6 23                                                   0 11 9 2 0 4 - 6 23                                                   0 10 8 2 0 0 

6. 3- 4 24 0 0 0 0 0 2 - 4 24 0 0 0 0 0 0 

7. 4 - 6 24 0 17 15 2 0 4 - 6 24 0 17 15 2 0 0 

8. 2 - 6 22 0 6 5 1 0 2 - 6 24 0 6 5 1 0 0 

 Spolu  185 3 57 51 6 0 spolu 190 0 58 52 6 1 0 

 

Vysvetlivky: OPSD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

                      ID – integrované deti 
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                      UD – deti s ukončením dochádzky do MŠ počas školského roka 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy. 

 

Zamestnanci školy Počet 

k 1.9. 

2019 

Počet 

k 31.6. 

2020 

31 Počet 

z toho PZ 16 16 z toho NZ 15 

kvalifikovaní 14 14 školníčky 3 

zastupujúci 1 0 upratovačky 4 

dopĺňanie pdg. vzdelania 2 2 administratívny zamestnanec 1 

nekvalifikovaní 2 2 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 so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogickí zamestnanci školy udržiavali 

a rozvíjali svoje profesijné kompetencie prostredníctvom individuálneho vzdelávania, 

príležitostných workschopov a prostredníctvom aktualizačného vzdelávania, ktorého cieľom je 

udržiavanie a obnovovanie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí a informácií 

v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch a pedagogickej dokumentácii. 

Aktualizačné vzdelávanie zabezpečovala riaditeľka podľa potrieb školy na základe vypracovaného 

a schváleného Plánu aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2019/2020 v rozsahu 6 hodín. 

Pedagogickí zamestnanci získali prehľad v nových platných predpisoch zákon č. 138/2019 Z.z., 

zákon č. 209/2019 Z.z., nariadenie vlády 201/2019 Z.z. Získali prehľad o požadovaných 

profesijných štandardoch učiteľa predprimárneho vzdelávania vzhľadom na svoj dosiahnutý stupeň 

vzdelania a aplikovali dobrú prax v práci s didaktickou pomôckou LOGIKO Primo. Ďalšie 

stanovené ciele sa nedosiahli z dôvodu prerušenia prevádzky školy. 

Pedagogické vzdelanie si dopĺňali dve zamestnankyne na stredných odborných školách, 

jedna vykonala 1. atestačnú skúšku. 

 

 

Ostatné vzdelávanie 

  

 Riaditeľka školy v školskom roku 2019/2020 absolvovala 25. snem spoločnosti pre 

predškolskú výchovy Materská škola – prvý krok na ceste k poznaniu, Program a workschopy ku 

Dňu učiteľov organizovaných Zelenou školou, stretnutia riaditeľov a odborné semináre 

Elektronická schránka školy, Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl, Školy a správa 

registratúry, Nový zákon o pedagogických zamestnancoch, Skúsenosti a aplikačná prax v školstve 

pri prechode na novú legislatívu. Administratívny zamestnanec školy absolvoval odborné semináre 

Finančná kontrola, Rozpočtové pravidlá, Školy a správa registratúry, Školské stravovanie 

v obciach, Účtovná uzávierka, Mzdová účtovníčka. Vedúce zariadení školského stravovania seminár 

organizovaný Prvou asociáciou školského stravovania AŠKOS Školské stravovanie dnes-zajtra. 

Predsedníčka ZO OZ absolvovala Školenie odborových funkcionárov. 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Dlhodobo sa materská škola podieľa na angažovaní zákonných zástupcov, sporadicky 

i verejnosti na akciách školy. Vzhľadom na dobrú spoluprácu aj s rôznymi organizáciami sa aj 

v danom školskom roku podarilo zorganizovať niekoľko hodnotných akcií pre deti, častokrát 

s účasťou rodičov a pokiaľ zdravotná situácia dovolila, sme vytvárali možnosti pre zážitkové 

učenie, hry a zábavu v oblasti kultúrno-spoločenskej, športovej a vzdelávacej. 

