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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy, Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov za školský rok 2016/2017. 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov 
3. telefónne číslo: 042/4631956                     mobilné číslo: 0905 317 762 
4. Internetová adresa: www.skolkapuchov.sk  e-mail: poziarna1291@skolkapuchov.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Púchov 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Jarmila Rolincová riaditeľ školy 
 zástupca riaditeľa školy  
 zástupca riaditeľa školy  
 zástupca riaditeľa školy 
 zástupca riaditeľa školy 
 zástupca riaditeľa školy 
 vedúca vychovávateľka ŠKD 
Jana Jellúšová vedúca ŠJ 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Materskej škole, Požiarna 1291/26, Púchov, bola ustanovená v zmysle § 24 
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 po voľbách dňa 30. 07. 2003. 
Funkčné obdobie začalo dňom  01. 08. 2003 na obdobie 4 rokov. Od 22. marca 2016 pracuje 
Rada školy na základe výsledkov volieb v nasledovnom zložení a počte členov: 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mária Bednárová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Ing. Daniela Paliesková podpredseda za rodičov 
3. Bc. Lenka Kaššovicová člen za rodičov  
4. Igor Holčík člen za rodičov 
5. Roman Hvizdák člen za zriaďovateľa 
6. Emília Palmeová člen za zriaďovateľa 
7. Simona Mikovičová člen za nepedagogických zamestnancov 
8.    
9.    

10.    
11.    

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za 
zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 

http://www.skolkapuchov.sk/
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 
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 sa stretávala pravidelne štyrikrát ročne (viď zápisnice zo zasadnutí RŠ).  
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  

1. Metodické združenie, ktoré bolo založené podľa štatútu metodického združenia v roku 
2009, odvtedy pracuje pod vedením p. Evy Veličovej, učiteľky MŠ na základe 
vypracovaného plánu vnútroškolského MZ 

2. Pedagogická rada je poradný a iniciatívny orgán riaditeľky školy, má kompetencie 
a funkcie. Spája osobnú zodpovednosť riaditeľky školy so skupinovým poradenstvom 
ostatných pedagogických zamestnancov. Má kompetenciu navrhovať, prerokúvať 
a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutia riaditeľky školy. Jej práca je 
konštruktívna, všetci členovia sú schopní kooperácie. Zasadala 5x v školskom roku. 
(viď zápisnice) 

3. Spolupráca so zriaďovateľom a Školským úradom v Púchove bola ústretová 
a bezkonfliktná, vždy bola MŠ ochotne poskytnutá pomoc a poradenstvo.  
 

b) Údaje o deťoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 
Materská škola 

Trieda 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried Počet detí 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried Počet detí 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 1 22 - - - 1 23 - - - 

2. 1 24 - - - 1 23 - - - 

3 1 25 1 - - 1 24 - - - 

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

Spolu 3 71 - - - 3 70 - - - 
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c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet  

ODKLADY 
počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  SAMOSTATNÉ  

25 
 9 2 - 1 

d) – 
 
e) – 
 
f) – 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 
      

Materská škola Počet     
zamestnanci MŠ  12     
Z toho PZ* 6     
Z počtu PZ       
- kvalifikovaní 6     
- nekvalifikovaní -     
- dopĺňajú si vzdelanie -     
Z toho NZ** 6     
Z počtu NZ      
- školský psychológ*** -     
- špeciálny pedagóg -     
- upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed.    
- ostatní  - zamestnanci -spolu 4   
Spolu počet zamestnancov  
MŠ 12 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ 6 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 
 
g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
 
Meno a priezvisko Aprobácia 
Mgr. Jarmila Rolincová učiteľstvo pre MŠ 
Mária Bednárová učiteľstvo pre MŠ 
Mária Behrová učiteľstvo pre MŠ 
Ľubomíra Pekarová učiteľstvo pre MŠ 
Erika Uherčíková učiteľstvo pre MŠ 
Eva Veličová učiteľstvo pre MŠ 
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
      (uvádzať za školský rok 2016/2017) 
 

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl sa realizovalo podľa zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva slovenskej republiky 
z 19.10.2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Akreditovaný vzdelávací program 
„Uplatnenie sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese“ ukončili 2 učiteľky 
(Mária Bednárová, Erika Uherčíková). Erika Uherčíková absolvovala aj ďalšie dva 
vzdelávacie programy "Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese" a 
"Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula". Prvú atestáciu obhájila v 
júni 2016  Mária Bednárová.  

