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Stanovisko zriaďovateľa 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  

schvaľuje / neschvaľuje   

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Šmidkeho 12, 

Trenčín za školský rok  za rok 2016/2017. 
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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 na roky  

4. Plánu práce materskej školy na školský rok 2016/2017 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej škole Šmidkeho 12, Trenčín 

1) Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

Materská škola:      Šmidkeho 12, Trenčín 

Telefónne číslo:       0902 911 189 

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

Riaditeľka MŠ:   Bc.  Jakušová Adriana 

Rada školy:  vznikla v roku 2004, výbor tvorí sedem členov, podieľa sa na koncepcii MŠ, je 

oboznamovaná s priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu, s hospodárením 

a finančnými prostriedkami. V septembri 2015 bola za predsedu RŠ zvolená PaedDr. Erika 

Hujová, PhD. Do novozvolenej RŠ boli delegovaní dvaja zástupcovia mesta: Patrik Žák 

B.S.B.A a Mgr. Ján Vojtek 

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 Mgr. Barbara Brúsilová. Metodické združenie aj pedagogická 

rada majú vypracované plány činností a zasadaní. 

2) Počet detí v predškolskom zariadení:  

 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo MŠ 132  detí v šiestich triedach. 

 

Trieda  

veková skupina 

Počet detí  

k 15.9.2016 

Počet detí  

k 30.6.2017 

A 1   20 20 

A 2 20 22 

B 1 24 23 

B 2 22 22 

C 1 22 22 

C 2 24 23 

 

Počet predškolákov 

Celkom spolu:  k 15.9.2016 = 132 a k 30.6.2017 = 132 

 

 



3 ) Údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2016/2017: 

            Na uvoľnené miesta bolo od septembra 2017  prijatých do MŠ     37    detí. 

Počet evidovaných žiadostí: 5 detí  

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

  Počet zapísaných detí do 1. 

triedy ZŠ 

Počet odchádzajúcich detí Počet detí s OPŠD 

46 42 4 

      

5)  

 

6) Počet zamestnancov:  12  pedagogických zamestnancov 

Meno zaradenie vzdelanie záver 
Jakušová Adriana,Bc riaditeľka VŠ odbor predškolská pedagogika + 1. 

atestácia 

kvalif. 

  Funkčné inovačné  

Golianová Alena,Bc. učiteľka VŠ odbor predškolská pedagogika kvalif. 

  6 % kreditový príplatok  

    

Refková Zdeňka učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

  6 % kreditový príplatok  

Barišová Slávka, Bc učiteľka VŠ odbor predškolská pedagogika kvalif. 

    

Baťková Beáta učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

Brúsilová Barbara, Mgr. 

 

učiteľka VŠ odbor učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ : 

predškolská pedagogika + 1. atestácia 

kvalif. 

Ďurikovič Michaela, Bc učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

Kaková Daniela učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

Kaňová Marta učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

Kučerková Elena učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

Pavlíková Eva učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy  

  6 % kreditový príplatok  

Slováková Miriam učiteľka úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou kvalif. 

  študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo 

 



Počet prevádzkových zamestnancov : 7 

Upratovanie:  p. Majerská Daniela,  p. Hoštáková Helena, p. Gašparíková Martina – pracovala 

do mája a p. Dana Coufalová zastupujúca  MD – od 1.júna 2016 

Kuchyňa:  p. Mastešová Jana, p. Kadlecová Zdenka, p. Vaníčková Yvona, p. Podivínska 

Zdena – pomocná kuchárka  na 4hod.  

Letková Jana – vedúca školskej jedálne 

7) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí boli prihlásení na vzdelávania:  Elena Kučerková 

 

V školskom roku 2017/2018  sa pri vzdelávaní budú pani učiteľky riadiť plánom 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý bude schválený zriaďovateľom. 

8) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

Prezentácia MŠ na www.trencin.sk  a  www.ms-kohutik.webnode.sk 

 jesenné čarovanie s tekvičkami 

 vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek,  Týždeň hier pri príležitosti MDD 