 

MŠ Odbojárov 177/8A  

16.09.2019 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 

17.09.2019 Výstava „Sklo/Dekor“ v Mestskom múzeu Nemšová 

02.10.2019 Šarkaniáda 

26.10.2019 Tekvicománia 

29.10.2019 Október – mesiac úcty k starším - posedenie s bývalými zamestnancami školy 

07.11.2019 „Abeceda zdravia“ – divadelné predstavenie 

19.11.2019 „Poplach!“ – športové dopoludnie s členmi záchranných a ozbrojených síl 

22.11.2019 „Vítanie detí do života“ 

28.11.2019 „Cvičenie rodičov s deťmi“ – športové popoludnie 

05.12.2019 „Mikulášska discotéka“ 

11-12/2019 Kurz ľadového korčuľovania 

11.12.2019 „Vianočný koncert“ – vystúpenie detí ZUŠ 

11.12.2019 Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže CEMMAC 

13.12.2019 „Vianočná hviezdička“ – spevácka prehliadka 

17.12.2019 „Vo vianočnej pekárni“ – exkurzia oblátkarne 

16-18.12.2019 Vianočné besiedky 

19.12.2019 Návšteva filmového predstavenia Labková patrola– kino Lastovička 

19.12.2019 Vianoce v MŠ 

29.01.2019 V pekárni - exkurzia 

30.01.2020 „Králikov mlyn“ - exkurzia 

20.02.2020 Fašiangový karneval 

09.03.2020 Návšteva detí v ZŠ Janka Palu 

01.06.2020 MDD – malí indiáni 

26.06.2020 Slávnostný Galaprogram predškolákov s hosťom Simsala 

30.06.2020 Rozlúčka predškolákov 

 

ET MŠ A. Kropáčiho 

13.09.2019 Súťaž hasičov NTS 

16.09.2019 Výstava ovocia a zeleniny 

17.09.2019 Výstava skla v múzeu 

24.10.2019 Jesenné tvorivé popoludnie- ochutnávka šalátov a pomazániek 

07.11.2019 Divadlo - Abeceda zdravia 

05.12.2019 Mikulášska diskotéka 

06.12.2019 Mikuláš v MŠ 

11.12.2019 ZUŠ 

12.12.2019 Pečenie medovníkov 

16.12.2019 Vianočná besiedka 
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21.02.2020 Karneval 

24.06.2020 Rozlúčková opekačka s deťmi a rodičmi  

26.06.2020 Galaprogram       

 