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
ukončilo pokračuje začalo 

Kont. vzdel. pedag. 
zamestnancov 2 2 - 5 

     
     

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 
Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Logopedické vyšetrenie v MŠ, PaedDr. Marie 
Sartoryová –20. október .2016 
Plienočky, báb.divadlo v MŠ – 2. november 2016 
Sokoliari v MŠ - 19. október 2016 
Zázračný snehuliak- bábkové divadlo- Banská 
Bystrica –5. december 2016 
Mikuláš v MŠ-6. december 2016 
Mgr. Iveta Smahová- Školská zrelosť, prednáška 
na rodičovskom združení-17. január  2017 
Dokončenie diagnostiky reči , PaedDr.Marie 
Sartoryová- 19.1. 2017 
Popletený Janko,bábkové divadlo Banská Bystrica- 
30.1. 2017 
Fašiangy v MŠ, bábkové divadlo Banská Bystrica-
30.1. 2017  
Fašiangový karneval v MŠ –22.2. 2017 
Ujo Ľubo so svojimi pesničkami- 10.3. 2017 
Návšteva MĽK- 17.3. 2017 
Fašiangový karneval- február 2016 
Jar na gazdovskom dvore, bábkové divadlo 
Banská Bystrica- 4.4. 2017 
Dedo Jaro so zvláštnou gitarou- výchovný koncert-
4.5. 2017 
Fotografovanie detí, Foto Jana Banská Bystrica- 
5.5. 2017  
Deň detí, diskotéka- 1.6. 2017 
Plavecký výcvik, 19.6-23.6.. 2017 

 

 Koníky v MŠ- 31.5. 2017 
Deň matiek v MŠ- 15.,16.,18.5. 2017 

Púchovské čarbanice-, výtvarná  súťaž -
november 2016 
Tancujeme s  Míšou, Divadlo Púchov, filmové 
predstavenie- 29. november 2016 
Mikulášsky jarmok- 3.12. 2016. 
Primátor medzi deťmi "Mikuláš" - 5. december 
2016 
Medový deň v ZŠ J. Amosa Komenského 14. 
december. 2016 
v  ZŠ Svätej Margity, predškoláci- 21.12.2016 
Korčuliarsky výcvik, 23.1.-27.1. 2017 
Deň otvorených dverí, ŽŠ Gorazdova-  8.3. 2017 
Deň otvorených dverí, ZŠ J. A. Komenského- 
22.3.2017 
Deň otvorených dverí, ZŠ Mládežnícka- 23.3. 
2017 
Veľkonočný jarmok, prezentácia detí-1.4. 2017  
Deň otvorených dverí, Svätý Florián- Hasičská 
zbrojnica v Púchove-3. máj 2017 
Deň motýľov  živočíchov, ZŠ J. A. Komenského-
3.4. 2017 
ZUŠ -výchovný koncert- 6. jún 2017 
Dorotka  s  Fidorkou, Divadlo Púchov - jún 2017  
Olympijský deň v ZŠ J. AA Komenského-7.6. 
2017 
"Maľujeme spolu"- dokončenie výtvarného 
projektu v 3. triede, prezentácia v médiách- 
august 2017 
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Škola v prírode na Čertove-15.5.-18.5.2017 
Koníky v MŠ, poľovníci, lesníci- 31.5.,1.6.2017 
Simssalala- hudobné. .predstavenie -13.6. 2017 
Rozlúčka s predškolákmi za prítomnosti rodičov 
spojená s prezentáciou detí a odovzdaním 
osvedčenia o absolvovaní predprimárneho 
vzdelania-27.6. 2017 

 
 
 

 

