
Správa o výsledkoch a podmienkach 
výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Požiarna 1292/11, 

Púchov 020 01, za školský rok 2019/2020 

 
 
 

Predkladá: 
Katarina Tomanová  
riaditeľka školy       

                                                               Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 30.09.2020 
 

    Vyjadrenie rady školy: 
                            Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                                                                          Mestu Púchov 
                                                                          Schváliť 

                                                                     Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej 
                                               činnosti MŠ Požiarna 1292/11, Púchov 020 01, 

          za školský rok 2019/2020 
 

                                                                      14.10. 2020........................................................................... 
                                               Predseda rady školy:  Mgr. Adriana Čemešová 

 
 

          Stanovisko zriaďovateľa: 
 

                                                                          Mesto Púchov 
 

        Schvaľuje / neschvaľuje 
 

                                                                       Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej 
                                               činnosti MŠ Požiarna 1292/11, Púchov 020 01 

            za školský rok 2019/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        ............................................................................. 
                                                            JUDr. Katarína Heneková  

 
 
 
 



 

Správa o výsledkoch a podmienkach   
výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Požiarna 1292/11,  

Púchov 020 01, za školský rok 2019/2020 
 

1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
a)  

1. Názov školy:MATERSKÁ  ŠKOLA 

 
Názov školy: Elokované pracovisko, Komenského 50, Púchov ako súčasť 
Materskej školy Požiarna 1292/11, Púchov 

2. Adresa školy:Požiarna 1292/11,  Púchov  020 01 

 Komenského 50 , 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 
 

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. Veronika Koncová – člen RŠ delegovaný za rodičov 

Zuzana Hlubíková- člen RŠ delegovaný za rodičov 

Ing. Branislav Zríny- 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, doplňujúce voľby na doplnenie zástupcov 
rodičov boli dňa 13.11.2018. Jej volebné obdobie sa končilo. Spolupráca s MŠ bola na výbornej  
úrovni. Od februára 2020 sa začali nové voľby do Rady školy. Situácia na Slovensku sa zmenila 
a vláda vyhlásila zatvorenie škôl na dva a pol mesiaca. Voľby pokračovali až v druhom polroku 
2020. 

 

 



 
               Poradné orgány školy 
 

Pedagogická rada 
 – zasadala v školskom roku 9 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 
Pracovalo sa podľa Plánu práce na školský rok 2019/2020.  

Vedúca: pani Hudecová Iveta. 
 

Technik BOZP  –vzdelávanie  nebolo  

Technik Protipožiarnej ochrany– vzdelávanie nebolo  

 
 
 

b)  Údaje o počte žiakov školy: 
             Materskú školu počas školského roka navštevovalo 125 detí. Boli rozdelené do  šiestich tried 

podľa vekových skupín. 
 
 
             Materská škola  - hlavná budova  

1.trieda 2.trieda 3.trieda zmiešaná 
trieda-predškoláci 
a mladšie deti 

4.trieda-predškoláci 

22 23 24 24 

 
 
             Elokované pracovisko 

1. trieda - žabky 2. trieda – slniečka zmiešaná trieda -
predškoláci 

16 16 

 

Počet predškolákov 41 

Odklad školskej dochádzky v novom školskom 
roku 

10 

 
 
              Deti s odloženou školskou dochádzkou počas školského roka pracovali podľa vypracovaného   

osobného plánu, zameraného na ich osobný rozvoj. 
 
 

             c ) MŠ uvedený údaj neeviduje  
             d) MŠ uvedený údaj neeviduje 



             e) MŠ uvedený údaj neeviduje 
 
 

f ) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020: 
             Od 1.9. 2016 sme začali pracovať podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Výchovno – vzdelávacia činnosť materskej 
školy v školskom roku 2019/2020 vychádzala z vypracovaného Školského vzdelávacieho 
programu:„ ŠŤASTNÝ DRÁČIK “ - základného dokumentu školy. Študovali sme metodiky  
k jednotlivým vzdelávacím oblastiam. Vychádzali sme z POP pre školy a školské zariadenia, 
orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2019/2020, Plánu 
práce školy. Taktiež sme postupovali podľa Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 
 
