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Správa o výsledkoch a podmienkach   
výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Požiarna 1292/5,  

Púchov 020 01 za školský rok 2015/2016 
 

1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
a)  

1. Názov školy: MATERSKÁ  ŠKOLA 

2. Adresa školy: Požiarna 1292/5,  Púchov  020 01 

3. Telefónne číslo: 042/4632051, mobilné číslo: 0905 326 551      

4. Internetová adresa: www.skolkapuchov      
e-mailová adresa: poziarna1292@skolkapuchov.sk 

5. Zriaďovateľ: MESTO  PÚCHOV 

6. 
riaditeľka školy - Katarina  Tomanová    
vedúca školskej jedálne - Oľga Danišková 

 
              
             Rada školy fungujúca do nových volieb do  6.4. 2016 
 

7. Mgr. Eva Muržicová – predseda RŠ za pedagogických zamestnancov 
Oľga Danišková – člen RŠ za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Radoslav Varga– člen RŠ delegovaný za zriaďovateľa 
Mgr. Hedviga Šulcová– člen RŠ delegovaný za zriaďovateľa 
Bc. Jana Kuchtová – člen RŠ delegovaný za rodičov 
Veronika Koncová  - člen RŠ delegovaný za rodičov 
Júlia Čačová - člen RŠ delegovaný za rodičov 

              
 
             Novozvolená Rada školy fungujúca od 6.4. 2016 
 

7. Iveta Hudecová  – predseda RŠ za pedagogických zamestnancov 
Oľga Danišková – člen RŠ za nepedagogických zamestnancov 
Ivan Sadloň – člen RŠ delegovaný za zriaďovateľa 
PaedDr. Miroslav Kubičár - člen RŠ delegovaný za zriaďovateľa 
Ing. Iveta Smataníková – člen RŠ delegovaný za rodičov 
Veronika Koncová  - člen RŠ delegovaný za rodičov 
Soňa Pšenáková - člen RŠ delegovaný za rodičov 

 
            Rada školy je samosprávnym orgánom v zmysle zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej    

správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada 



školy bola  ustanovená ustanovujúcou schôdzou 22.3.2016, schválená zriaďovateľom 6.4. 
2016.  Stretla sa dva krát ročne.  Spolupráca s MŠ je na dobrej úrovni. 

 
 
             Poradné orgány školy 
 

Pedagogická rada – zasadala v školskom roku 8 x, členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci školy. Je to poradný a iniciatívny orgán riaditeľky školy. Má kompetenciu 
navrhovať, prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutia riaditeľky 
školy. Pedagogická rada pracuje konštruktívne a dokáže prijať spoločné rozhodnutia. 
Z jej zasadnutia sa pravidelne vedú zápisnice. 
 
Metodické združenie –  vedúca: Hudecová Iveta. MZ pracovalo podľa Plánu práce na 
školský rok 2015/2016.  
 
Technik BOZP  – 1x ročne preškolil všetkých zamestnancov školy 
Technik Protipožiarnej ochrany– 1x ročne preškolil všetkých zamestnancov školy  

 
 

b)  Údaje o počte žiakov školy: 
             Materskú školu počas školského roka navštevovalo 94 detí. Boli rozdelené do  štyroch 

tried podľa vekových skupín.  
             

1.trieda  2.trieda 3.trieda 4.trieda 
23  23 24 24 

 
             Počet predškolákov: 23, z toho 3 deti mali odloženú školskú dochádzku. Deti s odloženou 

školskou dochádzkou počas školského roka pracovali podľa vypracovaného osobného 
plánu, zameraného na ich osobný rozvoj. 

      
b) MŠ uvedený údaj neeviduje 

 
c) MŠ uvedený údaj neeviduje 

 
d) Deti dosahovali pozitívne výsledky na základe zásady individuálneho prístupu,  

veku -primeranosti, uplatňovaním moderných foriem a metód práce. Všetky deti, 
ktoré ukončili dochádzku do materskej školy z dôvodu odchodu do základnej školy, 
dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

