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Materská  škola  Nosice  221,  Púchov  
 
 
Č.j.:   65 / 16 
  
Zn.:   VA  A-5 
 
 
          SPRÁVA  O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
 JEJ  VÝSLEDKOCH  A  PODMIENKACH  MATERSKEJ  ŠKOLY 
                           ZA ŠKOLSKÝ  ROK  2015/2016 
 
 
   ( 1    základné identifikačné údaje o škole  

    a/ 

    1.  Názov školy:    Materská škola      
    2.  Adresa školy:   Nosice 221, 020 01 Púchov, 
    3.  Telefón:            0420- 4632551, 0911 463255 
    4.  Internetová adresa: materska.skola.nosice@gmail.com 
    5.  Zriaďovateľ školy:  Mesto Púchov 
    6.  Riaditeľka školy:    Antalová Alena 
    7.  Rada školy:  5 členov,  z toho : 2 zástupcovia rodičov, 1 pedagogický zamestnanec,                
                                                           1 prevádzkový zamestnanec a za MZ delegovaný  poslanec 
        Na začiatku školského roka oboznámila riaditeľka školy členov Rady školy 
        s organizáciou školského roka 2016/17, s počtom zapísaných detí, s dokumentáciou školy 

vyplývajúcou zo Zákona č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ 
        a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s novým Štátnym vzdelávacím programom                        

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, vyhláškou MŠ    SR č. 306 / 2008  
a 308/ 2009 o materskej škole, plánom práce školy na príslušný školský rok i so Školským            
vzdelávacím programom materskej školy „ Od studničky k rieke“  vypracovaným 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre MŠ , 

        s rozpočtom za rok 2015  i s čerpaním finančných prostriedkov za prvý polrok 2016. 
        Súčasne dala na vedomie, že ku dňu 31.12.2016 odchádza do starobného dôchodku, 

takže bude zriaďovateľom, Mestom Púchov vyhlásené na funkciu riaditeľky MŠ 
výberové konanie. 

        
       Rodičovské združenie zastupuje 5 členný výbor, ktorý sa v úzkej spolupráci s MŠ podieľa na 
        príprave spoločných aktivít a brigád. 
  
 b/   V školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných 23 detí.   
        z toho : 8 predškolákov, z nich 3 majú odklad školskej dochádzky  
         
 c/    Do prvého ročníka základnej školy nastúpilo 6 detí. (5 + 1 predčasne zaškolené)                                                          
 
 d/    Pre školský rok 2016/2017 bolo riaditeľkou školy vydaných  7 rozhodnutí o prijatí dieťaťa 
        do materskej školy. 
   



 e/    Riaditeľkou školy bolo vydaných 6 Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  
 f/    Výchovno-vzdelávacia činnosť bola uskutočňovaná podľa školského vzdelávacieho   
   programu „ Od studničky k rieke“. Program rozvíja kľúčové kompetencie (spôsobilosti)  
požadované pre predprimárne vzdelávanie. Učebné osnovy tvoria mesačné obsahové celky a tie 
sa delia na týždňové témy. Vzdelávacie oblasti v sebe zahŕňajú i prierezové témy (podoblasti) 
Pre našu MŠ to boli hlavne regionálna výchova, enviromentálna a ekologická výchova, ochrana 
života a zdravia, dopravná výchova, výchova k tvorivosti, predčitateľská gramotnosť, informačné 
a komunikačné technológie s prihliadnutím na vekové osobitosti detí a štruktúru heterogénnej 
vekovejskupiny3-6ročnýchdetí.                                                                                                                          
Dominantným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predprimárneho veku je hra, pri ktorej 
bol dôsledne uplatňovaný princíp aktivity dieťaťa. 
 
3-4 ročné deti poznajú svoje meno i mená svojich súrodencov i kamarátov v MŠ, chápu obsah 
slov, odpovedajú jednoduchou vetou, niektoré bez problémov tvoria súvislé vety i súvetia.             
S ľahkosťou si pamätajú básničky i ľudové a detské piesne, s radosťou sledujú divadielko, 
zahrajú jednoduchý dej. Ich výtvarný prejav je primeraný veku. Postupne zvládajú sebaobsluhu. 
 
