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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy, Požiarna 1292/11, 020 01  Púchov za školský rok 2020/2021 
              dátum vzniku školy: 01.12.1967 
              dátum vzniku právneho subjektu: 01.10.2002 
 
§2 
 
(1) 
a) Údaje o škole:  
 
1. Názov:  Materská škola 
2. Adresa: Požiarna 1292/11, 020 01  Púchov 
3. telefónne číslo: 042/4632051                      
4. Webové sídlo: www.skolkapuchov.sk   
5. Adresa elektronickej pošty: poziarna1292@skolkapuchov.sk 
 
a)Údaje o Elokovanom pracovisku:  

dátum vzniku Elokovaného pracoviska: 01.09.2016 
 
1. Názov:   
Elokované pracovisko, Komenského 50, Púchov ako súčasť Materskej školy  
Požiarna 1292/11, Púchov 
2. Adresa: Komenského 50, 020 01  Púchov 
3. telefónne číslo: 0905326551, 0910790475                      
4. Webové sídlo: www.skolkapuchov.sk   
5. Adresa elektronickej pošty: poziarna1292@skolkapuchov.sk 
 
6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Katarina Tomanová riaditeľka školy 
Olga Danišková  vedúca ŠJ 
 
7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/  

1. Mgr. Adriana Čemešová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Simona Čibenková  člen  za rodičov 
3. Ing. Lucia Čierna   člen za rodičov  
4. Petra Fuzáková  člen za rodičov 
5. PaedDr.    

Miroslav Kubičár 
člen za poslancov 

6. Mgr. Peter Bílik člen za poslancov 
7. Oľga Danišková člen za nepedagogických zamestnancov 
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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 1292/11, 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 04. 10. 2020. Funkčné obdobie 
začalo dňom  04. 10. 2020 na obdobie 4 rokov. Rada školy sa stretla 2x za rok a to dňa  
14.10.2020 a  28.06.2021. Pomáhali riešiť vzniknuté problémy. Spolupráca s MŠ je na dobrej 
úrovni.   
 
 
Stručná informácia o prijatých uzneseniach z činnosti rady školy za školský rok 2020/2021:  
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.  
14.10.2020 – prijaté uznesenia: 
1. bola zvolaná predsedníčka Rady školy pani Mgr. Adriana Čemešová, na nasledujúce volebné 
obdobie.   
2.Členovia Rady školy schválili Správu o výsledkoch a podmienkach VVČ v MŠ Požiarna 
1292/11, Púchov 02001 za školský rok 2019/2020.  
28.06.2021 – prijaté uznesenie:  
1.RŠ berie na vedomie informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu, organizácii školského roka 2021/2022, personálne priestorové a materiálne 
zabezpečenie.  
2.RŠ berie na vedomie informácie o zabezpečení prevádzky MŠ počas letných prázdnin a o počte 
prijatých detí k 01.09.2021. 
3.RŠ berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu MŠ a o plánovaných investičných 
aktivitách. 
4.Členovia Rady školy za rodičov navrhujú predĺženie prevádzky MŠ do 16,00 hod., o čom sa 
uskutoční prieskum na triednych RZ. 
 
 
 
Údaje o metodickom  združení  – poradnom orgáne riaditeľky školy:  

1. Metodické združenie, ktoré bolo založené podľa štatútu metodického združenia v roku 
2009, odvtedy pracuje pod vedením p. Ivety Hudecovej, učiteľky MŠ na základe 
vypracovaného plánu práce MZ v danom školskom roku. Metodické združenie pracovalo 
do 30.06.2021.  Potom 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 
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konštruktívna, všetci členovia sú schopní kooperácie. Zasadala 8x v školskom roku. (viď 
zápisnice). 

3. Spolupráca so zriaďovateľom a Školským úradom v Púchove bola konštruktívna, vždy 
bola MŠ ochotne poskytnutá pomoc a poradenstvo.  
 