ET MŠ Ľuborčianska 

16.09.2019 Výstava Ovocia a zeleniny+ prezentácia detských produktov 

17.09.2019 Výstava „Sklo/Dekor“ v Mestskom múzeu Nemšová 

24.09.2019 Jesenné upratovanie školskej záhrady 

01.10.2019 Hľadanie jesenných pokladov- turistická vychádzka 

16.10.2019 Šarkan letí 

23.10.2019 Deň zdravej výživy s tvorivým popoludním 

21.10.2019 Prekvapenie pre starkých- úcta k starším 

04.11.2019 Deň MŠ- zábavný deň 

08.11.2019 Halová Šmolympiáda- športové dopoludnie 

11-12/2019 Odvážni korčuliari – kurz ľadového korčuľovania 

15.11.2019 „Naj jablko“- zdravo a hravo s jablkom 

02.12.2019 Vianoce prichádzajú- tvorenie s rodičmi s výstavou 

04.12.2019 Privítanie Mikuláša v MŠ 

05.12.2019 Mikulášska diskotéka 

12.12.2019 Vianočná cukráreň- pečenie medovníkov 

13.12.2019 Pod Vianočnou hviezdičkou- spevácka súťaž 

18.,19.12.2019Vianočný čas- posedenie pri stromčeku  

23.01.2020 Exkurzia do pekárne Sézam 

06.02.2020 Návšteva Králikovho mlyna- turistická vychádzka 

20.02.2020 Fašiangy, Turíce- fašiangový karneval 

12.03.2020 Prebúdzanie prírody- turistická vychádzka k „Hmyzhotelu“ 

12.06.2020 Cesta nie je ihrisko- bezpečne na bicykli 

25.06.2020 V prírode zdravie hľadajme- zber liečivých byliniek  

26.06.2020 Slávnostný Galaprogram- rozlúčka predškolákov 

ET MŠ Trenčianska 

01.10.2019      Šarkaniáda 

03.10.2019 Oboznámenie so sídlom CHKO-Biele Karpaty a s jeho zamestnancami 

14.10.2019 Mesiac úcty k starším - čítanie rozprávok starých rodičov 

15.10.2019 Jeseň v prírode – branná vychádzka 

16.10.2019 Tekvicománia - tvorivé dielne s rodičmi s ochutnávkou 

21.10.2019      Deň jablka 

23.10. 2019     Návšteva z CHKO s ježkom 

04.11.2019      Deň MŠ – prezentácia, rozdávanie malých darčekov 

07.11.2019 Abeceda zdravia – divadelné predstavenie 

15.11.2019      Sadenie jabloní s CHKO 

27.11.2019      Vianočný škriatkovia - tvorivé dielne s rodičmi 

05.12.2019      Mikulášska diskotéka 

06.12.2019      Posedenie s Mikulášom  

09.12 - 13.12. 2019 Kurz korčuľovania  

11.12.2019      Koncert ZUŠ 

13.12.2019      Vianočná hviezdička - prezentácia vianočných piesní  
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18.12.2019   Vianočné čaro – besiedka s posedením 

18.02.2020     Návšteva z CHKO s netopierom 

19.02.2020 Fašiangový karneval 

20.02.2020     Zlatý slávik - spevácka súťaž 

01.06.2020     Deň detí - súťaže 

23.06.2020  Deň pokusov - pozorovanie prírodných javov 

26.06.2020    Slávnostný Galaprogram so Simsala 

30.06.2020    Rozlúčkový deň  

 

 Školský rok 2019/2020 bol vo výraznej miere ovplyvnený nepriaznivou epidemiologickou 

situáciou. Nepodarilo sa zorganizovať množstvo plánovaných aktivít, no napriek tomu čas, ktorý 

sme mohli deťom venovať bol plný zábavy. Život v materskej škole bol odrazom najmä tvorivosti 

a aktivity pedagogických zamestnancov, ktorí prostredníctvom doplnkových tradičných 

i netradičných aktivít a pestrých vzdelávacích metód dokázali vzbudiť nadšenie a záujem detí, 

vtiahnuť zákonných zástupcov do diania školy a tým obohatiť edukačný proces a vytvárať pozitívne 

referencie vo verejnosti. 

 

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 

 

Učíme deti vnímať architektúru 

Vyhlasovateľ : Cemmac a.s. 

Cieľ : Hravou a aktívnou formou priblížiť deťom tému stavebníctva. 

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

Trenčianska 

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

- Benjamín Bulejko, Peter Pastorek, Damián Ďuďák, Denia Košnárová, Nikola 

Minárová, Jessica Janegová, Andrea Oriešková, Simona Holečková, Tobias Trenčan 

- Účasť na oficiálnom vyhodnotení súťaže v sídle firmy, ocenenie detí vecnými darmi 

a kalendármi 2020 

 

Príroda, životné prostredie a deti 

Vyhlasovateľ:  Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 

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

estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby 

- zaslanie prác MŠ Odbojárov, ET Ľuborčianska 

- vystavenie výtvarných produktov Diany Kojdovej a Jessici Janegovej v ZUŠ, na 

Námestí SNP v TN 

 

Prezentácia produktov detí je odmenou za ich snahu, tvorivosť, aktivitu a najmä vnútornú 

motiváciu. Podporou pedagogickými zamestnancami a vytvorením podmienok mali deti možnosť 
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prejaviť svoj talent a videnie sveta výtvarným vyjadrením. Vďaka im za prezentáciu a gratulácia za 

dosiahnutie úspechov, z ktorej sa tešili tak deti, kamaráti ako i pedagógovia.  

 

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.  

Cieľom školy je sústavné skvalitňovanie podmienok výchovy a vzdelávania čo ovplyvňuje aj 

materiálno-technické vybavenie školy. Snahou je sústavné modernizovanie, ale i udržiavanie 

vybavenia budov a efektívne využívanie finančných prostriedkov. 

 

 

V školskom roku 2019/2020 boli finančné prostriedky využité na opravy, inováciu 

a modernizáciu.  

V prevádzke na ul.Ľuborčianskej bola vykonaná potrebná oprava výťahu, kotla, kuchynského 

robota, a vyčistená kanalizácia. Zabezpečené boli radiátorové kryty do triedy a spálne na druhom 

poschodí. Na ulici Odbojárov bola vykonaná oprava vchodových dverí a notebooku vedúcej 

školskej jedálne, na ul. Trenčianskej čistenie kanalizácie.  