 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Adamko hravo, 
zdravo  

2004 plní sa, otvorený  

Pilates 2009 plní sa, otvorený  
Bezpečné školy 2010 plní sa, otvorený  
Zdravé zúbky 2013 plní sa, otvorený  
Program ovocie a 
zelenina do škôl 

2010 plní sa, otvorený  

Komplexná 
multidisciplinárna 
starostlivosť deťom v 
materských školách 

2017 plní sa, otvorený  

Elektronizácia 
vzdelávacieho 
systému reg. školstva 

2014 plní sa, otvorený  

 
k) Údaje o kontrolách a štátnej školskej inšpekcii 
 
Kontrola Predmet kontroly 

 
Termín realizácie 

RÚVZ 
 
EKOTEC, Bratislava 

-odber vzoriek 
-ochrana nefajčiarov 
-plánovaná kontrola v ŠJ 
- ročná kontrola bezpečnosti ihriska 
a jeho zariadení  

18.4.2016 
24.5.2016 
7.2. 2017 
11.4. 2017 
 

 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   
 
Materská škola je trojtriedna. Je pavilónového typu. Veľká spoločenská miestnosť sa využíva 
ako telocvičňa na pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity a kultúrne činnosti detí 
a rodičov. MŠ je dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sú pravidelne dopĺňané. Do 
školskej knižnice sa pravidelne nakupuje aktuálna certifikovaná metodická a detská 
literatúra, encyklopédie a literatúra na krúžok anglického jazyka. Zakúpili sme nové hračky, 
učebné pomôcky,  nový koberec do 2. a 3. triedy. 2. triedu sme kompletne zrekonštruovali - 
výmena, podláh, ochranných krytov na radiátoroch, maľby a nátery. Opravili sme exteriérové 
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hračky pre deti na školský dvor. V spoločenskej miestnosti sme za nový vymenili suchý 
bazén s guličkami. Spálne dostali  stavané skrine, opravili sme žalúzie a nábytok v celej 
budove školy. V šatniach kuchárok sú vymenené rádiatory, opravené kúrenie, zrekonštruovala 
sa aj kancelária vedúcej školskej jedálne.  
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 
ods. 1 písm. m).  
 

1. z originálnych kompetencií : 23 205,33+ 17 916,92 vlastné príjmy  na prevádzku 
zariadenia, 147 542,79 € na mzdy a odvody, 5 447,65 € na predškolákov  , 420,- € bol 
príspevok na plavecký výcvik, 7 882,-€ od rodičov na čiastočnú úhradu, 4 452, 60 za 
prenájom práčovne, 2 813,09  réžia, 787,65 dobropisy, 1870,85 vrátenie zo zdravotnej 
poisťovne a 66,85 refundácie. 

2. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických 
osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 4 305,08,-- € od 
rodičov - poplatky RZ, použité na nákup hračiek, knižky, na aktivity organizované 
školou, z 2 % daní FO a PO sme získali 3 354,72-- €. 

3. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – sponzorsky sme 
získali finančné prostriedky vo výške 2000,-- € od firmy Continental, Púchov  
rekonštrukciu 2. triedy, nákup hračiek a učebných pomôcok. 

 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n).   
 
Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie 5 rokov. Jej ciele boli vypracované v profilácii 
školy cez prierezovú tému „výchova k tvorivosti“. Prioritou pri plnení cieľov bola spolupráca 
s rodinou. Dôraz sme kládli aj na logopedickú starostlivosť, podporovanie a rozvíjanie 
talentov a tvorivosť.  Profilácia MŠ je uverejnená na webe školy. Od  1. 9. 2016  pracuje MŠ  
podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre materské školy vypracovaného 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách. 
 
