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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 2019/2020
              dátum vzniku školy:
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 6. apríla 2016 pracovala
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 za rodičov
3. Jaroslav Červený člen za rodičov 
4. Zuzana Pšenáková člen za rodičov
5. Roman Hvizdák člen za poslancov
6. Emília Palmeová člen za zriaďovateľa
7. Simona Mikovičová člen za nepedagogických zamestnancov
8.
9.
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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

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020:
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).
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 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Materská škola

Trieda

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019

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 23 - - - 1 21 - - -

2. 1 21 - - - 1 23 - - -

3 1 25 1 - - 1 25 - - -

4.

5.

6.

7.

8.

Spolu 3 69 - - - 3 69 - - -
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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 

20
10 5 - 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.   3,75  
- ostatní - zamestnanci -spolu 3,75
Spolu počet zamestnancov 
MŠ

11,75

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 2019/2020)

 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. Erika Uherčíková vykonala dňa 28.5.2020 1. atestáciu na
pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo pokračuje začalo
Atestačné.

vzdelávanie.
pedagogických.
zamestnancov

1 1

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
Mikuláš v MŠ, prezentácie detí pre rodičov, 
mikulášske darčeky z príspevkov RZ ,03.--05.12. 
2019
Vianočné fotografovanie detí-26.11.2019 
Detský karneval v MŠ, pochod masiek, súťaže 
rodičov a detí, prezentácia detí, fašiangové  šišky, 
čaj - 20.02. 2019
Korčuliarsky výcvik – 27.1.-31.1.2020
Deň detí, návšteva ved. školstva Mgr. Danky 
Gabrišovej s darčekmi- 1.6. 2020
  Rozlúčka s predškolákmi, spoločné 
fotografovanie na školskom dvore,odovzdanie 
rozprávkových kníh a darčekov na pamiatku z RZ- 
25.6. 2020

Čarovný vláčik- divadlo Na traky-16.10.2019
Tvorivé dielne v ZŠ J.A. Komenského, miešanie 
farbičiek- 22.10. 2019
Lomidrevo- divadlo Zo šuflíka- 12.11. 2019
Tvorivé dielne v ZŠ Gorazdova, zdobenie 
vianočných stromčekov -05.12.2019
Mikulášsky  jarmok, prezentácia  detí - 7.12.2019
Čert slúži- divadlo Na hojdačke-10.12. 2019

Tdpaslík- divadlo Na hojdačke- 14.01. 2020
Čaj pre seniorov, prezentácia detí pre seniorov 
v divadle Púchov-15.01. 2020
Rozprávka z mlyna-divadlo Na Traky- 19.02. 2020
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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 výborné

Pilates 2009 plní sa, otvorený výborné
Školské mlieko 2010 plní sa, otvorený výborné
Zdravé zúbky 2013 plní sa, otvorený dobré
Program ovocie a 
zelenina do škôl

2010 plní sa, otvorený výborné

Komplexná
multidisciplinárna
starostlivosť  deťom v
materských školách

2017 plní sa, otvorený
výborné

Elektronizácia
vzdelávacieho
systému reg. školstva

2014 plní sa, otvorený
dobré

k) Údaje o kontrolách a štátnej školskej inšpekcii

Kontrola Predmet kontroly Termín realizácie

RÚVZ, Pov. Bystrica
RÚVZ, Pov. Bystrica
RÚVZ, Pov. Bystrica

- odber vzoriek piesku                       
-bežná kontrola stravovacieho         
zariadenia
- posúdenie skladby jedálneho lístka
 

23. 09.2019 - bez opatrení
22.11. 2019- drobné 
odporúčania
1.-10.-29.11 2019- bez 
opatrení

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 sa pravidelne dopĺňajú. Do
knižnice sa pravidelne nakupuje aktuálna certifikovaná odborná metodická, detská literatúra
a encyklopédie. Zakúpili  sme licenciu na digitálnu učebnú pomôcku z ABC, nové učebné
pomôcky,  hračky  a  vankúše  pre  deti.  Zrekonštruovali  kuchynku  na  výdaj  stravy  pre
predškolákov  (rekonštrukcia  elektrických  rozvodov,  výmena  podlahovej  krytiny,  výmena
obkladačiek, vymaľovanie miestnosti, montáž, nového nábytku a umývačky riadu). Dali sme
opraviť strechu v 2. triede, obnovili sa maľby v kuchyni a v hospodárskej budove. V ŠJ sa
uzemnili antikorové pracovné stoly. Vymenili sa svietidlá v  kuchyni, spoločenskej miestnosti
a v 1. triede. Doplnil sa kancelársky materiál, školské a čistiace prostriedky. Z dôvodu šírenia
pandémie COVID 19 sme zabezpečili dezinfekčné prostriedky, dezinfekčný stojan, teplomery
rukavice,  ochranné  štíty  a  ochranné  rúška.   Na  školskom dvore  sa  uskutočnili  nátery  na
exteriérovom náradí a náčiní.
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m). 

