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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 2020/2021
              dátum vzniku školy:
(1)
a) Údaje o škole: 

1. Názov:  Materská škola
2. Adresa: Požiarna 1291/26, 020 01  Púchov
3. telefónne číslo: 042/4631956                     
4. Webové sídlo: www.skolkapuchov.sk  
5. Adresa elektronickej pošty: poziarna1291@skolkapuchov.sk

6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie:

Meno a priezvisko Funkcie
 Erika Uherčíková riaditeľka školy
Jana Jellúšová vedúca ŠJ

7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ 
1. Irena Kováčiková predseda za poslancov
2. Mgr. Ivana Tarabová  podpredseda za rodičov
3. Ing.Jana Bašková člen za rodičov 
4. Daniela Prekopová člen za rodičov
5. Mgr.Marián Mišún člen za poslancov
6. Viera Šikutová člen za pedagogických zamestnancov
7. Simona Mikovičová člen za nepedagogických zamestnancov

b) Údaje o zriaďovateľovi: 

1. Názov: Mesto Púchov
2. Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
3. telefónne číslo: +421 42 465 0831                           
4. Adresa elektronickej pošty: msu@puchov.sk                               

c)  Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľky školy, najmä
počet zasadnutí a prijaté uznesenia:

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 1. októbra 2020 pracovala Rada školy na
základe výsledkov volieb v počte členov 7.
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2021/2022: 
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 podľa potreby (viď zápisnice zo zasadnutí RŠ). Po výberovom konaní bola
na päťročné funkčné obdobie od 01.09.2021 zvolená Erika Uherčíková.

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. Od 1. januára 2021 bolo MZ zrušené.

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. 

d) Počet detí za školský rok 2020/2021 

T r ie d a

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021

Počet 
tried

Počet
prijatých

detí

Z toho so
špec.

výchovno-
vzdel.

potrebami

Počet
odkladu

ŠD

Počet
žiakov
 v ŠKD

Počet 
tried

Počet detí
Z toho

Integro-
vaných

Počet
odkladu

ŠD

Počet
žiakov
 v ŠKD

1. 1 21 0 - - 1 19 0 - -

2. 1 21 - - - 1 24 1 - -

3 1 23 1 - - 1 25 - 1 -

Spolu 3 65 1 - - 3 68 1 1 -

e) Počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov
     

Materská škola Počet
Spolu 12
Z toho PZ* 6
- kvalifikovaní 6
Z toho NZ** 6
- upratovačky 2
- ŠJ 3,75

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci
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f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Meno a priezvisko Aprobácia
Erika Uherčíková učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia
Mária Bednárová učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia
Mária Behrová učiteľstvo pre MŠ
Ľubomíra Pekarová učiteľstvo pre MŠ
Viera Šikutová učiteľstvo pre MŠ
Eva Veličová učiteľstvo pre MŠ

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila

Mikuláš v MŠ, prezentácia detí pre rodičov na 
video záznam, mikulášske darčeky z 
príspevkov RZ, 
06.12. 2021
Návšteva Mikuláša z Msú :pani primátorky 
JUDr.Katky Henekovej s doprovodom,ktorá 
osobne odovzdala sladké balíčky deťom na 
nádvorí
Maškarný bál a prezentácia masiek 
s básničkami
Vynášanie vlastnoručne vyrobenej Moreny 
s pesničkami a vhodenie do Váhu-
zachovávanie zvykov a tradícii
Workshop pre deti a rodičov popoludní: 
príprava Veľkonočných sviatkov  

Besiedka pri príležitosti Dňa matiek, darčeky 
pre mamičky,  19.5.2021 
Spoločné a individuálne fotografovanie detí- 
24.5.2021
Divadlo “ Strarené tóny“- 10.06.2021
Škola v prírode:Rajecké Teplice“- od 
29.5.2021-4dni,zúčastnilo sa 15 detí
  Rozlúčka s predškolákmi, spoločné 
fotografovanie na školskom dvore, torta a 
občerstvenie, odovzdanie rozprávkových kníh 
a darčekov na pamiatku z RZ- 24.6. 2021
Zábavné dopoludnie pre deti organizované 
z príležitosti Dňa detí “ Hľadanie pokladu“, 
súťaže- 1.6.2021
Kynologický klub v materskje škole- ukážka 
výcviku psíkov pred detmi,17.06.