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             
1 písm. o).  SWOT analýza: 
 
Silné stránky (S): 

• Kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program 
• Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy 
• Pozitívna sociálno-emocionálna klíma v škole 
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
• Záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie 
• Samostatnosť pedagogických zamestnancov pri plnení pracovných úloh, dobrá PC 

gramotnosť 
• Krúžok anglického jazyka 
• Dobré dosiahnuté výsledky v súťažiach  
• Pripravenosť detí na vstup do ZŠ 
• Kvalitné učebné pomôcky, dostatok hračiek 



 

8 
 

 

• Modernizácia interiéru a exteriéru 
• Prezentácia detí na verejnosti – talentárium detí MŠ,  výtvarné súťaže, vystúpenia na 

jarmokoch, Deň matiek, karneval, rozlúčka s predškolákmi za prítomnosti rodičov... 
•  Dobrá spolupráca s rodičmi, radou školy, RZ pri MŠ, mestským úradom, školským 

úradom, logopedickou poradňou, CPPP a P, ZUŠ, CVČ a ZŠ na území mesta 
• Dobrá tímová práca všetkých zamestnancov školy 
• Organizácia školy v prírode, korčuliarskeho a plaveckého výcviku 
• Pravidelná aktualizácia vlastnej webovej stránky školy 
• Vytváranie priestoru pre interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, ktoré spája 

učenie so životom  
 
Slabé stránky (W): 

• Nedostatočná kapacita MŠ pri prijímaní detí (neuspokojenie všetkých rodičov) 
• Budova školy potrebuje generálnu rekonštrukciu fasády, zateplenie budovy, oprava 

oplotenia školy.  
• Potreba rekonštruovať kúpeľne pre deti a zamestnancov 

 
Príležitosti (O): 

• Výmena pedagogických skúseností na vnútroškolských MZ 
• Umožniť ďalšie vzdelávanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom 
• Naďalej získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov (2 % daní, 

nadácií a sponzorov) 
• V maximálnej miere uspokojovať požiadavky rodičov a detí (logopéd, psychológ) 
• Rozšíriť spoluprácu rodiny a školy o krúžok  Pilates  alebo tanečný krúžok 
• Pokračovať v pozývaní umelcov do MŠ (divadlá, koncerty), účasť na výtvarných 

súťažiach, splnenie projektu" Maľujeme spolu" 
• Rozširovať spoluprácu so ZŠ J. A. Komenského a s ostatnými základnými školami v 

meste, so ZUŠ aj CVČ 
 
Riziká (T): 

• Neustála zmena školskej legislatívy 
• Zvyšovanie nákladov na prevádzku MŠ 
• Nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte 
 

p) - 
 
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
V materskej škole sme dbali na dodržiavanie psychohygienických podmienok. Pri usporiadaní 
denných činností sme zabezpečili vyvážené striedanie rovnocenných činností, vytvorili 
časový priestor na hru a učenie dieťaťa, dodržiavali zásady zdravej životosprávy. Dbali sme 
na pravidelnosť, dôslednosť a  vytvorenie bezstresového prostredia. 
 
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
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Psychomotorické kompetencie si deti rozvíjali v tanečnom krúžku í pod vedením p. Márie 
Behrovej. Jazykové kompetencie v krúžku anglického krúžku pod vedením Mgr. Janky 
Kuchtovej . 
 
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 
2 písm. c) 
-  drobné opravy, sponzorstvo (nákup hračiek) a organizovanie spoločných edukačných aktivít 
pre deti 
- v spolupráci s logopedičkou PaedDr. Mariou  Sartoryovou bola uskutočnená diagnostika 
reči detí a ich ďalšie odporučenie na doriešenie rečových porúch  
- depistáž školskej zrelosti všetkých predškolákov organizovanou CPPP a  P v Púchove 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
- rodičia, RZ 
- ZŠ v meste Púchov 
- ZUŠ 
- Mesto Púchov 
- Školský úrad Púchov 
- MPC Trenčín 
- Logopedická poradňa Púchov 
- Mestská knižnica, Púchov 
- CVČ Včielka, Púchov 
- Continental  Matador Rubber, s. r. o. 
- MIVA Púchov 
- Chlasták Púchov 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Púchov 
- SCŠPP, Help-Dys, Lúky 
- MŠ v meste a okrese Púchov  
- Rada školy 
- Odborový zväz školstva a vedy pri MŠ 
 
Spolupráca so všetkými FO a PO hodnotíme ako mimoriadne dobrú. 
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