1. z originálnych  kompetencií  :  45  228,05  +  42  572,41,  182  881,00  €  na  mzdy
a odvody, 4 135,00 € na predškolákov , 500,- € bol príspevok na plavecký výcvik, 7
875,00,-€ od rodičov na čiastočnú úhradu, 4 297,60 € za prenájom práčovne, 4 002,08
€ réžia, 527,74,74 € dobropisy , poistná udalosť 3 895,86 a dotácia na stravu 4 527,60

2. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických
osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 2 940,--€ od rodičov
-  poplatky  RZ,  použité  na  nákup  hračiek,  školské  potreby,  mikulášske  balíčky,
darčeky ku dňu detí a pre predškolákov, knihy na  vzdelávacie aktivity a rozlúčku s
predškolákmi , z 2 % daní FO a PO sme získali 1 963,28 €.

3. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – sponzorsky sme
získali finančné prostriedky vo výške 3000,-- € od firmy Continental Púchov. Boli
použité  na  rekonštrukciu  školského dvora  ,  nákup učebných pomôcok,  didaktickej
techniky,  detskej  a odbornej  literatúry, výtvarného materiálu a hračiek do hracích
kútikov 

4. 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,  na  roky 2018-2023.  Nadväzuje  na
koncepciu  vypracovanú  v  roku 2013,  aktuálny stav  školy  a  vychádza  zo  SWOT analýzy
materskej  školy.  Všeobecným cieľom koncepčného  zámeru  je  zadefinovať  základné  línie
rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov hlavne v oblasti výchovno-vzdelávacieho
procesu,  celoživotného  vzdelávania  pedagogických  a  nepedagogických  zamestnancov  a
materiálno-technického zabezpečenia školy. Ciele boli vypracované aj v profilácii školy cez
prierezovú tému „výchova k tvorivosti“. Prioritou pri plnení cieľov školského vzdelávacieho
programu "Od jari do zimy"  sme   kládli  dôraz na logopedickú starostlivosť. V spolupráci s
rodinou sme nezabúdali  na rozvoj  grafomotorických zručností,  správny úchop písacieho a
kresliaceho materiálu, primeranú kresliacu plochu a správnu polohu tela počas tejto činnosti.
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. Zamerali sme sa na enviromentálnu výchovu. Finančná gramotnosť
bola rozvíjaná hlavne v hrách a hrových činnostiach a vo vzdelávacích aktivitách.  Od 12.
marca 2020 bola prevádzka MŠ pre COVID 19 prerušená. Od 1. júna do 30. augusta 2020
sme pracovali v materskej škole v obmedzenej prevádzke. Do výchovno- vzdelávacej práce
sme zaraďovali prostredníctvom hry hlavne utvrdzovanie poznatkov.
 Zamerali  sme  sa  na  zážitkové  učenie,  výchovno-vzdelávacia  činnosť  sa  uskutočňovala
prevažne v prírode.  
 

 Od  1.9.  2016  MŠ  pracuje   podľa  inovovaného  Školského  vzdelávacieho  programu  pre
materské  školy,  vypracovaného  v súlade  so  Štátnym  vzdelávacím  programom  pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách.
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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

 Modernizácia interiéru a exteriéru


  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  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, 



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
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 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

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

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, bol podporovaný rozvoj pohybových schopností a
zručností pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku , dodržiavali
sme  zásady  zdravej  životosprávy.  Dbali  sme  na  pravidelnosť,  dôslednosť  a   vytvorenie
bezstresového prostredia.

b) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)

 Jazykové kompetencie v krúžku anglického krúžku pod vedením Mgr. Zuzany Kováčovej,
lektorky CVČ.
V materskej škole pracoval aj tenisový krúžok pod vedením lektora z Match Point Tennis,
Academy s. r o. Považská Bystrica 

 
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  klinickou   logopedičkou PaedDr.  Mariou  Sartoryovou bola  uskutočnená
diagnostika reči detí a ich ďalšie odporučenie na doriešenie rečových porúch 
 
-  pokračovanie  plnenie  projektu  "Komplexná  multidisciplinárna  starostlivosť  deťom  v
materských  školách"  v  spolupráci  Súkromného  centra  poradenstva  HELP-DYS,  bolo
zapojených  26 detí.
- vzájomná spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v
Púchove za účelom každoročnej depistáže školskej zrelosti.
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- 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

Názov organizácie Oblasť spolupráce
Časové obdobie

spolupráce
Hasiči exkurzie k hasičskej stanici, ukážky

v MŠ 
2003- 17 rokov

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

2003-17rokov

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

2003-17 rokov

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

spolupráci

2003-17 rokov

ZUŠ v Púchove výchovné koncerty, výtvarné súťaže 2003- 17 rokov
CPPP a P v Púchove depistáž detí, metodická pomoc 2006- 14 rokov
Mestská knižnica v

Púchove
exkurzie 2003- 7 rokov

Mesto Púchov-
zriaďovateľ

finančná a pracovno- právna pomoc 2003- 17 rokov

Školský úrad metodická pomoc 2004
RZ Finančná pomoc, pomoc pri

organizovaní aktivít pre deti
2003- 17 rokov

ZO OZ rekreácie, čerpanie sociálneho fondu... 2003- 17 rokov
MIVA Púchov sponzorská pomoc 2005- 15 rokov
Sepa, Púchov drobná údržba, orezávanie konárov

stromov, kosenie trávnika
2011- 9 rokov

Strojové vyšívanie,
Púchov

zhotovenie vlajky pre MŠ, dodávanie
odpadového materiálnu na tvorivé

práce detí

20011- 9 rokov

Spolupráca so všetkými FO a PO hodnotíme ako mimoriadne dobrú.
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