Prejav 4-5 ročných detí nie je po gramatickej stránke vždy správny, problémy sú so sykavkami 
a hláskou „r“. V oblasti matematických predstáv im robí problém pravo –ľavá orientácia, časové 
vzťahy včera, dnes, zajtra. Sebaobsluhu zvládnu bez problémov. Sú zdatné po stránke športovo-
pohybovej. S obľubou pracujú s UP Lego a Duplo, Logico-primo, s interaktívnou tabuľou. 
 
5-6 ročné deti nemali problémy s konverzáciou, dokázali prerozprávať súvislý dej rozprávky, 
recitovať viacveršové básne, hrať divadlo s bábkou, spievať i tancovať. Poznali písmená i číslice 
niektorí sa vedeli podpísať. Bez problémov strihajú, modelujú, pracujú s pracovnými listami, s 
netradičným materiálom, prírodným i odpadovým. V rámci enviromentálnej výchovy sa starali 
o kvety, vtáčikov, pozorovali život hmyzu, živočíchov i rastlín. Niektoré  bez problémov pracujú 
s počítačom, s úžasným záujmom pracujú s interaktívnou tabuľou, Keďže sú výtvarne veľmi 
talentované zapájali sme sa do rôznych výtvarných súťaží, navštevujú ZUŠ v odbore výtvarnom 
i hudobnom. Bez problémov navštevujú i krúžky v CVČ. 
Rezervy:    -   Pretrvávajúce poruchy reči- hláska „r“, sykavky – doporučená systematická  
                       logopedická starostlivosť rodičov, z toho dôvodu majú 3 deti odklad školskej                        
                      dochádzky. 
                  -   Naďalej rozvíjať predčitateľskú a matematickú gramotnosť, 
                  -   dôslednosť a vytrvalosť pri vykonávaní náročnejších činností.  

- Neubližovať si navzájom, byť ohľaduplný k svojmu kamarátovi  
    
g/  počet zamestnancov MŠ: 5 ,  z toho sú 2 kvalifikovaní pedagogickí a  3  prevádzkoví  zam.     
     Účtovníčka pre všetky materské školy je zamestnancom MÚ Púchov.  
 
h/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo uskutočňované formou samoštúdia                                              
     i na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ. Je zamerané           

na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí, ich rozširovanie a získanie nových    
kvalifikácií s cieľom rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania, rozvíjať kľúčové    
kompetencie učiteľa a v neposlednom rade na získavanie kreditov so zámerom zvýšenia platu 
pedagogických zamestnancov. Ukončili sme vzdelávanie na základe ponuky MPC Trenčín 
v oblasti digitálnych technológií, enviromentálnej výchovy, v oblasti predčitateľskej 
gramotnosti v MŠ i práce s interaktívnou tabuľou. 



      Získanie kreditov pedagogických zamestnancov v jednotriednej materskej škole je takmer 
nemožné, resp. veľmi náročné. Vyžaduje si to viacdňové zastupovanie chýbajúcej kolegyne 
bez nároku na mzdu, alebo nadčas.  

     Ako riaditeľka školy odmietam vzdelávanie na úkor detí a prevádzky materskej školy.   
     Sme členkami  Spoločnosti pre predškolskú výchovu. 
     Aktívne sme sa zúčastňovali akcií a seminárov organizovaných Centrom enviromentálnej               
     a etickej výchovy Živica v rámci projektu Zelená škola, metodických podujatí MPC TN.  
     P. učiteľka je prihlásená na atestačné vzdelávanie od r. 2014, zaradená bola až v tomto    
     školskom roku, od októbra 2016. 
 