Zabezpečený bol parný čistič, do školských kuchýň Materiálno-spotrebné normy, do Zariadenia 

školského stravovania na ul. Odbojárov biely riad, na ul. Ľuborčianskej mlynček na mäso a 

odkvapkávače riadu.  

Na ul. Kropáčiho sa z dôvodu havarijného stavu vykonali vodoinštalačné práce, následne montáž 

podláh z dlaždíc a montáž obkladov stien z obkladačiek a vymaľovala kuchyňa. Boli vymenené 

toaletné misy na toaletách pre dospelých a na základe uloženia povinnosti štátneho zdravotného 

dozoru boli  na ul. Kropáčiho kompletne obnovené maľovky na chodbách budovy.  

Počas prerušenia prevádzky boli na prevádzkach vykonané svojpomocné práce na ul. Kropáčiho 

viacnásobná oprava detského altánku, vybrúsená a maľovkou obnovená hlavná brána, vyspravené 

diery v stenách, vymaľované toalety pre dospelých, výrub a likvidácia zdravie a život ohrozujúcich 

stromov, na ul. Odbojárov demontáž, náter a montáž okenných mreží, demontáž zastaraného 

detského záhradného náradia, oprava oplotenia školského dvora. V spolupráci s rodičom boli 

vyrobené a osadené pivničné mreže na ul. Ľuborčianskej. 

Výchovno- vzdelávací proces bol zabezpečený z dotácie na výchovu a vzdelávanie. Zakúpený 

bol výtvarný materiál, didaktické hry, spoločenské hry pre všetky triedy, dve odborné a detské 

knihy, magnetické tabuľky, náčinie skoč a hoď, švihadlá a detské ihrisko na školský dvor prevádzky 

na ulici Kropáčiho. 

Škola zabezpečila všetky plánované revízie, servis, aktualizácie a úhradu softvérov. 

Zamestnancom školy boli zabezpečené ochranné pracovné prostriedky, prevádzkam boli 

zabezpečené čistiace prostriedky a pracovné prostriedky,  kancelárske potreby a tlačivá. 

Neočakávaná epidémia COVID 19 prinútila investovať finančné prostriedky do zabezpečenie 
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dezinfekcie, hygienických rúšok, hygienických rukavíc, papierových utierok a uterákov, 

zabezpečenie a montáž zásobníkov na papierové uteráky, rozprašovačov a teplomerov. 

Výrazným sponzorom sa stala spoločnosť LIDL, s.r.o., ktorá poskytla škole množstvo 

výtvarného materiálu (pastelky, farby, kružidlá, bloky na kreslenie, farebné perá,...), ktoré boli 

distribuované do prevádzok školy a súčasne boli vhodným darčekom pre deti opúšťajúce materskú 

školu. Triedy na ulici Ľuborčianskej boli obdarované finančným zabezpečením detského CD 

a autodráhy, ďalej spoločenských hier, výtvarného a dekoračného materiálu, detských kníh, 

pracovného stola s náradím, tabuľe, hygienických potrieb. Na ul. Trenčianskej deti dostali darom 

hračky v hodnote 200€. Nadácia Tatrabanky zo zamestnaneckého programu poskytla dar na účely 

realizácie projektu „Hýbeme sa spolu“ triedam na ul. Odbojárov sumu 300€. 

Z fondu ZRŠ na ul. Odbojárov boli zabezpečené kreslenky, obrusy na výtvarné aktivity, 

výtvarný materiál, stavebnice, vianočné girlandy, vianočne CD, kontajnery na hračky, spoločenské 

hry, guľôčková dráha, sieťky na lopty, stojan na podsedáky, počítacie figúrky, drevené vláčiky, 

brožúrky vystrihovačiek, dierkovače a detské knihy. 

Na ul. Ľuborčianskej detské edukačné knihy, pracovný a dekoračný materiál, edukačné hračky na 

rozvoj priestorovej orientácie, jazyka a komunikácie a jemnej motoriky, sklomagnetickú tabuľu na 

oznamy pre rodičov, 4 detské stoličky magnetické tangramy, Logico Primo 2 sady s rámikmi, 

logická hra Myšky, magnetické stavebnice, hračky Magformers, Smart Max, do šatní tri tabule, 

kreatívne pomôcky, divadelné predstavenie, diskotéku, koncert, Mikulášske balíčky. 