 
Počet predškolákov 23 
Vydané osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 19 
Odklad školskej dochádzky v novom školskom roku 4 

 
 
 
 
 



e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016: 
             Výchovno – vzdelávacia činnosť materskej školy v školskom roku 2015/2016 vychádzala 

z vypracovaného Školského vzdelávacieho programu: „ ŠŤASTNÝ DRÁČIK “ - základného 
dokumentu školy. V roku 2012 sme revidovali ŠKVP. Plnili sme  Štátny vzdelávací program 
ISCED 0. Počas celého školského roku sme sa pripravovali na inovovaný Štátny vzdelávací 
program pre predprimárne vzdelávanie. Študovali sme nové metodiky k danej 
problematike. Vychádzali sme z POP pre školy a školské zariadenia, orgány štátnej správy 
v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2015/2016, Plánu práce školy. 
Taktiež sme postupovali podľa Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 
 

f) Údaje o počte zamestnancov školy: 
 
Pedagogickí zamestnanci 
 

1. Katarina Tomanová 
2. Daniela Labantová                                                     
3. Jitka Bieliková 
4. Elena Havlová  
5. Alena Šibíková 
6. Iveta Hudecová 
7. Mgr. Adriana Čemešová 
8. Mgr. Eva Muržicová 

           
           Pedagogickí zamestnanci sú 100%  kvalifikovaní.  

    Pani Muržicová má vysokoškolské vzdelanie  a I. kvalifikačnú skúšku. Pani Bieliková a pani 
Hudecová majú – I. kvalifikačnú skúšku. Pani Čemešová má vysokoškolské vzdelanie. 

     
 
           Nepedagogickí zamestnanci 

 
1. Jana Fedorová  
2. Zdenka Miniariková 
3. Oľga Danišková 
4. Alžbeta Kovářová 
5. Zuzana Gabková 
6. Marcela Šušolová 

           
           Počas školského roka boli zamestnané dve aktivačné pracovníčky z Úradu práce,  ktoré 

pomáhali  s prácami  v práčovni,  upratovali areál MŠ, školskú záhradu.  
 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
Vedenie školy podporovalo účasť učiteliek na kontinuálnom a aktualizačnom vzdelávaní, 
so zámerom vniesť do ich práce nové formy a zlepšiť ich kvalitu práce. Vzdelávali sa podľa 
schváleného:  Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015/2016.  



Pani učiteľky mali záujem vzdelávať sa, boli prihlásené prihláškami na vzdelávacie 
programy MPC Trenčín, ale MPC Trenčín neprizvalo pani učiteľky na žiadne vzdelávanie 
učené pre materské školy.  

              
             p. Tomanová Katarina sa zúčastnila: 

 Zúčastnila sa Celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
a 22. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Bratislave 15. a 16.4. 2016 

 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 SPV – región Nová Dubnica: Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami 

 
                  Mgr. Muržicová Eva:  

 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 
                  p. Havlová Elena:  

 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 

p. Hudecová Iveta:   
 Zúčastnila sa Celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 

a 22. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Bratislave 15. a 16.4. 2016 
 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 SPV – región Nová Dubnica: Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami 

 
p. Bieliková Jitka:   
 je predsedníčkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu za región Púchov a  

pravidelne sa zúčastňuje pracovných porád spoločnosti – dáva informácie 
celému regiónu 

 Zúčastnila sa Celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
a 22. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Bratislave 15. a 16.4. 2016 

 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 SPV – región Nová Dubnica: Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami 

 
                   p. Šibíková Alena:   

 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky  
 
                   p. Labantová Daniela:  

  individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 
 

Mgr. Čemešová Adriana   
 Zúčastnila sa Celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 

a 22. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Bratislave 15. a 16.4. 2016 
 individuálne študovala doma odborné knihy a nové metodiky 

 
 
 
 
 
 



h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Materská škola sa zapájala i do diania v meste. Spolupracovala s kultúrnymi 
a spoločenskými inštitúciami – Základná škola Komenského, Dom kultúry, Mestská 
knižnica, Základná umelecká škola, Mestský úrad – Zbor pre občianske záležitosti, Hasičský 
zbor, CPPPaP a Mestská polícia. 
 

