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Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. 

3. Koncepcie školy.  

4. Plánu práce materskej školy na školský rok 2016/17 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej škole Kubranská 20, Trenčín. 

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: ( § 2 ods.1 písm.a ) 

Materská škola: Kubranská 20, Trenčín 

Telefónne číslo:         0902 911 192 

Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64  Trenčín 

Riaditeľka MŠ: Suletyová Iveta 

Rada školy:  Vznikla v roku 2004, výbor tvorí sedem členov, predseda Reháková 

Lucia  

                                                                                         

                                    Rada školy zasadala v priebehu školského roka 4 krát.  

Obsah rokovania zasadnutí:  

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/16. 

- Školský poriadok materskej školy, Školský vzdelávací program materskej školy. 

- Podmienky prijímania detí do MŠ. 

- Plán práce materskej školy, aktivity, projekty.  

- Aktuálne informácie o finančnom  a materiálnom zabezpečení materskej školy. 

- Výzva ku spolupráci a sponzorstvu, finančnej spoluúčasti RZ.  

Podieľa sa na dlhodobej koncepcii MŠ, je oboznamovaná s priebehom a výsledkami výchovy 

a vzdelávania, s hospodárením a finančnými prostriedkami, vzala na vedomie plán akcií 

školy. 

Rada rodičovského združenia – vznik -  máj 2006, predseda pán Ing. Vaník Juraj . 

Rodičovské združenie získava prostredníctvom  darovania 2% z daní finančné prostriedky na 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálne vybavenie školy. Rodičovské 
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združenia sa konajú podľa plánu. Zápisnice z rodičovského združenia zapisujú rodičia a sú 

uložené v agende materskej školy. 

 

Metodické združenie a pedagogická rada sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ. Členmi 

metodického združenia a pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci. Vedením MZ 

bola poverená pani učiteľka Jarmila Juchová. Metodické združenie aj pedagogická rada majú 

vypracované plány činností a zasadaní.                   

b) Počet detí v predškolskom zariadení: 126 

Trieda Stav k 15.9.2016 Stav k 30.6.2017 

1.A 20 19 

1.B 17 21 

2.A 22  21 

2.B 17 21 

3.A 21 21 

3.B 20 20 

Celkový počet 117 123 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 

Počet 5-6 ročných detí, ktoré sa zapísali do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017 bol 

29, z toho majú 3 deti odklad nástupu povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

 

Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ 29 

Počet odchádzajúcich detí do 1. ročníka ZŠ 26 

Počet detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou 
3 

 

d) Údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2016/2017 

Na uvoľnené miesta bolo od septembra 2017 prijatých do MŠ  40 detí. 
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Evidované žiadosti 44 

Prijaté deti 40 

Neprijaté deti 4 

g) Počet zamestnancov: 12 pedagogických zamestnancov 

Meno zaradenie Ukončené vzdelanie  

 

Suletyová Iveta riaditeľka MŠ 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou, študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

1. Atestačná 

skúška 

Juchová Jarmila kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

dvojročné nadstavbové štúdium SPgŠ 1. Atestačná 

skúška 

Dovičicová 

Karolína 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

Pasa TN úplné stredné odborné 

vzdelanie s maturitou študijný odbor 

učiteľstvo pre materské školy 

 

Kupková Katarína kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

 

Ďuržová Anna kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

 

Balážová Viera kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

 

Černáková 

Magdaléna 

kvalifikovaná      

učiteľka MŠ 

dvojročné nadstavbové štúdium na 

SPgŠ 

 

Cyprichová 

Veronika 

kvalifikovaná      

učiteľka MŠ 

Pasa TN úplné stredné odborné 

vzdelanie s maturitou študijný odbor 

učiteľstvo pre materské školy 

 

Čížová Eva kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

6% kreditový 

príplatok 

Koštialová Jozefína kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

nadstavbové štúdium  

Čajdová Viera kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou študijný odbor učiteľstvo 

pre materské školy 

6% kreditový 

príplatok 

Mgr. Matyašová 

Petra 

kvalifikovaná 

učiteľka MŠ 

UKF Nitra, predškolská a elementárna 

pedagogika 
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Počet prevádzkových zamestnancov: 7 

 Tinková Anna – upratovačka 

 Kvaššayová Mária – upratovačka 

            Mgr. Balajová Marcela - upratovačka 

 Brhlíková Jana – práčka 

            Mikušincová Božena – hlavná kuchárka 

 Siváková Anna – pomocná kuchárka 

            Capáková Katarína – pomocná kuchárka 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

V školskom roku sa nezúčastnila ani jedna p. učiteľka akreditovaného vzdelávania.  