 

g) 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 

9. Mgr. Jana Siekliková 

10. Mgr. Nina Vítková 

11. Ľubica Florišová 
12. Andrea Kučíková 

 
 
          Pedagogický zbor je zložený z 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov z toho 1 

riaditeľka školy. Osem učiteliek a riaditeľka majú úplné stredné odborné vzdelanie. Šesť učiteliek 
aj riaditeľka školy majú absolvovanú 1. atestáciu.  Dve učiteľky ukončili vysokú školu s iným 
zameraním, ale doplnili si štúdium o predprimárnu výchovu. 

   Učiteľský zbor je vekovo rôznorodý, prevládajú skúsené učiteľky. Pedagogickú spôsobilosť 
a kvalifikovanosť spĺňajú všetky na 100% . Vzdelávanie učiteliek je priebežné, majú veľký záujem 
vzdelávať sa a rozširovať si svoje kompetencie. Všetky sú zaradené do kariérového stupňa 
samostatný pedagogický zamestnanec. Šesť učiteliek pracuje v kariérovej pozícii – triedna 
učiteľka. Tri pani učiteľky odovzdali práce na vykonanie 1. atestácie. Čakajú na obhajobu svojej 
práce.  

 
 
 
 



 
 
 
 
          Nepedagogickí zamestnanci 

 

1. Jana Fedorová  

2. Zdenka Miniariková 
3. Oľga Danišková 

4. Alžbeta Kovářová 

5. Zuzana Gabková 

6. Iveta Michnová 
7. Marta Svorčíková 

8. Alena Trenčanová 

 
          Počas školského roka bola zamestnaná jedna aktivačná pracovníčka z Úradu práce,  ktorá 

pomáhala s prácami v práčovni, upratovala areál MŠ aj školskú záhradu. 
 
 

h) 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 profesijného rozvoja  na školský rok 2019/2020.  

 
 
             p.Tomanová Katarina sa zúčastnila: 

➢ Zúčastnila sa workshopu: Tanec v materskej škole  
 
 
 
               p.Mgr. Čemešová Adriana: 

➢ Odborný webinár:  Matematika – kocky cukru. 
➢ Zúčastnila sa workshopu: Tanec v materskej škole  

 
 
           Všetky vzdelávania, ktoré boli naplánované boli pre pandemickú situáciu zrušené.  
 
 
 
 

i) 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, ZŠ Gorazdova, Mestský úrad – Zbor pre občianske 
záležitosti –pripravujeme kultúrny program s deťmi, CPPPaP a s CVČ Včielka, HELP – DYS 
( súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva ). 
 
 



 
 
 
 

Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. 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 

Spolupráca s mestom Púchov: 
Vystúpenie na Čaji pre seniorov – program  - 
1x 

Starostlivosť o vtáky v zime  

Podpora dňa MŠ na Slovensku – tekvičkové 
tvorenie s rodičmi – vo všetkých triedach 

Mikulášsky jarmok – vystúpenie detí 
s programom 

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

Spolupráca s MŠK: Korčuliarsky výcvik 
 

Posedenie s Mikulášom -  vítanie a program 
detí pre Mikuláša 

Spolupráca s CPPPaP:  depistáž predškolákov   

Vianočný koncert - vystúpenie detí zo ZUŠ  Návšteva primátorky JUDr. Kataríny 
Henekovej na Mikuláša 

Tvorivé dielne s rodičmi–veselé Vianoce  ZŠ Komenského – akcie pre predškolákov – 
Jesenné tvorenie,  Medový deň 

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

Pokračovanie v projekte: HEPL – DYS : 
Komplexná multidisciplinárna starostlivosť 
deťom v MŠ ( realizuje ho Centrum špeciálno 
– pedagogického poradenstva 

K príležitosti MDD – súťaž a vyhraj - súťaže 
medzi deťmi -odmeny 

 

  

  

  

  



  

 
 

 

j) 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  
 

➢ Projekt ÚPSVaR o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných 
miest v rámci projektu: „Pracuj v školskej kuchyni “, projekt trval od 09/2020 do  
06/2020 

 
➢ Zapojili sme sa do projektu: Podpora stabilizácie siete v MŠ cez  ÚPSVaR, požiadali sme 

o finančný príspevok v rámci projektu: „ Podpora udržania zamestnanosti v materských 
školách“, príspevok sme dostali.  