i/  Prezentácia MŠ na verejnosti: 
    Už tradične pripravujeme s deťmi kultúrny program pre dôchodcov miestnej časti v rámci    
    Mesiaca úcty k starším. S miestnymi hasičmi sme uskutočnili spoločné, pre deti zaujímavé 
    akcie, rovnako zaujímavé pre nás sú spoločné stretnutia a hry s deťmi z ÚSS. 
    Prispeli sme i hodnotným programom na Mikulášskom a Veľkonočnom jarmoku. 
    Naším cieľom je zachovať ľudové tradície nášho regiónu a preto sa v tomto duchu nesú i  
    spoločné podujatia s rodičmi, starými rodičmi a občanmi miestnej časti:  Mikuláš, Vianoce, 
    Fašiangy s pochovávaním basy, Veľká noc, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek i MDD, 
    Orieškové hody, ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov i Deň otvorených dverí  
    Už tradične sa zúčastňujeme Talentária v CVČ i športovej olympiády. 
     
 
j/  10 rokov  sme boli aktívne zapojení do medzinárodného projektu Zelená škola.  
    Školským  rokom 2014/2015 sme dôstojne ukončili naše pôsobenie, no naďalej budeme 
venovať pozornosť enviromentálnej, a ekologickej výchove, budeme chrániť a zveľaďovať 
prostredie MŠ i blízkeho okolia v spolupráci s rodinou a miestnou komunitou.   
Cez edukačné činnosti, spoločné činnosti s rodičmi a CVČ sme sa zamerali predovšetkým na 
zveľaďovanie a ochranu životného prostredia, separovanie a šetrenie energiami, zdravé 
stravovanie a zdravý životný štýl a svoju pozornosť sme zamerali opäť na biokompostovanie a 
separovanie a uskutočnili sme s deťmi edukačnú aktivitu „Tekvičkové kráľovstvo“ .  
I v tomto školskom roku sa nám podarilo ukázať širokej verejnosti, že sme tvoriví, kreatívni 
a výsledky našej práce hovoria za všetko. Máme krásnu materskú školu, vymenené okná, 
vymaľované a opravené priestory šatní a školskej jedálne, máme dobudovaný školský dvor, 
doplnený o nové komponenty – hojdačky, vláčik, auto, loď, futbalové brány, basketbalový kôš, 
nadkryté pieskovisko, záhradu pravidelne udržiavanú kosením. A to všetko v rámci rozpočtu 
školy na príslušný kalendárny rok. (postupne, každý rok niečo opravíme, vymeníme, dokúpime,.)  
Pracujeme i s bábkou Adamko, hravo – zdravo, s jasným cieľom:  
      „ ... aby boli deti zdravé, dobré a múdre ... 
            aby zdarne prospievali ..., aby boli rady na svete ...“   
Úzko spolupracujeme s detskou lekárkou Mudr. Cígerovou i s CPPPaP v Púchove. Zapojení sme 
do projektov  v rámci EU v podávaní školského mlieka a školského ovocia.    
 
k/ V decembri 2009 bola ŠŠI uskutočnená školská inšpekcia zameraná na stav a úroveň 
pedagogického riadenia , procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole. Záver 
a hodnotenie inšpekcie:  „ veľmi dobrý „  , bez udelenia opatrení.    
Riaditeľkou školy bola štvrťročne uskutočňovaná kontrolná a hospitačná činnosť na    základe 
vypracovaného Plánu práce a kontrolnej činnosti. V tomto školskom roku kontrola ŠŠI 
uskutočnená nebola. Kontrola zamestnancov z RÚVZ bola taktiež bez vážnych opatrení. 
  
l/ Materiálno-technické vybavenie materskej školy je veľmi dobré   a priestory zodpovedajú  



     požiadavkám MŠ. 
m/  Materskú školu finančne zabezpečuje Mesto Púchov i rodičia. 