Príspevok ZRŠ na ul. Kropáčiho bol použitý na zakúpenie didaktických pomôcok na jazykovú 

a matematickú gramotnosti, hry, maňušky, kostýmových čiapok, knihy, stavebníc, šablón, 

potravinového vybavenia detskej kuchynky a iné. 

Na ul. Trenčianskej bol príspevok ZRŠ investovaný na didaktické pomôcky, šesť stoličiek pre malé 

deti, skrinku na výtvarné pomôcky, knihu pre deti, vianočné darčeky, cestovné náklady na podujatia 

školy a spoločné fotografovanie na konci roka. 

Príspevok od rodičov bol použitý na úhradu divadelných a interaktívnych predstavení, 

spoločenských akcií, odmien a darčekov pre deti, tvorivých dielní, výtvarného a dekoračného 

materiálu. 

 

V školskom roku 2019/2020 neboli naplnené plány na modernizáciu priestorov školy. Realizované 

práce boli odozvou na hroziace sa nebezpečenstvá.  

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

 príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradených zákonnými zástupcami 

detí od 1.9.2018 do 31.8.2019 spolu 15 212,00€. 

Odbojárov     5 873,00 € 

A.Kropáčiho       4 020,00 € 

Ľuborčianska       3 472,00 € 

Trenčianska     1 920,00 € 

 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 15% sumy živ. minima pre jedno nezaopatrené dieťa) 

Od 01.09.2018 do 30.06.2019 spolu 9 847,00 €. 
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 Príspevok Ministerstva práce a sociálnych vecí SR na podporu k stravovacím návykom pre 

deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy vo výške 1,20€ na jeden odobratý 

obed s účasťou na výchove a vzdelávaní 

Odbojárov  3 105,60 

A.Kropáčiho  1 483,20 

Ľuborčianska  2 448,00 

Trenčianska     820,80 

 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 
(Nadácia Tatra banky 300,00€) 

 

 

Vyhodnotenie a plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy  

 

a)oblasť personálna 

Zabezpečenie pedagogických zamestnancov 

- učiteľka na ul. Odbojárov – pracovná zmluva na dobu určitú od 9/2019, ukončená 

v skúšobnej dobe 

- učiteľka na ul. Odbojárov – pracovná zmluva na dobu určitú od 1/2020 

- učiteľka na ul. Ľuborčianskej – pracovná zmluva na dobu určitú od 9/2019, 

ukončená zo strany zamestnanca  

- učiteľka na ul. Ľuborčianskej – pracovná zmluva na dobu určitú 3/2020 

Priebežné zastupovanie dlhodobých práceneschoností kmeňovými zamestnancami, jednou 

učiteľkou a  jednou dôchodkyňou na dohodu 

b)oblasť  materiálno-technického zabezpečenia 

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

c)oblasť ekonomického zabezpečenia 

Vypracovaný rozpočet zodpovedajúci reálnym potrebám školy s prihliadnutím na šetrenie rozpočtu 

zriaďovateľa. 

Schválená, podpísaná a následne zahájená realizácia k Výzve Ministerstve pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“, prevádzka na ul. 

Ľuborčianskej. 

Podaná a kladne vybavená žiadosť na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020 vo výške 5 612,48€ 

Podaná a kladne vybavená žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov „Podpora udržania 

zamestnanosti v materských školách“ vo výške 60 053,59€ 
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Získanie 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 platných právnych predpisov, absolvovanie školení, aplikovanie platných právnych 

predpisov v praxi. 

Zabezpečenie potrieb detí a zamestnancov školy v rámci aktuálnych možností. 

Flexibilné riešenie vzniknutých situácií. 

Vykonávaním kontrolnej a hospitačnej činnosti zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania 

a materiálno-technického zabezpečenia. 

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, aktívna spolupráca s triednymi učiteľkami. 

Akceptovanie záverov a uznesení poradných orgánov riaditeľa. 

Demokratickým prístupom riadenia vytváranie pozitívnych vzťahov a klímy na pracovisku. 

e)oblasť výchovno-vzdelávacia 

Rešpektovanie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách. 

Rešpektovanie Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.  

Aplikovanie progresívnych metód a foriem, inovatívnych pomôcok vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 

Vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí tvorivými a zábavnými 

aktivitami v popoludňajšom čase. 

Plnenie Ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

Podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

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

školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí, odborné semináre). 

Spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta na úrovni 

poskytovania praktického vyučovania externým študentom školy. 

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

predškolskej výchovy a účasť na odborných seminároch organizovaných spoločnosťou. 
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Analýza práce materskej školy 

 

 Zamestnanci  materskej školy tvoria akčný kolektív, ktorý dokáže plánovať, realizovať 

a hodnotiť stanovené ciele. Veľmi pozitívne hodnotím schopnosť spolupracovať a u väčšiny 

zamestnancov vnútornú motiváciu. 

Sústavná snaha zvyšovať kvalitu školy sa zameriava na kontinuálne skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu, na pozitívny vývoj kultúry školy, na aplikovanie manažérskych kvalít 

riadenia a zabezpečenia interných procesov a na samohodnotenie školy. 

Silné stránky: 

• dynamický, aktívny život detí v materskej škole, 

• právna subjektivita školy, 

• pokrytie všetkých mestských častí, 

• kvalitná dokumentácia školy,  

• školský vzdelávací program vypracovaný na podmienky školy, 

• vlastný projekt školy, 

• zamerania a profilácia tried, 

• tradície školy, 

• úspešnosť detí v plnení povinnej školskej dochádzky, 

• pozitívna klíma školy, 

• kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

• aplikovanie inovatívnych metód vo výchove a vzdelávaní, 

• vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti, 

• modernizácia učebných zdrojov, didaktickej techniky a pomôcok,  

• efektívne nakladanie s financiami, 

• získavanie finančných zdrojov, 

• skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy, 

• nadväzovanie nových partnerstiev, 

• spolupráca so zriaďovateľom školy, 

• pozitívna prezentácia školy na verejnosti. 

 

Slabé stránky: 

• časté zmeny v personálnom osadení, dlhodobé práceneschopnosti, 

• nedostatočná odborná pripravenosť začínajúcich pedagogických zamestnancov, 

• osobná účasť riaditeľky na prevádzkach školy, 

• aktivita a vlastná iniciatíva pedagogických zamestnancov pri plnení úloh plánu práce, 

• zastaranosť zariadení školských dvorov, pomalá obnova, 

• nedostatok finančných prostriedkov na bežnom účte, 

• povinnosť využitia príspevku na výchovu a vzdelávanie iba na určený účel, 

• spolupráca so základnou školou, 

• prezentácia školy na webovom sídle školy (blog). 

 

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, 

• prvá atestácia pedagogických zamestnancov, 

• aktívna práca poradných orgánov,  

• vzájomné vzdelávanie v dobrej praxi prostredníctvom metodického združenia a vzájomných 

hospitácií, 

• zabezpečenie doplnkových aktivít školy – krúžkovej činnosti, 
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• odstránenie zistených nedostatkov z kontrolnej činnosti a chápať ich ako výzvu k náprave a 

ku skvalitneniu svojej práce, 

• odmeňovanie zamestnancov, 

• spolupráca s CPPPaP pri dosahovaní veku primeraných schopností detí, 

• získavanie finančných zdrojov, sponzorských darov a grantov, 

• využívanie spolupráce a ochoty zákonných zástupcov,  

• sledovanie a reagovanie na výzvy zo strany zriaďovateľa k čerpaniu eurofondov, 

• skvalitňovanie spolupráce s partnermi školy, získavanie nových partnerstiev, 

• prezentácia školy formou otvorenej školy, 

• prezentácia školy na webovom sídle školy, 

• šetrenie a následné využitie finančných prostriedkov na dosahovanie stanovených cieľov. 

 

Ohrozenia: 

 

• sústavné zmeny platných právnych prepisov, 

• nepripravenosť nadriadených orgánov a aplikovanie neuvážených avizovaných zmien, 

• syndróm vyhorenia zamestnancov, 

• riešenie interných pracovno-právnych záležitostí na verejnosti, 

• vytváranie napätej atmosféry v kolektíve, 

• časté a dlhodobé práceneschopnosti kmeňových zamestnancov, 

• neodbornosť začínajúcich pedagogických zamestnancov, 

• dofinancovanie v prípade navýšenia zamestnancov pri otvorení deviatej triedy a zníženého 

počtu detí v triedach, 

• nedostatok finančných prostriedkov na bežnom účte. 

 

 

Návrh opatrení 

Aktívne spolupracovať na dosahovaní vytýčených cieľov. 