 
 
 
 

d) Počet detí za školský rok 2020/2021  
 
Hlavná budova: 

Tr i ed a 

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

Počet detí  

Z toho so 
špec. 

výchovno-
vzdel. 

potrebami 

Počet 
odkladu 

ŠD 
  Počet detí 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odkladu 

ŠD 
 

1. 18  0 -   18 0 -  

2. 23  0 -   23 0 -  

3. 24  0 -   23  0 -  

4. 24  0 5   24 0 5  

Spolu 89  0 5   88 0 5  

 
 
Elokované pracovisko:  

Tr i ed a 

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

Počet detí  

Z toho so 
špec. 

výchovno-
vzdel. 

potrebami 

Počet 
odkladu 

ŠD 
  Počet detí 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odkladu 

ŠD 
 

1. 15  0 -   15 0 -  

2. 15  0 2   15 0 2  

Spolu 30  0 2   30 0 2  

 
e) Počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

     Materská škola Počet 
Z toho PZ* 12 
Z toho PZ*  
- kvalifikovaní 12 
Z toho NZ** 8 
-upratovačka, školníčky  3 
-práca v práčovni 1 
- ŠJ 4 
Spolu:  20 
 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
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f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 
Meno a priezvisko Aprobácia 
Katarina Tomanová  učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Mgr. Eva Muržicová  učiteľstvo pre MŠ,  

UMB V Banskej Bystrici pedagogická 
fakulta katedra predškolskej a elemtárnej 
pedagogiky,  1. atestácia 
 

Jitka Bieliková   učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Iveta Hudecová učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Alena Šibíková  učiteľstvo pre MŠ,  
Andrea Kučíková  učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Elena Havlová  učiteľstvo pre MŠ, 
Daniela Labantová učiteľstvo pre MŠ, 
Mgr. Nina Vítková  učiteľstvo pre MŠ,  

Vysoká škola Zdravotníctva a Sociálnej 
práce s. Alžbety, Žilina II., 1. atestácia 

Ľubica Florišová  učiteľstvo pre MŠ, 1. atestácia 
Mgr. Jana Siekliková  učiteľstvo pre MŠ, 

VŠ technologický inštitút v Dubnici nad 
Váhom-Učiteľstvo ekonomických 
predmetov,odbor Učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy  
1. atestácia 

Mgr. Adriana Čemešová  učiteľstvo pre MŠ, 
VŠ Trnavská Univerzita v Trnave 
Pedagogická fakulta odbor predškolská 
a elementárna pedagogika, štud. program 
– predškolská pedagogika,  
1. atestácia 

 
 
 
g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
 
Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

na verejnosti 
Turistická vychádzka - podpora fyzického 
a duševného zdravia detí 

Spolupráca s mestom: Uvítanie detí do života -
program detí 

Deň Jablka – zdravá výživa Návšteva Mgr. Danky Gabrišovej, odovzdanie 
sladkých darčekov k Mikulášovi a ku MDD  

Mikuláš v MŠ  Spoluprácou s Úniou slabozrakých na 
Slovenku sme urobili meranie zraku detí v MŠ  

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

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
?„ – všetky triedy MŠ sa zapojili do 
celoslovenskej zbierky pre seniorov na Vianoce 

Kytička pre mamičku – besiedky vo všetkých 
triedach ku Dňu matiek 

 

MDD po triedach, súťaže medzi deťmi  
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Spoločné a individuálne fotografovanie detí po 
triedach  

 

Hra:  „Na knižnicu“ – zakúpenie kníh o prírode 
do všetkých tried, z projektu: Naučme deti 
láske k prírode  - platené z projektu 

 

Workshop  pre deti– „ Včelárova žena“ -vo 
všetkých triedach - platené z projektu 

 

Výchovno vzdelávací program v spolupráci 
s Púchovským ekocentrom vo všetkých 
triedach: Bylinkové kráľovstvo, Keď strom 
píše deťom listy, Vodička plná zvukov, 
O Zemi, Krtkov domček - platené z projektu 

 

Divadelné predstavenie : „ Ufúľaná rozprávka“ 
– zameraná na prírodu – všetky triedy MŠ – 
vonku- platené z projektu 

 

Divadelné predstavenie : „ Tdpaslík“ – 
zameraná na prírodu – všetky triedy MŠ – 
vonku -platené z projektu  

 

Športové dopoludnia predškolákov  
v spolupráci s pánom Nátherom – zamerané na  
rozvoj športových kompetencii detí, a lásku k 
športu  

 

Motýlia záhrada – sledovanie vývinu  motýľa, 
jeho život v prírode  – u predškolákov  

 

Rozlúčka s predškolákmi na školskom dvore  
 
 
h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Krátka charakteristika projektu 
Časová 

realizácia 
Cieľová 
skupina 

Komplexná 
multidisciplinárna 

starostlivosť deťom 
v materských školách 

Logopedická a špeciálno-pedagogická 
starostlivosť o deti v MŠ  

Školský 
rok 

deti 

Školské mlieko Zdravá výživa- zdravé kosti, zdravé 
zúbky 

Školský 
rok 

deti 

Ovocie a zelenina do 
škôl 

Ovocie a zelenina- význam ich 
konzumácie- význam ich konzumácie 

pre deti 

Školský 
rok 

deti 

Naučme deti láske 
k prírode  

Enviromentálna osveta a výchova 
formou vhodnou a zážitkovou, ktorá 

zaujme deti vtiahne a zapáli ich srdcia 
pre ochranu a zveľaďovanie životného 

prostredia už od útleho veku.  