Návšteva primátorky mesta, JUDr. Katky 
Henekovej, MBA v materskej škole, 
odovzdanie sladkých darčekov-6.12.2020
Návšteva Mgr .Danky Gabrišovej, odovzdanie 
sladkých darčekov ku dňu detí- 1.6.2021
Krst terasy a slávnostné odovzdanie do 
užívania exteriérového priestoru na 
vzdelávanie-07.06.2022
Vystúpenie „Bublinátor v akcii“ -kúzelník 
s mydlovými bublinami ,RZ
Návšteva Mestskej knižnice a zážitkové čítanie
Úspech  a ocenenie piatich našich talentov 
v maliarskej súťaži ,,Púchovské čarbanice“ 

4



h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu Krátka charakteristika projektu
Časová

realizácia
Cieľová
skupina

Adamko hravo, zdravo  ochrana zdravia, zdravá výživa od 2004-
18 rokov

deti

Pohybový krúžok cvičenie rodičov a detí 2009-13
rokov

rodičia a deti

Komplexná
multidisciplinárna

starostlivosť deťom
v materských školách

Logopedická a špeciálno-pedagogická
starostlivosť o deti v MŠ 

2017-5
rokov

deti

Elektronizácia
vzdelávacieho systému
regionálneho školstva

modernizácia didaktickej techniky
(interaktívna tabuľa, farebná

atramentová tlačiareň ,notebook
špec.magnetická tabuľa)

2014 -8
rokov

deti

Zdravé zúbky preventívna starostlivosť pred zubným
kazom, správna hygiena ústnej dutiny

2017-5
rokov

deti

Školské mlieko Zdravá výživa- zdravé kosti, zdravé
zúbky

2010-12
rokov

deti

Hravá angličtina pre
predškolákov-

spolupráca s CVČ

Prvé zoznamovanie s angličtinou
hravou formou

2014
8 rokov

deti

Ovocie a zelenina do
škôl

Ovocie a zelenina- pravidelná
konzumácia- význam a dôležitost

tdravého životného štýlu

2010-12
rokov

deti

i)  Informácie  o výsledkoch inšpekčnej  činnosti  vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou v
škole

ŠŠI Predmet inšpekcie Termín realizácie

- - -

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

Materská  škola  má  3  triedy,  je  pavilónového  typu,  pričom dve  triedy  sú  na  prízemí  a trieda
predškolákov na poschodí. Veľká spoločenská miestnosť sa využíva ako priestor na pohybové a
relaxačné  cvičenia,  edukačné  aktivity  a kultúrne  činnosti  detí  a zákonných  zástupcov.  MŠ  je
vybavená modernými  učebnými pomôckami,  ktoré sú pravidelne dopĺňané.  V každej  triede sa
nachádza IT tabuľa s notebookom a tlačiarňou pre efektívnejšie využívanie nových technológii
s predplateným prístupom na vzdelávací ,,Živý portál“. Školská knižnica sa pravidelne dopĺňaná
aktuálnou certifikovanou metodickou i detskou literatúra. Zakúpili sme nové interaktívne hračky, 
Konštruktívne magnetické stavebnice ,školské potreby, výtvarný materiál, OPPP a rôzne učebné
pomôcky  s prihliadnutím  na  vekovú  skupinu.  Do  I.  a  II.  triedy  boli  zakúpené  nové  koberce
Vymenili sme svietidlá na celom schodišti, schodište bolo zrenovované a vymaľované.  V I.triede
bola po odstránení starej podlahy a poteru urobená nová podlaha, poter a linoleum. Trieda bola
vymaľovaná, odstránené staré garníže. Na dvore MŠ prešla výraznou rekonštrukciou terasa pri 
I. triede, bola nadstrešená, nové zábradlie ,kamienkový koberec a nové farebné lavičkové sety.
Ako záhradný prvok pribudla aj veľká zvonkohra ,drevený obchod a záhradné hmlovisko pre letné
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osvieženie  vodnou  hmlou  pre  deti  počas  horúcich  letných  dní.  Realizovali  sme  výsadbu
a modernizáciu  vnútroblokovej  skalky.  Okrasou dvora  MŠ sa  v posledný týždeň  prázdnin  stal
drevený záhradný domček v životnej veľkosti,,Gargamel“