Pani učiteľky sa zúčastňovali  seminárov, workshopov a odborných prednášok podľa 

aktuálnych ponúk. 

 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

- tvorivé dielne s rodičmi 

- Šarkaniáda – zhotovenie šarkana, každá trieda zhotovila šarkana, pomenovala 

a predstavila na školskom dvore 

- organizácia detských divadelných predstavení 

      -     plody jesene - jesenná výstava z prírodnín vo vstupných chodbách  

      -     „ Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?“ – mikulášska  besiedka 

      -  zdobenie vianočných stromčekov, pečenie medovníkov,  posedenie pri vianočnom   

stromčeku spojené s programom pre rodičov 

      -     spolupráca s KS, ZŠ – návštevy knižnice, recitácie v knižnici 

      -    Svetový deň vody- plánované aktivity súvisiace s vodou ako životodárnou tekutinou pre 

človeka, živočíšnu a rastlinnú ríšu   

      -  Veľká noc v materskej škole - umelecká tvorivosť detí a učiteliek, tvorivé dielne 

s rodičmi 

      -     Deň Zeme – spoločný deň s rodičmi, žiakmi ZŠ 

      -     Deň matiek – zhotovovanie darčekov,  kultúrny program pre mamičky a babičky 

      -   Deň detí – týždeň plný radosti: divadlo, športový deň, skákací hrad, piknik, výlet na   

Kyselku 
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      -     Dentalalarm – prevencia ústnej hygieny, prednášky, praktické cvičenia 

- Mama, ocko, zacvičme si spolu! - športové popoludnie s rodičmi 

- výstavy  výtvarných prác v KS, zapojenie sa do súťaží - Vesmír očami detí 

- účasť na dni otvorených dverí v ZŠ 

- vystúpenie pre občanov v KS Kubra 

- rozlúčka s predškolákmi, slávnostné pasovanie za školákov 

- karneval 

- výchovné koncerty  

- exkurzia u Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne      

- plavecký výcvik 

TVORIVÉ DIELNE – spolupráca s rodičmi, práca s novými netradičnými technikami. 

Rozvíjali sme aktivitu, samostatnosť, zodpovednosť a predstavivosť detí. 

Veľkú pozornosť sme  venovali výtvarným a tvorivým aktivitám detí, s prácami sa deti 

zúčastňovali na výtvarných súťažiach a výstavách. 

Tradíciou materskej školy sú aj profesionálne divadelné predstavenia, výchovné koncerty, 

účasť na vystúpeniach starších kamarátov v základnej škole, no aj účasť našich detí  

s programom / KS,.../, recitačných, či speváckych súťažiach, vystúpeniach pre rodičov. 

Neodmysliteľnou súčasťou školy sú fašiangové karnevaly, karneval pri príležitosti osláv 

MDD, oslavy Dňa matiek, Vianoc, Deň jablka. 

V závere školského roka sa deti zúčastňujú výletov do prírody, exkurzií (HaZZ Trenčín).                       

                                                                                   

j) Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená: 

      Projekt  POZNÁVAM A CHRÁNIM – cieľom projektu v predškolskom veku je, aby sa 

deti dôsledne zaoberali  témou prírody a životného prostredia. Pritom by mali nadobudnúť  

vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať. Perspektívne by mali byť 

schopní brať  pri rozhodovaní ohľad na šetrnejšie zaobchádzanie s prírodou. 

      Projekt ŠKOLSKÉ OVOCIE je  Európsky program podpory konzumácie  ovocia 

a zeleniny v školách s finančnou podporou EU.  

       Projekt  „ ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM“ je zameraný na zvýšenú konzumáciu 

mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ.  

       Projekt „ DENTAL ALARM  “ – Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou 

inštruktážou a naučili sa správne si čistiť zuby. Okrem toho dostalo každé dieťa 
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počas prvého školenia dve zubné kefky Curaprox. Súčasne každý získaval 

po školení diplom a rôzne motivačné materiály ako omaľovávanky, pexeso 

či motivačné kartičky.  

        Materská škola reagovala na výzvu mesta a vypracovala dva projekty „ DEŇ ZEME “ a 

 „ REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÉHO DVORA “, ktoré následne zrealizovala. Prostredníctvom 

týchto projektov sa vo veľkej miere zlepšila a obohatila výchovno vzdelávacia činnosť najmä 

v enviromentálnej oblasti, ale aj v materiálno - technickom vybavení MŠ – vyvýšené záhony, 

kompostér, drvič záhradného odpadu a detské záhradné náradie. 