Údaje o aktivitách organizovaných školou: Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola 
zapojila: 

Turistická vychádzka – podpora fyzického 
a duševného zdravia detí 

Spolupráca s mestom Púchov: 
Uvítanie detí do života – program detí 

Ovocníčkovia– vitamínové chuťovky- príprava, 
ochutnávky 

Mikulášsky jarmok – vystúpenie detí 
s programom 

Starostlivosť o vtáky v zime Spolupráca s knižnicou mesta: beseda 
a návšteva v knižnici 

Prišla jeseň do záhradky- činnosti pri 
jesenných prácach v školskej záhrade 

Vystúpenie detí na jarnom jarmoku – 
 Uvítanie jari  

Posedenie s Mikulášom -  vítanie a program 
detí pre Mikuláša 

 Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej 
súťažnej prehliadky: Dúhový kolotoč, 
Púchovské čarbanice a Výtvarnej aktivity pre 
deti v ZŠ a MŠ – Cesta Rozpralesom 2016 – 
prácami na tému: Dobrá víla 

Vianočný koncert – vystúpenie detí zo ZUŠ  Návšteva kina, divadla v dome Divadla 

Tvorivé dielne s rodičmi – veselé Vianoce  Spolupráca s MŠK: Korčuliarsky výcvik 1x 
                               Predplavecký výcvik 1x 

 Fašiangy – karneval – výroba masiek na 
karneval, tanec karnevalových masiek v MŠ 

Spolupráca s CPPPaP:  depistáž predškolákov   

Od semienka ku rastlinke – zážitkové učenie Spolupráca s CVČ Včielka :  
Talentárium  

Moja obľúbená knižka – beseda 
s pracovníčkami knižnice – vzbudiť u detí 
záujem o knihy 

ZUŠ: koncert detí 

Kytička pre mamičku – besiedky po triedach 
ku Dňu matiek 

Návšteva primátora mesta Mgr. Heneka na 
Mikuláša 

Návšteva mestského úradu – deti spoznávajú 
svoje mesto, predstaviteľov mesta 

ZUŠ:  výstava výtvarných prác detí 

K príležitosti MDD – súťaž a vyhraj – súťaže 
medzi deťmi v jednotlivých triedach 

Návšteva primátora mesta Mgr. Heneka na 
MDD 

Učíme sa plávať- získanie základov plaveckých 
zručností – predplavecký výcvik detí 

Vesmír – spoznávanie vesmíru, pozorovanie 
cez ďalekohľad v spolupráci s astronomickým 
krúžkom z CVČ Včielka 



Návšteva sokoliarov – ukážka dravcov, 
spoznávanie ich života, poznávanie rôznych 
druhov vtákov 

Medový deň – v spolupráci zo ZŠ J.A. 
Komenského v Púchove 

Lesná pedagogika – spoločná aktivita detí z 3. 
A 4. Triedy s lesníkmi – poznávanie lesa, 
zvierat, ich ochranu  

 

Deň otcov – spoločné súťaživé hry na 
školskom dvore  

 

Spoločná rozlúčka s predškolákmi a rodičmi   

Spoločné a záverečné fotografovanie detí  

 
i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
MŠ je zapojená do projektu:  
 Európskeho programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny –„Školské ovocie“ 
 Európskeho programu na poskytovanie finančných zdrojov Európskej únie na 

podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov  
 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
škole 

              
              V školskom roku 2015/2016 nebola na našej škole ŠŠI. 
              Kontroly:  
 

Kontrola: Predmet kontroly: Termín realizácie: 
RÚVZ Požiadavky na čistenie a udržiavania 

pieskovísk 
18.4. 2016 

RÚVZ Odber vzorky piesku a dodržiavanie hyg. 
požiadaviek na pieskoviská 

24.5. 2016 

Sociálna poisťovňa 
pobočka Považská 
Bystrica 

Odvod poistného na sociálne poistenie 
a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa. 
Kontrolované obdobie 1.1.2012-29.2.2016   

