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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2020/2021 

Materská škola Mládežnícka ul. 1438/13 Púchov 

Základné identifikačné údaje o škole 
1. Materská škola 
2. Mládežnícka ul. 1438/13 020 01 Púchov 
3. Číslo telefónu: 042/4632867 mobil: 0911376935 
4. e-mail: ms.mladeznicka.puchov@gmail.com 

webová adresa www.skolkapuchov.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Púchov 

6. Riaditeľka školy: Daniela Valentínyová 
Zástupkyňa školy: Eva Zemanová 
Vedúca školskejjedálne: Mgr. Erika Paliesková 

7. Rada školy: Od apríla 2020 pracovala Rada školy na základe volieb v 
nasledovnom zložení v počte členov 7: 
Predseda rady školy: 
Ing. Martina Šmigurová za pedagogických zamestnancov 
Členovia: Mgr. Buček Miroslav za zriaďovateľa 

Ing. Kuchafová Ľubomíra za zriaďovateľa 
Medňanská Erika za nepedagogických zamestnancov 
Ing.Lenka Vráblová za rodičov 
Mária Sádecká za rodičov 
Mgr. Michal Belobrad za rodičov 

b) Údaje o zriad'ovatel'ovi: 

Názov: Mesto Púchov 
Sídlo: Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 
Telefonický kontakt: +421 424650831 
Adresa elektronickej pošty: msu@puchov.sk 

c) Údaje o poradných orgánoch riaditel'a školy 

d) Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: 
Metodické združenie pracuje podľa štatútu MZ a založené bolo v roku 
2009, teraz je pod vedením pani učite/'ky Blaškovej Zuzany od roku 2019. 
Rieši na spoločných stretnutiach aktuálne problémy a otázky a pracuje 
podľa plánu MZ. 



Pedagogická rada je poradný orgán riaditel'ky školy. Zodpovednosť 
riaditel'ky školy je spojená so skupinovým poradenstvom pedagogických 
zamestnancov školy. Pedagogická rada predkladá návrhy riaditel'ke školy 
na jej rozhodnutia. Zasadala 5x do roka. Zaznamenané sú zápisnice z 
týchto stretnutí. Riešia sa rôzne podnety zo strany rodičov, zamestnancova 
vedenia školy. 
Spolupráca so zriaďovateľom školy - Mestom Púchov je pravidelná, 
zamestnanci, ktorí majú na starosti školstvo, nám boli nápomocní pri 
riešení rôznych problémov, spoločnými stretnutiami nám predkladajú 
novoty v oblasti školstva a legislatívy a v minulom školskom roku pomáhali 
rôznymi usmerneniami a pokynmi riešiť pandémiu koronavírusu COVIDu 
19. Spolupráca bola ústretová a bezkonjliktná. 

ej Počet deti za školský rok 2020/2021 

V školskom roku 2020/2021 bolo prihlásených 130 detí vo veku od 3 - 6 
rokov v 6. triedach s celodennou starostlivosťou, 1 trieda spoldennou 
starostlivosťou, kde chodilo 8 detí. 
Do 1. ročníka ZŠ odchádzalo 40 detí, 8 detí má OŠD. 

f) Počet pedagogických zamestnancova ďalšieh zamestnancov 

- pedagogickí zamestnanci - počet 13 - všetci kvalifikovaní 
Valentínyová Daniela učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Zemanová Eva učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Blašková Zuzana učite/'stvo pre MŠ, 1. atestácia 
Ďurechová Vladimíra učiteľstvo pre MŠ 
Košecká Kavecká Katarína učiteľstvo pre MŠ 
Kondrčíková Mária učiteľstvo pre MŠ 
Marciňová Jana učiteľstvo pre MŠ 
Markovičová Tatiana učitel'stvo pre MŠ 
Loduhová Anna učitel'stvo pre MŠ 

Mgr. Slabá Lucia učitel'stvo pre MŠ 
Zboniaková Jana učitel'stvo pre MŠ, 1. atestácia 
Ing.Šmigurová Martina učiteľstvo pre MŠ 
žatková Eva učitel'stvo pre MŠ 

-počet nepedagogických zamestnancov 10 
5 prevádzkových zamestnancov - 3 upratovačky, jeden zamestnanec školník a jedna 
zamestnankyňa v práčovni 
V kuchyni pracujú 4 kuchárky a jedna vedúca školskej jedálne 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Diskotéka na začiatku školského roka DJ Janko z Detvy 
Mikuláš v materskej škole - balíčky pre deti 



Vianoce v materskej škole - darčeky pre jednotlivé triedy 
Divadelné predstavenie Ako namaľujem dúhu na školskom dvore 
Kúzelnícke vystúpenie pre všetky deti - na školskom dvore 
MDD - v spolupráci s ZR - športové podujatie za odmeny 
Rozdávanie sladkých balíčkov od primátorky mesta - spoločne na školskom 
dvore 
Diskotéka na záver školského roka od DJ Janka z Detvy 
Veľa aktivít sa neuskutočnilo pre pandemické opatrenia, kedy sme nedokázali 
uskutočniť korčuliarsky výcvik, plavecký výcvik, divadlá. 

h) Informácie o projektoch 

- Adamko hravo, zdravo zdravá výživa 
- Environmentálna výchova vo všetkých triedach 
- Pilates cvičenie detí 
- Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v MŠ 
- Logopedická a špeciálno pedagogická starostlivosť 
- Školské mlieko zdravá výživa 
- Ovocie do škôl zdravá výživa 
- Pilates prvky sa plnia pravidelne 

od roku 2004 

od roku 2010 
od roku 2010 

- Elektronizácia vzdelávacieho systému plní sa os roku 2014 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