Podieľať sa vytváraní pozitívnej klímy. 

Viesť otvorený dialóg. 

Využívať osobnú motiváciu, angažovanosť a zodpovednosť za plnenie svojich pracovných 

povinností a prezentáciu. 

Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces aplikovaním progresívnych metód. 

Efektívne nakladať so zverenými finančnými prostriedkami. 

Využívať ďalšie možnosti finančných zdrojov. 

Vedome zvyšovať kvalitu školy. 

 

Analýza úrovne výchovy a vzdelávania 

 

Silné stránky 

 kvalitný, na vlastné podmienky vypracovaný školský vzdelávací program, 

 triedna a školská dokumentácia, 

 pestré a motivujúce stratégie pri plnení výchovno-vzdelávacích štandárd, 

 aplikovanie odbornosti získanej z rôznych foriem vzdelávaní, 

 aplikovanie vhodných metód rovnomerne rozvíjajúcich poznávacie procesy detí, 

 prelínanie sa vzdelávacích oblastí, 

 individuálne plány pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

 pripravenosť detí na prijatie roly školáka a plnenie školských povinností, 

 rešpektovanie osobností detí, temperament, inteligenciu a učebných štýlov. 
Slabé stránky 
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 využívanie materiálno-technického vybavenia školy, 

 postavenie učiteľky ako partnera na hranie v ranných hrách a hrových činnostiach. 
Príležitosti  

 aplikovanie vedomostí a dobrej praxe v edukačnom procese, 

 vzájomné hospitácie, 

 dôslednejšie hodnotenie dosiahnutých výsledkov výchova a vzdelávania (evalvácia VVP),  

 profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. 
Ohrozenia 

 nedostatočná praktická odbornosť začínajúcich učiteliek (nedostatočná prax na odborných 

školách). 

Výchova a vzdelávanie sa realizovala v súlade so Školským vzdelávacím programom 

Štvorlístok. Do edukácie učiteľky vnášali nové poznatky a metódy, ktoré motivovali deti k učeniu. 

Prioritným prostriedkom učenia bola hra. Deti ku koncu školského roka dosiahli požadované, veku 

primerané, no v mnohých prípadoch vzhľadom na vek aj nadpriemerné výsledky. Dôslednou, 

odbornou pedagogickou prácou, priateľskou atmosférou v triedach, spoluprácou so zákonnými 

zástupcami škola opätovne dosiahla veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. 

 

Ďalšie informácie o škole 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 

Materská škola sa intenzívne podieľa na zdravom životnom štýle detí. Jedným z faktorov 

ovplyvňujúci zdravý vývin detí je prostredie, v ktorom žijú. Prostredie školy je udržiavané  

v čistote, s dodržiavaním všetkých hygienických náležitostí a v epidemiologicky nepriaznivom 

období s aplikáciou pokynov hlavného hygienika, ministra školstva. 
Pobyt detí je v znamení denných rituálov, ktoré ustanovuje denný poriadok s pokojnými a 

aktívnymi činnosťami, každodennými pohybovými aktivitami, pobyte na čerstvom vzduchu, 

vetraním miestností, pitným režimom, správnou a pravidelnou životosprávou (projekty školské 

mlieko, školské ovocie), telesnou hygienou a odpočinkom. Veľký vplyv na dieťa má pozitívna 

atmosféra, ktorú vytvárame tak v triedach a prevádzkach ako i v rámci celej školy účasťou na 

spoločných kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách (vlastný projekt školy Žijeme 

zdravo). Duševné zdravie a pohoda detí je pre nás kľúčom k zdravému a radostnému pobytu 

v materskej škole. 

 

Voľnočasové aktivity školy  

 

V školskom roku 2019/2020 sme vzhľadom na rizikovú epidemiologickú situáciu veľa 

plánovaných aktivít nezrealizovali. Využili sme jesenné a zimné obdobie, kedy sme do tried pozvali 

zákonných zástupcov na tvorivé dielne a besiedky. Otvorením školy sme ponúkli možnosť 

nahliadnuť do života školy, pričom rodičia mali možnosť pozorovať svoje deti v prostredí materskej 

školy a nadviazať otvorenú nezáväznú komunikáciu s ostatnými rodičmi a triednymi učiteľkami. 