18.-19.5. 2016 

 
k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Materská škola je štvortriedna. Priestorové podmienky v MŠ sú vyhovujúce na kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces detí. Triedy sú rozdelené na herňu, stolovaciu časť, spálňu, 
hygienické zariadenia, kuchynku na výdaj jedál. Všetky miestnosti sú čisté, plne využité pre 
potreby detí. 
Počas školského roka sme zakúpili rôzne pomôcky na pobyt detí vonku – pomôcky 
a hračky do pieskoviska, popruhy na hru a beh do dvojiciach – koníkov, nové lopty, vrecia 
na skákanie aj pre rodičov. Dopĺňali sme odborné pomôcky na jednotlivé výchovno- 
vzdelávacie činnosti: vesmír, farby, pocity, rozprávky, naše telo, príroda, rozvoj 
matematických predstáv, telesá. 



Naďalej dopĺňame odbornú literatúru na skvalitnenie práce učiteliek – Dieťa a jeho svet, 
Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy. Školská knižnica bola pravidelne 
dopĺňaná aktuálnou metodickou a detskou literatúrou.  Odoberáme odborný časopis: 
Predškolská výchova, Rodina a škola, odborný metodický časopis pre učiteľov materskej 
školy: Naša škola. 

 
 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
Z originálnych kompetencií: 

• 53.432,41€  na prevádzku materskej školy  
• 118.284,86€ na mzdy 
• 595,86€ PN zamestnancov  
• 43.671,46€ odvody 
• 2.932,22€ na predškolákov ( 5-6 ročné deti )  
• 2.160€ krúžky pre deti – zabezpečovali pani učiteľky 
• 33,20€ príspevok pre dieťa v hmotnej núdzi    
• 73,04€ príspevok na predplavecký výcvik predškolákov  

 
Financie boli použité na prevádzku MŠ: na tepelnú energiu, na elektrickú energiu, vodné,    
stočné,  telekomunikácie, čistiace a pracie prostriedky, ochranné pracovné prostriedky pre 
zamestnancov, maľovanie kuchyne  a nevyhnutnú údržbu priestorov a zariadenia MŠ. 

               
             2.   

•  10.722,00€ príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným   
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby v sume 15,00 € na mesiac na jedno 
dieťa  

• 1.694,38€ dobropisy   
•  47,23€ zabezpečenie odbornej praxe  
•  1.170€ sponzorsky na projekt Tesco – Hravo a zdravo 

 
 

m) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy : 
      
Koncepčný zámer rozvoja školy sme vypracovali a prerokovali na Pedagogickej rade dňa 
27.8. 2012 od roku 2012 s výhľadom do roku 2016. V novom školskom roku bude 
vypracovaná nová koncepcia na ďalšie obdobie 5 rokov. Úlohy boli zamerané do 5  
okruhov:  
 
 
1. Inovácia materiálno – technickej základne - vnútorného prostredia MŠ: 

                    Z tohto okruhu sa nám podarilo plniť tieto úlohy: Školskú jedáleň sme doplnili novým 
riadom do kuchyne. Celá kuchyňa bola počas leta vymaľovaná i jej priľahlé sklady.   

             Počas roka sme opravili potrubie k jednotlivým radiátorom v 1. a 4. triede nakoľko bolo 
upchaté a nehriali.  Vymenili sme i radiátory a doplnili v šatni učiteliek v 1. triede. Počas 
leta sme prerobili register tepla v hospodárskom pavilóne, nakoľko už bolo z staré  



a odoberalo veľa tepla a energie.  Vymaľovaná bola šatňa i WC detí v 1. triede. V 2. triede 
sme vymenili okná za plastové v celej triede.  

