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1. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§2 ods.1 písm. a) 

 

1. 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou 

2. Adresa školy: Slovanská 330/23, Púchov 020 14 

 

3. Telefónne číslo: 024 /4677749 

 

4. e-mailová adresa: slovanska23@gmail.com 

 

5. Zriaďovateľ: Mesto Púchov 

 

6. Riaditeľka školy: PaedDr. Michaela Váňová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Danka  Kovalová 

                                    od 01.07.2020 Jana Šimonová 

Vedúca školskej jedálne: Martina Urbanová 

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

 

7.1. Údaje o rade školy:  

Rada školy pri ZŠ s MŠ Slovanská 330/32, 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  13.10.2016. Funkčné 

obdobie začalo dňom  14.11.2016 na obdobie 4 rokov. Rada školy na základe výsledkov volieb 

pracovala v počte 11 členov v nasledovnom zložení :  

 

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:  

za MŠ – Šimonová Jana, predsedníčka RŠ 

za ZŠ  – Gašpárová Eva, Mgr. – podpredsedníčka RŠ 

 

1 zástupca nepedagogických zamestnancov školy: 

Hudecová Miroslava 

 

4 zástupcovia rodičov školy: 

za ZŠ -   Obšivanová Miroslava, Ing. 

              Jankurová Martina, Ing. 

              Zdražilová Miroslava 

za MŠ – Kudlejová Miroslava 

 

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

 Vavrová Alena, Ing., Mgr. 

Trník Milan 

Crkoň Cyril, Bc. 

Ján  Riško, Ing. 

 

 



V priebehu školského roka nastali v RŠ zmeny:  

 Dňa 26.2.2020 Mestské zastupiteľstvo akceptovalo požiadavku o zániku delegovaného 

členstva Ing. Mgr. Aleny Vavrovej v RŠ a uznesením č. 15/2020 Mestského 

zastupiteľstva v Púchove dňa 26.2.2020  delegovalo za zástupcu Mesta Púchov na 

doplnenie členov  RŠ Mgr. Angelu Lazorovú, poslankyňu MZ Púchov do ukončenia 

funkčného obdobia rady školy. 

 P. Šimonová bola od 1.7. 2020 menovaná zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ, čím 

zanikol nárok na funkciu  predsedu RŠ podľa § 1 ods. 11 vyhlášky Ministerstva školstva 

SR č.291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v 

znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.. Na jej miesto po voľbách RŠ dňa 14.7.2020 s počtom 

hlasov 9  nastúpila p. Mgr. Gašpárová Eva. 

Rada školy je samosprávnym orgánom, náplňou jeho stretnutí bola spolupráca s vedením školy, 

výsledky výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ aj ZŠ, informácie o financiách, riešili sa 

aktuálne problémy školy. 

RŠ sa v tomto školskom roku stretla   5 krát. Spolupráca s materskou školou je na dobrej úrovni. 

 

7.2. Údaje o poradných orgánoch školy: 

 

Pedagogická rada 

Je poradný a iniciatívny orgán, má kompetenciu navrhovať, prerokovávať návrhy na 

rozhodnutia vedenia školy. Jej členmi sú 4 pedagogické  zamestnankyne.  

Pedagogická rada zasadala v tomto školskom roku štyri krát, kde prerokovávala, pripravovala 

návrhy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 

Metodické združenie 

Vedúcou MZ bola Jana Šimonová.  Hlavné ciele MZ vyplývali z Pedagogicko-organizačných 

pokynov na školský rok 2019/20, MZ   pracovalo podľa Plánu práce  MZ na školský rok 

2019/2020.   

Členky sa stretli v 1. polroku 11.9. 2019 a 2.12. 2019. Od 11. 3.  do 30.5.2020 bola prerušená 

prevádzka MŠ z dôvodu prevencie pred ochorením COVID 19 , z tohto dôvodu sa neuskutočnili  

stretnutia podľa plánu. Záverečné stretnutie sa konalo 25.6. 2020. 

 

Spolupráca so zriaďovateľom a  Školským úradom bola ústretová a bezkonfliktná, vždy 

bolo MŠ poskytnuté poradenstvo a pomoc. 

 

b) Údaje o počte žiakov školskom roku 2019/20 ( § 2 ods. 1. písm. b) 

Počet detí v MŠ: 40 

Počet tried: 2 

1. trieda: 18 detí 

2. trieda: 22 detí 

Počet predškolákov: 13, z toho 3 deti mali odloženú povinnú školskú dochádzku. Deti s OPŠD 

pracovali podľa Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania, zameraného na ich 

osobnostný rozvoj. 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 

Do prvého ročníka sa zapísalo 13 detí. 

d) – 

e) – 



f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/20. 

Od 1. 9. 2016 sme začali pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa 

vypracovaného Školského vzdelávacieho programu „Rok a jeho podoby v MŠ“. 

Vychádzali sme z POP pre školy a školské zariadenia, pracovali podľa Plánu práce školy, 

Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. 