 
     l. z rozpočtu obce na rok 2015/16: 85 495,47 € – financie  boli použité  na mzdy a odvody, 
energie, revízie, údržbu, opravu plynového kúrenia, doplnenie inventáru o nové učebné    
pomôcky: na dopravnú výchovu, literatúru, telovýchov. náradie a náčinie i modernizáciu 
interiéru, školského dvora 
     2. Dotácie zo štátneho rozpočtu: 858,00 € použité na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre  
         predškolákov. 
     3. príspevky od rodičov:  2 265,00€   boli použité na: modernizáciu učebných pomôcok,  
         na inováciu výchovno-vzdelávacej činnosti, interiérové vybavenie a údržbu budovy MŠ 
     4. Kapitálové výdavky. 0  
      
n/  Koncepčný zámer rozvoja MŠ: Vzhľadom na polohu MŠ sa zamerať na oblasť ekologickej  
     a regionálnej výchovy 

- upozorniť rodičovskú verejnosť na umiestnenie MŠ v zdravom, krásnom a čistom 
prostredí 

- viesť deti k zachovávaniu ľudových tradícií, rozvíjať hudobné činnosti, pestovať lásku 
k ľudovej piesni, hudbe i tancu. 

- Naďalej zveľaďovať a chrániť život. prostredie, 
budovať vzťah  k prírode, k jej ochrane a podielu detí na jej zveľaďovaní. 

            Naďalej svojpomocne skrášľovať interiér a exteriér materskej školy, formou brigád  
            v blízkom okolí. 
      Zelená škola bol spôsob, ako sa odlišovať od ostatných škôl. Ovplyvnila nás všetkých i našu                                              
      prácu. Mala tímového ducha, do projektu boli zapojení všetci: deti, pedagógovia, zamestnan     
      ci,  rodičia i široká verejnosť a tomto duchu chceme pracovať i naďalej.                                                          
 
 o/  MŠ sa pravidelne prezentuje v oblasti regionálnej a hudobnej výchovy v ľudovom speve za 
     doprovodu p. učiteľky hrou na akordeóne i flaute, tančekmi vo vlastných krojoch. 
      V spolupráci s Mestom Púchov deti absolvovali korčuliarsky i plavecký výcvik. 
      Zvlášť dobrú spoluprácu máme s Púchovským Ekocentrom z CVČ pri organizovaní ekopro- 
      gramov i tvorivých dielní. Navštívili sme výchovné koncerty v ZUŠ, divadelné predstavenia  
      v DK i mestskú knižnicu, zavítali k nám bábkoherci, kúzelník 
      Spolupracujeme s Neštátnym zdravotným zariadením Spirare, v snahe odstraňovať spoločne  
      poruchy reči, učenia a správania  detí v úzkej kontinuite s rodičmi.  
      Máme vlastné detské kroje,  tričká s logom zelené žabky, zásterky na  pracovné činnosti 
      pre všetky deti i bezpečnostné reflexné vesty na prechádzky ulicou.  
   
 ( 2 
b/  Aktivity, ktoré MŠ organizujeme bývajú uskutočňované prevažne v popoludňajších hodinách 
     s cieľom čo najvyššej účasti rodičov i občanov miestnej časti, bývalých škôlkarov. 
     Zo spoločných podujatí spomeniem niektoré: Šarkaniáda, , Orieškové hody, Vianoce  
      s enkaustikou,/práca s horúcim voskom/, stretnutie s Mikulášom, tradičný Fašiangový bál,    
     Deň otvorených dverí, Deň matiek organizovaný v spolupráci ZUŠ, s vystúpením bývalých 
     škôlkárov. MDD s návštevou miestnych hasičov spojenou s predvedením praktickej ukážky      
     hasičského umenia. Veľké ďakujem patrí Zväzu turistov v Púchove za Mikulášske balíčky.  
     Výbornou akciou bola spoločná opekačka za účinnej pomoci otcov a starých otcov vo voľnej  
     prírode, s cieľom prekonávania prírodných prekážok, dravej súťaživosti ale hlavne 
     prejaviť vďačnosť a lásku otcovi, potešiť sa s ním, byť na neho hrdý.  
     Bola to zároveň skvelá bodka za školským rokom 2015/16 a rozlúčka s budúcimi školákmi. 