 
2. Estetizácia a rekonštrukcia školskej záhrady a okolia MŠ:  

                     Spolu s Rodičovským združením a Dobrovoľníkom mesta Púchov sme zorganizovali 
v rámci Dňa Zeme 22.4. 2016 brigádu zameranú na vymaľovanie plotu pred materskou 
školu, vyčistenie múrika, prekopanie a doplnenie novým pieskom pieskoviská,  upravili 
sme kvetinové záhony pred materskou školu, doplnili sa nové kríky i kvety. Z rodičovského 
združenia sme zakúpili nové hracie prvky – drevenú hojdačku, drevený domček, opravili 
sme všetky pokazené drevené hracie prvky v školskej záhrade. Sponzorsky nám rodičia 
zabezpečil vyváranie a vyčistenie od hrdze predného plotu, domurovanie a opravu 
predného múrika pod plotom.  

 
 

3. Rozširovať spoluprácu MŠ a rodiny: 
      V spolupráci materskej školy a rodiny sa snažíme neustále zapájať rodičov do diania 
v materskej škole. Rodičia majú záujem pomôcť a pomáhajú. 
Tento školský rok sa nám podarilo zaregistrovať na 2 % z dane na rodičovský účet ZRŠ. 
Získané financie použijeme na dofinancovanie projektu Hravo a zdravo – na hrové prvky 
na školský dvor. 

             Rodičia aktívne spolupracujú počas karnevalu detí, majú záujem o školské krúžkové 
činnosti, pomáhajú pri drobných opravách v materskej škole. 

             Uskutočnili sme: Tvorivé dielne s rodičmi – veselé Vianoce, tvorivé  popoludnie s rodičmi, 
vyrábanie vianočných predmetov  – aktivita bola veľmi kladne hodnotená od rodičov. 

 
 

4. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy: 
      Pedagogickí zamestnanci plnia tento okruh počas celého školského roka. Pani Mgr. 
Muržicová, Hudecová spolu s riaditeľkou školy pravidelne dopĺňajú  knižnicu pedagogickú 
i detskú. Individuálne študujú odbornú literatúru a nové odborné metodiky.   
Metodické združenie pod vedením pani Hudecovej vydáva vnútorné metodické materiály 
na edukačné činnosti. Získané vedomosti učiteľky vnášajú do práce s deťmi. V svojej práci 
kladú dôraz na humánny prístup k deťom, zabezpečujú deťom pokojné a motivujúce 
prostredie, aby dieťa prežilo každý deň v materskej škole šťastne a radostne. 
Učiteľky sa vzdelávajú podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania na daný školsky rok.  

 
 

5.  Zvyšovanie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole: 
                    Školský vzdelávací program je koncipovaný tak, aby rozvíjal celostne osobnosť dieťaťa, 

pripravil každé dieťa na vstup do základnej školy a na život v spoločnosti. U detí rozvíjame 
kľúčové kompetencie vo všetkých oblastiach: kognitívnej, perceptuálno-motorickej, 
sociálno-emocionálnej oblasti. Ďalej vzdelávame v podoblastiach: matematicko-logickej,  
hudobnej, výtvarnej dramatickej, literárnej, pohybovej, grafomotorickej, predčitateľskej 
gramotnosti, kultúrnej, zdravotnej, prírodovednej, informačno-komunikačných 
technológií. 



Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok školy, zo spoločenských potrieb 
a osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov. Profilácia je uverejnená na 
webe školy. 

 
 

n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
 

SILNÉ STRÁNKY  
• 100 % kvalifikovanosť pedagogického 

zboru , vysoká odbornosť 
pedagogických zamestnancov, ochota 
vzdelávať sa a vnášať nové metodické 
postupy do práce z deťmi 

• kvalitne vypracovaný školský 
vzdelávací program   

• modernizácia interiéru a exteriéru 
• vypracovaná koncepcia školy je reálna 

a plní sa  
• vypracovanie a realizácia vlastného 

projektu na školskú záhradu – 
postupné plnenie, vybudovanie 
futbalového ihriska 

• dosahované dobré výsledky v oblasti 
hudby, spevu,  
hudobno – pohybovej výchovy, 
výtvarnej výchovy – výtvarné práce sú 
zasielané do rôznych súťaží  

• pre deti s odloženou školskou 
dochádzkou  realizované plány 
individuálneho rozvoja 

• MŠ sa zapája do verejného života 
mesta – uvítanie detí do života, 
programy na jarmoky 