ŠŠ] nebola uskutočnená tento školský rok 2020/2021 

j) Informácie a priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy 

Materská škola je 7 triedna, umiestnená v 4 pavilónoch. V poslednom čase sme 
v 4 triedach vymenili podlahové krytiny a v týchto triedach sú nové ochranné 
kryty na radiátoroch. Doplnené boli nové koberce v hospodárskom pavilóne a 
opravili sme strechu na prístavku, kde je sklad náradia. V triede najstarších 
detí sme opravili umývarku, čaká nás vylepšiť aj umývarky v ostatných triedach. 
Pripravená je aj výmena dverí na skladoch, ktoré predtým slúžili ako sklad CO 
materiálov a sklad nepotrebného materiálu. Vymenili sa svietidlá v niektorých 
triedach, maľovali sa priestory hospodárskeho pavilónu. 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 
a v oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Vzhľadom k tomu, že veľa detí rôznych vekových skupín má nedostatky 
v logopedickej oblasti, sme v spolupráci s PaedDr. Marttnkovou navrhli 



rodičom cvičenia z logopédie, ktoré sa vykonávajú v materskej škole raz za 
mesiac. Tento problém sa vyskytuje aj u najstarších detí, ktoré odchádzajú do 
základnej školy. 
Ostatné výchovno - vzdelávacie činnosti boli zamerané na odstraňovanie 
nesprávneho uchopenia kresliaceho a písacieho materiálu, ako aj na 
odstraňovanie nesprávneho určovania ľavej a pravej strany, u niektorých detí 
aj rozlišovanie farieb. U najmladších detí sa utvrdzovali sebaobslužné práce 
a samostatnosť pri jedení. 
Vzhľadom k tomu, že to bol rok, kedy kvôli pandemickej situácii sa nedali 
uskutočniť také aktivity, ako po minulé roky, nebol ani korčuliarsky, ani 
plavecký výcvik, neboli dni otvorených dverí, divadlá, koncerty a iné akcie 
plánované pre všetky deti materskej školy. 

Silné stránky 

- dobrá pripravenosť najstarších detí na vstup do základnej školy, čo oceňujú 
učitel'ky prvých ročníkov 
- záujem rodičov o umiestnenie detí do našej materskej školy 
- plnenie prvkov environmentálnej výchovy 
- vydávanie školského časopisu Hviezdička 3 x ročne získal úspechy v 
celoslovenskej súťaži školských časopisov 
- dobré výsledky v súťažiach, či už športových alebo výtvarných 
- pracujú tu 2 krúžky - krúžok výtvarný, v dvoch triedach, krúžok anglický 
v dvoch najstarších triedach 
- dopíňanie nových pomôcok k edukačným aktivitám, ako aj hračiek na rozvoj 
logického myslenia 
- práca s interaktívnou tabuľou, ktorú máme v 4 triedach a veľmi dobre sa dajú 
uskutočňovať na nej aktivity rôzneho druhu 
- uverejňovanie dôležitých oznamov na webovej stránke školy 
- modernizácia interiéru ako aj exteriéru 
- kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov 
- spolupráca s rodičmi, s radou školy, RZ pri MŠ Mládežnícka, Mestským 
úradom, CPPP, ZUŠ, CVČ a ZŠ Mládežnícka Púchov 

Slabé stránky 

- nedoplnený školský dvor hracími prvkami podľa našich predstáv, i keď sa 
niektoré prvky doplnili, treba zháňať ďalšie, vzhľadom k tomu, že je školský 
dvor veľmi priestranný 
- opraviť asfaltové chodníky na školskom dvore (medzery v asfalte) 
- opraviť umývarky v ďalších pavilónoch 
- doplniť postupne interaktívne tabule aj u mladších detí 



Prfležitosti 

- vzájomné stretnutia a výmeny skúseností na MZ 
- umožniť ďalš ie vzdelávanie všetkým zamestnancom 
- získavanie finančných prostriedkov aj z 2% daní, prípadne od sponzorov 
- rodičom umožniť logopedickú starostlivost: ako aj vyšetrenia detí, ktoré 

potrebujú psychológa 
- zlepšiť spoluprácu rodiny a školy 
- rozšíriť krúžky na škole - o tanečný a krúžok šikovných rúk 
- umožniť deťom celej materskej školy vidieť divadelné predstavenia a koncerty 

tak, ako po minulé roky 

Riziká 

- časté zmeny v školskej legislatíve 
- zvyšovanie nákladov na prevádzku materskej školy 

nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov, čo je 
dobrou motiváciou k práci 

l) Informácie o aktivitách školy, ktoré škola realizuje pre deti vo voľnom čase 

Krúžok anglického jazyka sa neuskutočnil, vzhľadom k tomu, že kvôli 
pandemickej situácii boli krúžky na školách zrušené. 
Krúžky výtvarné fungovali len s deťmi, ktoré mohli byť prítomné v materskej 
škole. 
Do projektu Komplexná multidisciplinárna starostlivosť v materských školách" 
bolo zapojených 27 deti. Uskutočňovala sa podľa danej pandemickej situácie. 

m) Informácie o spolupráci školy s rodičmi alebo inými fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávanipodieľajú 

- Školský úrad metodická pomoc 
- CPPP v Púchove depistáže a vyšetrenia detí 
- CVČ Púchov krúžky anglického jazyka, talentárium 
- Cobtinentall sponzorstvo 
- RZ príspevok na financovanie rôznych aktivít, financie z 2% dane 
- Mesto Púchov - zriaďovateľfinančná a právna pomoc 
- Knižnica v Púchove - návštevy detí, pestovanie vzťahu k literatúre 
- ZOOZ čerpanie sociálneho fondu, rekreácie 
- Odbor sociálnych vecí a rodiny pri riešení problémových situácií 
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