 
➢ Projekt  Zelené oči – Trenčiansky samosprávny kraj – „ EKO – škôlka “, podané na 

Požiarnej 1292/11, projekt trval od 01.08./2019 do 30.11./2019 

 
➢ Projekt  Zelená župa – Trenčiansky samosprávny kraj – „ Na zemi dobre mi  “,podané 

na Elokovanom pracovisku, podávalo Rodičovské združenie,  končí v októbri 2020.  

 
➢ Projekt z Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj: „ Rok škôlkara 

v pohraničí “, podané na Elokovanom pracovisku v 03/2020. Projekt začína 09/2020, 

projekt končí  06/2020, hodnotiace správy do 08/2020. 

 
➢ Projekt „ Gesto pre mesto“ od Raiffeisen banky: doplnenie školskej záhrady o nový 

drevený domček a vonkajšie lavičky na hru detí počas pobytu vonku,  v hlavnej budove 

na Požiarnej 1292/11.  

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 
 
                V školskom roku 2019/2020 nebola na našej škole ŠŠI. 
                 
                Kontrola RÚVZ Považská Bystrica:  
 

Kontrola: Predmet kontroly: Termín realizácie: 

RÚVZ Elokované pracovisko, Komenského 50:  07.08.2019 



Kontrola navýšenie kapacity MŠ na školský 
rok  

RÚVZ MŠ Požiarna1292/11: 
Kontrola bežná, sprevádzkovanie 
kompostéra v školskej jedálni  

07.08.2019 

OK HZ Následná protipožiarná kontrola 04.12.2019 

 
 
l) 
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 oblasť:  Zdravie a pohyb, Človek 
a spoločnosť, Človek a príroda. Školská knižnica i knižnice pre deti v jednotlivých triedach boli 
doplnené nádhernými knihami zameranými na prírodu. Knihy boli zakúpené cez projekt Eko – 
škôlka. Všetky triedy boli vybavené i svetelnými panelmi. Na Elokovanom pracovisku sme  
zakúpili nové učebné pomôcky na oblasť Zdravie a pohyb ( posuvné rebríky, lopty, gumový 
ježkovia na cvičenie, kruhy na hod loptičky ).  

 
 
 
 
 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Údaje sú za kalendárny rok 2019: 
 
Z originálnych kompetencií: 

• Na prevádzku MŠ:                        46 103,50 € + 44.407,07€  vlastné príjmy  

• Mzdy a odvody:                          300 020,53 €  

• Na predškolákov:                            7 303,00 €  

• Na plavecký výcvik:                            950,00 € 

• Hmotná núdza:                                             0 € 

• Sponzorské:                                         500,00 € 

• PN:                                                      1 487,50 € 

• Dotácia na stravu zo ŠR:                 5 737,20 € 

• Príjmy:  
od rodičov na čiastočnú úhradu:14 054,00 € 

• Réžia cudzí stravníci:                       3 796,56 € 

• Dobropisy:                                            443,65 € 

• Dotácia z ÚPSVaR:                            1 041,92 € 

• Grant VÚC – projekt EKO škôlka:   1 997,21 €  
 
 



    Boli použité na prevádzku MŠ: na tepelnú energiu, na elektrickú energiu, vodné, stočné, 
telekomunikácie, čistiace a pracie prostriedky, dezinfekcie, zakúpenie stojanov na 
dezinfekciu a nevyhnutnú údržbu priestorov a zariadenia MŠ. 