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

Prioritou  bola  spolupráca  so  zákonnými  zástupcami  i blízkou rodinou detí  pre  bezproblémové
opätovné  začlenenie  detí  do  kolektívov  po  prekonanej  pandémii.  Výrazne  sme  dohliadali  na
socializáciu  detí  a na  zážitkové  učenie  .Dôraz  sme  kládli  aj  na   starostlivosť  logopéda  a
špeciálneho psychológa.  Výrazne sme dozerali  na  rozvoj  grafomotorických zručností,  správny
úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeraný tlak na kresliacu plochu a správnu polohu tela
počas tejto činnosti,ktoré sa počas Covid stavu zhoršili .Vo výchovno- vzdelávacej činnosti sme
uplatňovali aj bádateľský prístup, vytvárali sme príležitosti na získavanie reálnych skúseností s
predmetmi a javmi a rôznymi  veku primeranými   situáciami. Finančná gramotnosť bola rozvíjaná
hlavne v hrách a hrových činnostiach a vo vzdelávacích aktivitách. Do výchovno- vzdelávacích
činností  sme  zaraďovali  prostredníctvom  hry  hlavne  nadobúdanie  nových  poznatkov
a utvrdzovanie tých predošlých i z matematickej oblasti.Hlavný dôraz bol kladený na deti plniace
PPV  a zvládnutie  depistáže.  Správnym  výberom  aktivít  sme  upevňovali  sociálne  vzťahy  po
odlúčení počas covid pandémie. Zamerali sme sa aj na zážitkové učenie, výchovno-vzdelávacia
činnosť sa uskutočňovala prevažne v prírode. I napriek nie veľmi priaznivej pandemickej situácii
sa  nám  podarili  uskutočniť  všetky  plánované  aktivity:  plavecký  a korčuliarsky  výcvik,  škola
v prírode,  návšteva  knižnice,  divadlá,  otvorenie  a krst  terasy  s kúzelníkom,  návšteva  skautov,
stretnutie s kynológmi.,besiedky i rozlúčka s predškolákmi.

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

 Krúžok anglického jazyka

 Dobré dosiahnuté výsledky v súťažiach 

 Pripravenosť detí na vstup do ZŠ

 Kvalitné učebné pomôcky, dostatok hračiek, názorných pomôcok a IT technológii

 Modernizácia interiéru a exteriéru, hlavne dvora MŠ

  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

 Pravidelná aktualizácia vlastnej webovej stránky školy

 Vytváranie priestoru pre interaktívne zážitkové učenie 

Slabé stránky (W):

 Nedostatočná kapacita MŠ pri prijímaní detí (neuspokojenie všetkých rodičov)

 Budova školy potrebuje generálnu rekonštrukciu fasády a zateplenie budovy
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 I napriek výmene svietidiel a šetreniu sa nedostavila úspora energii

 Vysoké prevádzkové náklady

 Neprajný vývin cien potravín-avízované zdražovanie

 Neadekvátne byrokratické zaťaženie riaditeľky i rodičov vypĺňaním duálnych tlačív