 

 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami, poskytovanie služieb deťom a rodičom  

 

Otvorená škola smerom k zákonným zástupcom je dlhodobým prvkom spolupráce. Vzhľadom 

na priateľské vzťahy a otvorenú komunikáciu si dovolím konštatovať, že vzťahy medzi aktérmi 

výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni. Na stretnutiach ZRŠ a Rady školy je zrejmý 
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záujem o dianie v škole, snaha pomôcť a viesť školu k progresu. Bežné stretnutia či už v areáloch 

školy alebo na besiedkach a iných aktivitách sú priateľskými stretnutiami. 

V čase prerušenia prevádzky sa našli rodičia, ktorí sa pochvalne vyjadrovali ku zverejňovaniu 

aktivít na webovom sídle školy a k spolupráci prostredníctvom Mesengeru. Milým spôsobom bolo 

telefonovanie s deťmi, nakoľko vzniknutá situácia prerušila každodenné stretnutia a bolo zrejmé, že 

to bolo ľúto tak učiteľkám ako i deťom. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí prejavili o túto netradičnú  

formu spolupráce záujem a za to, že umožnili deťom kontaktovať ich učiteľky. 

Rodičia podporovali školu formou sponzorských darov (vid. Materiálno-technické 

zabezpečenie), finančne, darovaním 2% a príspevkom ZRŠ. 

V školskom roku 2019/2020 nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť. 

V danom školskom roku sa javí ako problém odhlasovanie detí. Neakceptovanie stanovenej 

hodiny na odhlásenie spôsobuje problémy predovšetkým školským kuchyniam, ktoré častokrát 

nemajú do 7,30 nahlásené počty detí. Vinníkom je v tomto prípade tak zákonný zástupca ako 

i učiteľky, ktoré si nepredávajú informácie (najmä triedy na ul. Odbojárov). 

 

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

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

 

Oklieštené možnosti v tomto školskom roku nám zredukovalo aj možnosti spolupráce. Vzhľadom 

na aktuálnu situáciu hodnotím pozitívne spoluprácu so zriaďovateľom školy, mestom Nemšová, 

ktorého vedenie v čase epidémie flesibilne komunikovalo s vedením školy a vytváralo podmienky 

na dodržiavanie nariadení, následne na postupné otváranie školy. Súčasne spoločne riešilo 

nepriaznivú situáciu v súvislosti s realizáciou projektu rozširovania kapacity školy, ktoré bolo 

omeškané z dôvodu pozdržania dokumentov na VÚC TN.  

Spolupráca s dlhoročnými partnermi školy bola v malej miere realizovaná v prvom polroku – vid 

údaje o aktivitách. Veľmi oceňujem spoluprácu s ozbrojenými a záchrannými zložkami SR 

v realizácii projektu Hýbeme sa spolu.  

 

 

Záver  

 

Školský rok 2019/2020 priniesol nemálo problémov, s ktorými sa škola musela vysporiadať. 

Výchovno-vzdelávací proces bol vo výraznej miere ovplyvnený prerušením prevádzky, ale aj 

častými práceneschopnosťami pedagogických zamestnancov,  následne zastupovaním a striedaním 

učiteliek. Súčasne prerušením prevádzky a nariadenými opatreniami bolo ovplyvnené aj kultúrne, 

spoločenské a športové dianie školy a celý jej spoločenský život. Ďalším negatívnym faktorom bolo 

sústavne odkladanie začiatku realizácie projektu, čo ovplyvnilo nielen stavebné práce ale i možnosť 

prijatia detí do deviatej triedy k septembru 2020. Z uvedeného dôvodu a tým aj odlivu detí do iných 

zariadení, myšlienka s deviatou triedou detašovanou v plánovaných priestoroch nebola realizovaná. 

Napriek všetkému sme spoločnými silami dokázali čeliť nepriaznivým podmienkam a zabezpečiť 

riadny chod školy (v rámci nariadení), venovať sa deťom, realizovať odbornú edukáciu, pripraviť 

deti na vstup do základných škôl, spolupracovať so zriaďovateľom školy, Radou školy a  

zákonnými zástupcami, podávať potrebné aktuálne informácie a vysielať pozitívne referencie 

smerom k verejnosti. 

 

 

 

V Nemšovej, dňa  01.09.2020                     

 

 

Bc. Miroslava Dubovská 

                      riaditeľka 
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