 
 
 
 
 
 

n) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy : 
 
Koncepčný zámer rozvoja školy sme vypracovali a prerokovali na Pedagogickej rade dňa 
28.8.2017 od roku 2017 s výhľadom do roku 2021. Úlohy boli zamerané do 5  okruhov:  
 
 
1. Estetizácia vnútorného prostredia MŠ: 

                     Pre situáciu, ktorá bola na celom Slovensku sa nám z tohto okruhu podarilo plniť 
                     jednu  úlohu: vymenili sme  kompletne všetky svetla za letkové v celej 1. triede. 
 
 

2. Estetizácia a rekonštrukcia školskej záhrady a okolia MŠ: 
Všetky naplánované akcie sme museli zrušiť pre pandemickú situáciu na Slovensku.  
Podarilo sa nám cez projekt „EKO – škôlka“ osadiť pre všetky štyri triedy vyvýšené záhony, 
kde deti mohli sledovať rasť kvetov, cibule, jahôd. Do školskej záhrady sme umiestnili 
hudobný nástroj Dendrofón, domčeky pre hmyz.               

 

 

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. 

                    Rodičia aktívne spolupracujú počas karnevalu detí, majú záujem o školské 
                    krúžkové činnosti, pomáhajú pri drobných opravách v materskej škole. 
                    Spolu s rodičmi sme uskutočnili: Tvorivé dielne –Tekvičkové tvorenie, 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. Tento školský 
       rok pre pandemickú situáciu na Slovensku absolvovali zopár vzdelávaní. Vzdelávania boli  
       aj cez  internet. 
 
Metodické združenie pracuje pod vedením pani Ivety 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. 

 



 
 

5. Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole: 
              Školský vzdelávací program je koncipovaný tak, aby rozvíjal celostnú 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 technológii. 
Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok školy, zo spoločenských potrieb 
a osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov. 
Profilácia je uverejnená na webe školy. 

 
 

o) 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 

• 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, program na 
stretnutia s dôchodcami 

• vzťahy na pracovisku a klíma školy je 
priaznivá   

• vytvorenie krúžkov na podporu 
talentovaných detí 

• krúžok anglického jazyka 

• kvalitné učebné pomôcky, dostatok 
hračiek 

SLABÉ STRÁNKY 

• staré  zariadenie toaliet pre deti 
i zamestnancov MŠ v dvoch triedach 

• staré okná v materskej škole vo väčšej 
časti budovy  

• vybudovanie zakrytia a zabezpečenia 
pieskovísk  

• zabezpečenie bezpečnostného 
systému na uzamykanie budovy 



NÁVRHY 

• naďalej si zvyšovať odbornosť 
účasťami na rôznych vzdelávaniach, i 
samoštúdiom a aplikovať ich v praxi 
 

ODPURÚČANIA 

• rekonštrukcia v dvoch triedach detské 
toalety   

• výmena okien v MŠ    

• zateplenie budovy 

• výmena predného plotu  
 

 
 

 p)   Výsledky úspešnosti školy – neboli 
 
 

(2)  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, Hudecová  
             2. Športové hry – viedli pani učiteľky: Labantová, Šibíková  
             3. Šikovné ruky – viedli pani učiteľky: Mgr.Muržicová, Havlová  
             4. Legáčik – Logáčik -  viedli pani učiteľky: Tomanová, Mgr. Čemešová  
             5. Grafomotorický krúžok – Zázračná ceruzka – viedli pani učiteľky: Florišová, Mgr. Vítková 
             6. Koliesko folklórny krúžok – viedli pani učiteľky: Mgr. Siekliková, Kučíková 
             7. Preschool English v materskej škole – viedla lektorka Ing. Támová G. , pracovníčka 
                 CVČ Včielka v Púchove 
             8. Šach v MŠ – viedla lektorka RNDr. M. Motúzová –pracovníčka CVČ Včielka v Púchove 
 
 

c) Poskytovanie služieb rodičom: 
             Učiteľky poskytujú rodičom odborné konzultácie. Informácie o živote školy sú sprístupňované  
             na nástenke školy, denne prostredníctvom vzájomnej komunikácie učiteľka – rodič i na  
             webovej stránke školy. 
   
 
 



 
      V Púchove   30.09. 2020 