     

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole: 

ŠŠI nevykonala inšpekčnú činnosť na našej MŠ v šk. r. 2016/2017. 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

V tejto oblasti sa zameriame na modernizáciu tried – výmena nábytku, ktorý musí 

zodpovedať určitým kritériám, výmena šatňových skriniek. Dôležitá je výmena 

a modernizácia sociálnych zariadení detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese musíme 

prispôsobiť požiadavky aj na modernizáciu učebných pomôcok. Pri každej úspore finančných 

prostriedkov bola určitá časť vyčlenená na zakúpenie učebných pomôcok – počítače, 

interaktívna tabuľa, tlačiarne, didaktické pomôcky pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa 

predškolského veku – lupy, mikroskopy, metodické materiály na  výcvik fonematického 

uvedomovania, na stimuláciu kognitívno - psychomotorických funkcií, a  na rozvoj 

komunikačných schopností dieťaťa.  

 

Priority materskej školy : 

-    priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, priestory sú dostatočne veľké, 

slnečné, dobre osvetlené 

- školský dvor je priestranný, vybavený novými preliezačkami, vybudovné vyvýšené 

záhony, zakúpený kompostér 

- materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, je dostatok kvalitných hračiek, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky 
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- nábytok v triedach a šatniach detí  bol vymenený za nový 

- v MŠ bola vykonaná čiastočná výmena okien 

- vo veľmi zlom stave je fasáda  a niektoré asfaltové chodníky v areáli MŠ 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

1. Finančné zabezpečenie školy riadi mesto Trenčín prostredníctvom štatutára – 

Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o., Mládežnícka 4, Trenčín 

2. Rodičia detí, alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne 

hradili príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy vo výške 13,56 € na dieťa.  

3. Vzdelávacie poukazy nemáme. 

4. V roku 2006 bolo v MŠ založené Občianske združenie rodičov pri MŠ, Kubranská 20, 

Trenčín s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Na účet Občianskeho 

združenia budú odvádzané príspevky rodičov – 2 % z dane fyzických a právnických 

osôb. 

  

n) Cieľ koncepčného rozvoja materskej školy: 

Koncepčný zámer materskej školy vychádza  z cieľov  predprimárneho vzdelávania, ktorým je  

doviesť  každé dieťa na konci  predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich 

osobnostných predpokladov získalo veku primeranú perceptuálno-motorickú,  kognitívnu a  

sociálno-emocionálnu samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho další rozvoj a 

učenie. 

1. Skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu 

2. Tvorbu a plnenie školského vzdelávacieho programu 

3. Vytváranie priaznivých podmienok a prostredia na rozvoj a podporu rannej gramotnosti 

4. Formovanie pozitívneho postoja k prírodnému prostrediu a kultúrnym hodnotám 

5. Vytváranie esteticky príťažlivého prostredia MŠ 

6. Aktívny pohybový rozvoj detí 

7. Ďalšiu obnovu priestorových a materiálno-technických podmienok školy  

8. Rozvíjanie projektov v oblasti zdravej výživy, environmentálnej výchovy, pohybových 

zručností,  
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9. Rozvíjanie spolupráce s rodičmi /tvorivé dielne/, základnou školou, poradnými orgánmi 

a verejnosťou 

o) Dosahované výsledky, návrhy opatrení: 

Materská škola dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave 5-6 ročných detí na vstup do ZŠ. 

K dosahovaniu veľmi dobrých výsledkov nám prispel kvalitne vypracovaný Školský 

vzdelávací program „Farebné stonožky“. 

Veľmi dobré výsledky dosiahla škola aj v: 

- podmienkach výchovy a vzdelávania 

- rozvoji estetických potrieb detí 

- matematických predstavách a grafomotorických zručnostiach 

- spolupráci s rodičmi 

- kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ 

- celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí 

- v rozvíjaní logického myslenia detí  

- v rozvíjaní environmentálneho cítenia u detí 

- v uplatňovaní humanistických princípov výchovy a vzdelávania 

So správou o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v Materskej škole, Kubranská 20, 911 01 Trenčín v školskom roku 2016/2017 bola dňa 

31.08.2017 oboznámená pedagogická rada a metodické združenie, ktoré správu 

schválilo. Dňa 20.09.2017 boli na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri materskej 

škole na Kubranskej 20, 911 01 Trenčín oboznámení so správou  zákonní zástupcovia 

detí. Dňa 12.09.2017 bola správa prerokovaná a schválená Radou školy. 

 

 

 

 

V Trenčíne:                                                                                  Suletyová Iveta, riad.MŠ 