• vzťahy na pracovisku a klíma školy je 
priaznivá   

• vytvorenie krúžkov na podporu 
talentovaných detí 

• krúžok anglického jazyka 
•  učebná pomôcka LEGO DACTA –

využitie vo výchovno.-vzdel. procese  
• kvalitné učebné pomôcky, dostatok 

hračiek 

SLABÉ STRÁNKY 
• nedostatočná kapacita pri prijímaní 

detí do MŠ 
• využívať digitálne vedomosti vo svojej 

práci 
• nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu budovy: výmenu okien, 
zateplenie, generálku rozvodov 
a radiátorov, opravu predného 
oplotenia okolo MŠ, vybudovanie 
zabezpečeného pieskoviska – 
z bezpečnostného a zdravotného 
hľadiska 

• zabezpečiť do 1 .+ 2. triedy „ 
Germicídny žiarič – na dezinfekciu 
povrchu a vzduchu bez prítomnosti 
ľudí – so zámerom znížiť chorobnosť 
detí i personálu 

NÁVRHY 
• vypracovať nový ŠkVP podľa pokynov 

z ministerstva školstva za aktívnej 

ODPURÚČANIA 
• pravidelné informovanie rodičov 

i verejnosť o našej materskej škole 



spolupráce celého pedagogického 
kolektívu 
 

prostredníctvom webovej stránky    
• vzdelávanie učiteľov smerovať 

k novému ŠKVP 
 

 
 

o) Výsledky úspešnosti školy 
 

     Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťažnej prehliadky: Dúhový kolotoč, 
Púchovské čarbanice a Výtvarnej aktivity pre deti v ZŠ a MŠ – Cesta Rozpralesom 2016 – 
prácami na tému: Dobrá víla.  

     Zapojili sme sa do projektu, ktoré vyhlásila nadácia Tesco s nadáciou Tesco: „ Vy 
rozhodujete, my pomáhame 2016 “, ktorý sme vyhrali a získali sme finančné 
prostriedky  - 1.300 € na  inováciu hracích prvkov na školský dvor.             

 
II. Ďalšie informácie o škole 

 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 

Počas celého školského roka sa snažíme v každej triede vytvárať bezpečnú, podporujúcu 
a podnetnú klímu, klímu dôvery, otvorenej komunikácie. Dodržujeme zásady zdravej 
životosprávy. Medzi zamestnancami vládne duch spolupráce, tímovej práce. Pri 
usporiadaní denných činností sme zabezpečili vyvážené striedanie rovnocenných činností, 
vytvorili časový priestor na hru a učenie dieťaťa.  
Veľmi dôležitý je i vzťah škola – dieťa, škola – rodič, rodič – škola. 
 
 

b) Voľno časové aktivity: 
             Krúžky prebiehajú v popoludňajších hodinách. Pani učiteľky ich vedú na vysokej odbornej 

úrovni. 
V popoludňajších hodinách boli uskutočňované krúžky v materskej škole: 
 

             1. Tanculienky  -  viedli pani učiteľky:  Bieliková J., Hudecová I. 
             2. Športové hry – viedli pani učiteľky:  Labantová D., Šibíková A. 
             3. Šikovné ručičky – viedli pani učiteľky:  Mgr. Muržicová E., Havlová E. 
             4. Legáčik - Logáčik  -  viedli pani učiteľky:  Tomanová K., Mgr. Čemešová A.      
             5.Preschool English v materskej škole v 3. triede – viedla lektorka Ing. Támová Gabiela,  

pracovníčka CVČ Včielka v Púchove, v 4. triede výučbu angličtiny zastrešoval - Inštitút 
jazykov a vzdelávania v Púchove: Angličtina pre deti predškolského veku – lektor Mgr. 
Jozef Šlesár    

 
 

c) Poskytovanie služieb rodičom: 
           Učiteľky poskytujú rodičom odborné konzultácie. Informácie o živote školy sprístupňované    
           na nástenke školy, denne prostredníctvom vzájomnej komunikácie učiteľka – rodič.   
            
 
            V Púchove   16.9. 2016 