Príležitosti (O):

 Výmena pedagogických skúseností na vnútroškolských poradách a  diskusiách

 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, krúžky, 
angličtina, korčuliarsky a plavecký výcvik)

 Po prieskume záujmu plánovaná úprava otváracích hodín od 6.00-15.45

 Rozšíriť spoluprácu rodiny a školy na tématických tvorivých dielňach ,Deň otvorených 
dverí, spolupráca so starými rodičmi

 Činnosť pohybovo-tanečného krúžku  

 Činnosť tenisového krúžku

 Pokračovať v pozývaní umelcov do MŠ (divadlá, koncerty), účasť na výtvarných 
súťažiach

 Rozširovať spoluprácu so ZŠ J. A. Komenského , ZŠ Gorazdova a s ostatnými základnými 
školami v meste, so ZUŠ aj CVČ

Riziká (T):

 Neustála zmena školskej legislatívy

 Zvyšovanie nákladov na prevádzku MŠ

 Neustála hrozba covid a vysokej chorobnosti

 Nedostatok financií na motiváciu a odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte

 Žiadne finančné prostriedky na webináre a workshopy, či dovzdelávanie pre 
pedagogických zamestnancov

 Nárast detí s poruchovými diagnózami a diagnostikou až po prijatí

 Špeciálne potreby detí, ktoré nevieme uspokojiť

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

 Jazykové kompetencie v krúžku anglického krúžku pod vedením Mgr.. Zuzany Kováčovej
 V spolupráci s logopedičkou PaedDr. Mariou  Sartoryovou  bola uskutočnená diagnostika

reči detí a ich ďalšie odporučenie na doriešenie rečových porúch .
 Plnenie  projektu  "Komplexná  multidisciplinárna  starostlivosť  deťom  v  materských

školách" -SCŠPP - Help-dys,  zapojených bolo 14  detí.

m) Informácie o spolupráci školy s rodičmi alebo inými fyzickými a právnickými osobami,
ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
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Názov organizácie Oblasť spolupráce
Časové obdobie

spolupráce
Hasiči exkurzie k hasičskej stanici, ukážky

v MŠ 
2003 - 19 rokov

Conti, Púchov finančná pomoc, suveníry,
environmentálna  výchova, hasiči

2003 -19rokov

CVČ v Púchove krúžok anglického jazyka,  talentárium
MŠ, výtvarné súťaže

2003 -19 rokov

ZŠ v Púchove vzájomná  výmena skúseností, DOD,
plnenie podľa plánov o vzájomnej

spolupráci

2003 - 19 rokov

ZUŠ v Púchove výchovné koncerty, výtvarné súťaže 2003 – 19 rokov
CPPP a P v Púchove depistáž detí, metodická pomoc 2006 - 16 rokov
Mestská knižnica v

Púchove
Exkurzie a prezentácia nových

knižných titulov
2003 - 19 rokov

Mesto Púchov-
zriaďovateľ

finančná a pracovno-právna pomoc 2003 - 19rokov

Školský úrad metodická pomoc 2004 - 18 rokov
RZ Finančná pomoc, pomoc pri

organizovaní aktivít pre deti,
financovanie niektorých aktivít

2003 - 19rokov

ZO OZ rekreácie, čerpanie sociálneho fondu... 2003- 19 rokov

Sepa, Púchov drobná údržba, orezávanie konárov
stromov, kosenie trávnika

2011 - 11 rokov

Skautský klub Púchov Spolupráca pri akciách na dvore MŠ 2020 – 2 roky

Organizácie podporujúce výchovu a vzdelávanie v MŠ
Názov Získané finančné prostriedky Využitie

Continental  Púchov  z 2% dní výchova a vzdelávanie detí
RZ Z 2% daní rodičov, zamestnancov ich

rodinných príslušníkov
učebné a školské potreby,

ochranné pomôcky pre deti
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