 

g) Údaje o počte zamestnancov školy: 

 

Pedagogickí zamestnanci 

1. Kovalová Dana, 

2. Labantová Anna 

3. Perďochová Zuzana 

4. Šimonová Jana 

Pedagogický zbor bol zložený zo 4 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, z toho 1 

bola  zástupkyňa riaditeľky školy. Všetky učiteľky majú ukončené úplné stredoškolské 

vzdelanie, dve učiteľky majú absolvovanú 1. atestáciu / vrátane zástupkyne školy/. 

 Pedagogickú spôsobilosť a kvalifikovanosť spĺňali všetky učiteľky. Všetky sú zaradené do 

kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, dve pracujú  v kariérovej pozícii  

triedna učiteľka. 

Kovalová Dana – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ dňom 30. 6. 2020 ukončila pracovný pomer  

odchodom do starobného dôchodku. Na jej miesto bola riaditeľkou školy menovaná  za 

zástupkyňu pre MŠ Jana Šimonová. 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

1.Sečkárová Slávka 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov(§2 ods.1písm. h) 

V tomto školskom roku sa nikto nezúčastnil vzdelávania. 

Zástupkyňa pre MŠ sa pravidelne zúčastňovala  na poradách zriaďovateľa a KŠÚ Trenčín 

(zvyšovanie právneho vedomia ). 

  

i ) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i ) 

 Materská škola  aktívne spolupracovala s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami. 

 

Dátum Údaje o aktivitách  a prezentácia školy  na verejnosti 

 

21.- 25.9.2019 Tekvičkové strašidielka- výstava v spolupráci s rodičmi 

24.10.2019 Vystúpenie pre dôchodcov v DSS Kolonka, Púchov 

12.11.2019 Vystúpenie pre dôchodcov v Horných Kočkovciach  

12.11.2019 Bábkové divadlo Na hojdačke - divadelná rozprávka Lomidrevo 

26.11.2019 Fotenie detí 

06.12.2019 Mikuláš v MŠ 

06.12:2019 Mikulášska besiedka pre rodičov 

06.12.2019 Mikulášska nádielka od pani primátorky 

07.12.2019 Mikulášsky jarmok – prezentácia detí s programom 

17.12.2019 Vianočná tržnica v ZŠ 



19.02.2020 Bábkové divadlo Na hojdačke -  divadelná rozprávka Trpaslík 

22.02.2020 Karneval 

Z dôvodu preventívnych opatrení na ochorenie COVID 19 sa ďalšie plánované akcie v MŠ 

nekonali. 

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

 

Názov projektu Termín začatia  

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Adamko hravo-zdravo 2004 plní sa, otvorený 

Zdravé zúbky 2013 plní sa , otvorený 

Komplexná multidisciplinárna 

starostlivosť deťom v MŠ 

2017 plní sa, otvorený 

Program ovocie a zelenina do škôl 2017 Plní sa, otvorený 

 

Danone – školská mliečna liga 2016 Plní sa, otvorený 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole.                                                                                                                             

V tomto školskom roku nebola v MŠ vykonaná školská inšpekcia. 

 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1  

písm. l) 

Materská škola je dvojtriedna. Obe triedy sú vybavené moderným nábytkom, ktorý 

zodpovedá súčasným trendom a potrebám detí,  učebnými pomôckami, PC, IT, tabletmi, 

dataprojektorom, hračkami, ktoré sa podľa potreby pravidelne dopĺňali. Do školskej knižnice 

sa pravidelne nakupovala metodická a detská literatúra, encyklopédie. Do 2. triedy bola 

zakúpená z prostriedkov RZ interaktívna tabuľa.  

Na pohybové aktivity a hry využívali deti celý areál školy, detské ihrisko pre MŠ 

s preliezačkami. pieskoviskom a multifunkčné ihrisko.  

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). 

Náklady za rok 2019  

610 – mzdy 60 356,80 

620 – odvody 20 629,25 

630 – tovary a služby 14 659,95 

 

Dotácie na rok 2019  

Dotácia na predškolákov 2 546,00 

Dotácia na podporu výchovy 16,60 

 

Príjmy za rok 2019 3 663,00 

 

 



 

V rámci hmotného zabezpečenia a zvyšovania štandardu našej školy bola zabezpečená: 

- výmena piesku  na detskom ihrisku  

- z prostriedkov RZ bol zakúpený kryt na pieskovisko   

- vymaľovaný altánok na školskom dvore 

- zakúpený koberec do altánku na odstránenie prašnosti 

- zakúpené lavice na sedenie a tabule na kreslenie 

-  

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie 5 rokov, na roky 2016-2021. Jedným z  cieľov  

bolo získavať si dôveru rodičov a ich spokojnosť, snažili sme sa deťom pripraviť pokojné 

a podnetné prostredie , pozitívnu sociálno-emotívnu klímu s rešpektovaním ich jedinečnosti. 

Individuálny prístup sme venovali deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti 

spoznávali prostredie základnej školy a tým mohli plynule a bez stresov zvládnuť prechod 

na primárne vzdelávanie. Pokračovali sme v projekte  Help-Dys: Komplexná 

multidisciplinárna starostlivosť deťom v MŠ, kde sme sa venovali deťom s poruchami 

správania a reči. V projekte intervencií bolo zapojených 9 detí, projekt sa stretol s kladnou 

odozvou u rodičov.  