 
c/  Úprimná vďaka patrí rodičom za spoluprácu a ochotu pomôcť v interiéri i exteriéri MŠ.     
     Poďakovanie patrí i všetkým zamestnancom materskej školy za prácu a aktivitu naviac, lebo 
     všetky tieto náročné práce a činnosti môže splniť len dobrý a zanietený pracovný kolektív.  
 
d/  I v tomto školskom roku patrí úprimné poďakovanie  zriaďovateľovi, Mestu Púchov, ktorý 
     nám nielenže nikdy neodmietol pomoc, ale usmerňuje nás i po stránke metodickej a pomáha 
     predovšetkým s plnou zodpovednosťou i finančne. Bez jeho pomoci by sme nemohli                                                                            
     uskutočniť opravy takého charakteru, ako je modernizácia a opravy interiéru MŠ.  
     A verte, že to vždy stojí za to. Naša materská škola je po každých prázdninách a voľných      
     dňoch krajšia / úpravy prevádzame keď je MŠ mimo prevádzky/ a našim deťom žiaria očká  
     radosťou. Tak sa nám darí postupne dopĺňať inventár, inovovať školský dvor.                              
    Darom sme od p. Juraja Gašpárka z Nosíc získali farebný televízor Samsung 120.      
    Záverom chcem skonštatovať, že vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi a rodičmi i  
    zriaďovateľom sú veľmi dobré.  
    Je naším cieľom i naďalej ponúkať kvalitné služby a udržať tak  predprimárne                                                                                                                                                                                                        
    vzdelávanie na požadovanej úrovni.  
    Školský rok 2015/2016 sme zodpovedne zvládli a rozlúčili sme sa so skvelými deťmi,  
    výborne pripravenými na vstup do 1. ročníka ZŠ i s ich príjemnými a zodpovednými       
    rodičmi a zaželali sme im krásny život plný radosti, lásky a ľudskej múdrosti.  
    Pokračujeme v spolupráci s CEA města Olomouc „Sluňákov“, s pedagogickými     
    zamestnancami ČR s cieľom výmeny skúseností a poznatkov v práci s deťmi predškolského   
    veku v enviromentálnej a ekologickej oblasti i v oblasti regionálnej. 
     
    Školský vzdelávací  program „ Od studničky k rieke “ vypracovaný na základe  
    Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a úlohy z neho vyplývajúce sme splnili      
    zodpovedne i v tomto školskom roku.  
    Školský rok 2016/17 zahájime upraveným  Školským vzdelávacím programom pre  
    materskú školu „Od studničky k rieke“ v súlade s novým Štátnym vzdelávacím  
    programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, platným od 1.9.2016.  
       
   
 
   V Púchove  6. 10. 2016                                                                         Antalová Alena 
                                                                                                                  riaditeľka školy 
 
 
     Vyjadrenie pedagogickej rady: .................................                učiteľka MŠ, Pavlacová T. 
 
     Dátum:   10. 10. 2016 
 
 
     Vyjadrenie Rady školy:           ..................................              predseda: .............................. 
  
     Dátum:   11. 10. 2016 
 
  
     Príloha:  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  
                     šk. r. 2015/2016 
                     - vypracovala účtovníčka MŠ: Loduhová Monika 



 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti šk. 2015/2016 
(Vyhláška Ministerstva školstva SR Z.z. č. 9/2006, §2 odst. 1 pís.m) 

 
 
 
 
 1. Dotácie rozpočtu obce:   85 495, 47  EUR      
  
  
2.  Dotácie zo štátneho rozpočtu   858, 00 EUR  
     tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, na energie, na opravy a drobnú    
     údržbu MŠ    
 
 
3.  Kapitálové prostriedky:  0  
 
 
4.  Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:  2 265, 00 EUR  
 
 
5.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobných predpisov (sponzorské):   0       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Púchove 04.10.2016 
 
Vypracovala: Loduhová Monika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        