Školský 
rok 

deti 

Rok škôlkara v 
pohraničí 

Nadviazanie spolupráce a vytvorenie 
partnerstva MŠ na Slovensku a MŠ 

v Česku, vzájomná výmena 
skúseností, činností s deťmi, 

spolupráca rodičov   

Školský 
rok 

deti 
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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 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 rekonštruovali umyvárku a toalety detí v 3. triede, zrekonštruovali sme 
šatňu pre pedagogických zamestnancov v 3. triede. Vymaľovala sa kuchyňa a jej príručné sklady.  
Na Elokovanom pracovisku sme zakúpili nové pomôcky pre deti na vzdelávaciu aktivitu -  zdravie 
a pohyb.  
Do predškolskej 4. triedy sme zakúpili: LED panel s integrovaným počítačom. 
Vymenili sme svietidlá v 2.triede kompletne všade.  
V rámci projektu: Naučme deti láske k prírode sme do všetkých tried zakúpili knihy o prírode. 
V rámci projektu: Rok škôlkara v pohraničí sme zakúpili na Elokované pracovisko:  LED panel 
s integrovaným počítačom a multifunkčné zariadenie. 
 
 
k) Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých 
má škola nedostatky 
 
Silné stránky (S): 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program 

 Vypracovaná koncepcia školy je reálna a plní sa  

 Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy 

 Pozitívna sociálno-emocionálna klíma v škole 

 Záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie 

 Samostatnosť pedagogických zamestnancov pri plnení pracovných úloh 

 Dosahované dobré výsledky v schválení a plnení projektov zameraných na deti  

 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 

 Spolupráca s mestským úradom: Uvítanie detí do života – program našich detí  

 Pred COVIDOVÝM obdobím sme dosahovali výborné výsledky v krúžkových činnostiach   
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Slabé stránky: 

 Budova školy potrebuje generálnu rekonštrukciu fasády, výmenu okien, zateplenie budovy, 
výmenu plotu v prednej časti budovy a výmenu interiérových dverí....  

 
Príležitosti : 

 Umožniť ďalšie vzdelávanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 

 V maximálnej miere uspokojovať požiadavky rodičov a detí (logopéd, psychológ) 
 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 : 

 Neustála zmena školskej legislatívy 

 Zvyšovanie nákladov na prevádzku MŠ 

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

(2) 
    a) počet detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 0 
    b) počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva: 
        Hlavná budova – 21 detí  
        Elokované pracovisko – 9 detí 

 
(3)  -------------------------- 
(4)  --------------------------- 
 
(5)  
      a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy alebo 
školského zariadenia podľa osobitného predpisu  
 
 
dopľni Karin Riljakova v pondelok 

 
a) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti  vo voľnom čase: 

 
 V spolupráci s CVČ Včielka sme začali krúžok PRESCHOOL ENGLISH P2– zameraný na 
získanie základov v anglickom jazyku - slovná zásoba. Zábavnou formou sa deti naučili básne, 
piesne, hry v anglickom jazyku. Krúžok pracoval pod vedením Ing. Gabiely Támovej, pre 
pandemickú situáciu sa krúžok uskutočnil iba jeden raz, viac v školskom roku sa nekonal. 
 
Naše krúžky v MŠ sa tento školský rok nerealizovali z dôvodu COVIDOVEJ situácie.     
 

 
Pokračovali sme v plnení projektu "Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v 
materských školách" -SCŠPP - Help-dys,  zapojených bolo: 
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Elokované pracovisko:  5 detí, Hlavná budova - ......... detí. 
 

b) --------------------------------- 
c) -------------------------------- 
d) -------------------------------- 

 
 
 
Pre pandémiu súvisiacu s ochorením COVID- 19 sa mnohé výchovno- vzdelávacie aktivity pre 
deti nemohli uskutočniť. Neuskutočnil sa ani korčuliarsky výcvik, plavecký výcvik  a mnohé iné 
aktivity, ktoré boli naplánované formou zážitkového učenia sa. 
 