 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.  

 100% kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. 

 Záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy.  

 Spoločné zariadenie ZŠ a MŠ umožňuje deťom poznať priestory školy, starších 

spolužiakov, pedagogických zamestnancov, čo im umožní plynulý, bezstresový 

prechod z MŠ do 1. ročníka ZŠ. 

 Materská škola rodinného typu, pozitívna sociálno-emocionálna klíma.  

 Samostatnosť pedagogických zamestnancov pri plnení pracovných úloh 

 Krúžok anglického jazyka . 

 Moderné vybavenie tried, kvalitné učebné pomôcky, dostatok hračiek.  

 Prezentácia detí na verejnosti –  vystúpenia na jarmokoch,  vystúpenie pre 

dôchodcov,  zapájanie sa do výtvarných súťaží, karneval a rozlúčka s predškolákmi.  

 Dobrá spolupráca všetkých zamestnancov školy, spoločné aktivity detí z MŠ 

a žiakov ZŠ.  

 Dobrá spolupráca s rodičmi, Radou školy  a Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ, 

Slovanská 330/23, Púchov, mestským úradom, školským úradom, logopedickou 

poradňou, CPPP a P,  CVČ, s HELP-DYS, Slovenskou jednotou dôchodcov 

v Horných Kočkovciach, s DSS Kolonka, Púchov a Výborom MČ č. 7 v Horných 

Kočkovciach. 

 Dobrá tímová práca všetkých zamestnancov školy . 

 

 

 



Slabé stránky (W):  

 

 Budova školy potrebuje zateplenie, rekonštrukciu fasády. 

 Priestory tried a šatní v MŠ treba vymaľovať. 

 Malé priestory šatne. 

 Zlepšiť webovú stránku školy. 

 Potreba výmeny dverí do MŠ z dôvodu odhlučnenia. 

 Doplniť moderné hracie prvky na školský dvor 

 

Príležitosti (O): 

  

 Uspokojovať požiadavky rodičov a detí – spolupráca s logopédom, psychológom). 

 Umožniť ďalšie vzdelávanie všetkým zamestnancom. 

 Výmena pedagogických skúseností na vnútro-školských MZ, výmena skúseností 

učiteliek MŠ s  pedagógmi 1. ročníka. 

 Umožniť predškolákom účasť na otvorených hodinách v ZŠ. 

 Získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov (2 % daní, nadácií 

a sponzorov). 

 Umožniť deťom účasť na divadelných predstaveniach prostredníctvom 

profesionálnych umelcov. 

 

 

Riziká (T):  

 
 Zvyšovanie nákladov na prevádzku MŠ.  
 Nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte. 

 Neustála zmena školskej legislatívy. 

 

2. Informácie o výchovno-vzdelávacích podmienkach počas trvania preventívnych 

opatrení na ochorenie COVID 19  

Prevádzka MŠ bola prerušená z dôvodu prevencie ochorenia COVID 19 od 11.3. do 30.5. 

2020. Od 1.6.2020 bola prevádzka MŠ obnovená.  

Výchovno-vzdelávacia  činnosť prebiehala za zvýšených hygienických opatrení podľa 

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a pokynov zriaďovateľa školy a riaditeľky školy na obdobie do konca školského 

roka 2019/20. 

V MŠ sa výchovno-vzdelávacia činnosť realizovala v jednej triede v čase od 6,00 do 15,00 

hodiny. V skupine bolo 15 detí, pracovali s ňou dve učiteľky. 

Činnosť sa realizovala prevažne vonku, podľa poveternostných podmienok. 

Na spánok odchádzali deti do druhej triedy, ktorá slúžila ako spálňa, kde boli natrvalo 

rozložené ležadlá v dostatočnej vzdialenosti od seba. Taktiež počas stolovania boli stoly od 

seba dostatočne vzdialené podľa usmernení. Na  hygienu sa používali dezinfekčné 

prostriedky a papierové vreckovky. 

Počas letných prázdnin sa po prieskume rodičov prihlásilo do MŠ 17 detí, pri deťoch  

výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávali dve učiteľky, jedna čerpala dovolenku, jedna 

odišla 1.7.2020 do starobného dôchodku. 

Na mesiac august sa prihlásilo len 9 detí, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí sa 

prevádzka MŠ prerušila. Zamestnanci si čerpali dovolenku a prevádzková zamestnankyňa 

zabezpečila dôkladnú hygienickú očistu všetkých priestorov MŠ. Počas mesiaca august 



prebehlo v školskej jedálni a kuchyni maľovanie priestorov. Na školskom dvore sa 

zabezpečila výmena piesku v pieskovisku,  

zakúpil  naň kryt  proti znečisteniu. Vymaľovali sme altánok, zakúpili doňho  trávový 

koberec, aby sme predišli prašnosti, kúpili  detské lavice a tabule na kreslenie a pripravili 

priestory MŠ na začiatok nového školského roku.. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