 organizácia detských divadelných predstavení v priebehu celého školského roka 

 tematické vychádzky do prírody v každom ročnom období 

 prezentácia výtvarných prác na súťažiach  

 Mikulášske besiedky a vianočné posedenia s rodičmi, tvorivé dielničky 

 týždeň otvorených dverí v MŠ pre novoprijaté deti a ich rodičov 

 fašiangový karneval  

 návšteva knižnice,  

 práca s PC pre deti predškolského veku, návšteva Hasičského zboru,  

 slávnostná rozlúčka s predškolákmi triedy B 1 a C 1 v MŠ Šmidkeho 

 návšteva ZŠ s budúcimi prvákmi 

 beseda v priestoroch MŠ s pedagógmi ZŠ Novomeského a s prezentáciou o škole 

 starostlivosť o komunitnú záhradu  založenú v spolupráci s pánom poslancom Žákom 

a pánom Ing. Arch. J.Brunom 

 športové popoludnie s rodičmi 

 predplavecká príprava pre 5-6 ročné deti so športovým klubom Penquin 

 návšteva Galérie M. Bazovského spojená s tvorivými dielňami 

 Počas školského roka 2016/2017 bola MŠ cvičnou školou pre budúce vychovávateľky 

a učiteľky predprimárneho vzdelávania, cvičné učiteľky: Bc. Slávka Barišová, Zdeňka 

Refková, Eva Pavlíková, Beáta Baťková 

 Spolupráca s CPPP a P: bola prevedená depistáž u detí s následným odborným posudkom 

odovzdaným rodičom pred zápisom do ZŠ a ponúknutá pomoc v prípade potreby 

 

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

 Celoročný projekt Školské ovocie je  Európsky program podpory konzumácie  ovocia 

a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU  

 „Školský mliečny program“ je zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych 

výrobkov s finančnou podporou EÚ    

http://www.trencin.sk/
http://www.ms-kohutik.webnode.sk/


 V školskom roku  2016/2017 bol podaný projekt Pohybom ku zdraviu, kde cieľom 

projektu je podporiť rozvíjanie pohybových zručností a schopností u detí predškolského 

veku.  Projekt z nadácie Tatra banky v programe Dobré srdce 2017 bol podporený 

sumou 350 € na nákup lanových prvkov do areálu MŠ.  Herné prvky budú rozvíjať 

u detí zručnosti – lezenie, šplhanie.  

 

10) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole: 

ŠŠI vykonala inšpekčnú činnosť na našej MŠ v čase od 19.02.2007 – 22.02.2007 

 

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

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

slnečné, dobre osvetlené 

- vo všetkých  triedach sa nachádzajú PC zostavy a nové elektronické pomôcky 

- vo všetkých triedach  sa už nachádzajú interaktívne tabule, s ich prácou je skvalitňovaná  

VVČ   

- školský dvor  je priestranný, dostatočne vybavený preliezkami a športovým náradím, 

preliezky sú kupované z 2% získaných pre OZ, v zlom technickom stave sú lavičky 

a chýbajú dopadové plochy pri preliezkach 

- materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, MŠ disponuje dostatkom kvalitných hračiek 

a učebných pomôcok 

- všetky triedy a priľahlé priestory sú vymaľované, čisté a esteticky upravené 

- vo veľmi zlom až havarijnom stave boli okná, balkónové dvere a terasy, V septembri  2017 

začala kompletná výmena okien na materskej škole. Strecha nad spojovacou chodbou 

pavilónu A   začína pri dažďoch pretekať. 

- nevyhnutná je rekonštrukcia sociálnych zariadení, hrdzavé prepážky medzi jednotlivými WC 

boli kompletne vymenené, zostali ešte nevyhovujúce vešiaky na uteráky, a v jednej šatni  

šatňová zostava.  
 

12) 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 hradia 

príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 

13,56 € na dieťa 

3.Vzdelávacie poukazy nemáme. 

4.V roku 2005 bolo v MŠ založené Občianske združenie rodičov pri MŠ, Šmidkeho 12, 

Trenčín s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Na účet Občianskeho 

združenia sú odvádzané príspevky rodičov – 2 % z dane fyzických a právnických osôb, tieto 

prostriedky každoročne využívame na nákup učebných pomôcok, hračiek a materiálno-

technického vybavenia, ktoré zlepšia výchovu a vzdelávanie v našom zariadení. OZ riadi 

a vedie výbor zložený z rodičov detí. Predseda OZ v spolupráci s riaditeľkou, pedagogickým 

zborom MŠ Šmidkeho a Radou školy  rozhoduje o spôsobe využitia finančných prostriedkov. 

Účtovníctvo vedie od septembra 2016 p. Ing. Ďurencová 

 
13) Cieľ koncepčného rozvoja materskej školy:    Školský rok 2016/2017bol zameraný na : 

1. Ďalšiu obnovu priestorových a materiálno-technických podmienok školy  



2. Utváranie pozitívneho vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, realizovaním pohybových 

aktivít na podporu svojho zdravia 

- športové popoludnie s rodičmi pri príležitosti MDD (splnené) 

- jesenné a jarné vychádzky do blízkeho lesoparku Brezina (splnené) 

- pravidelný pobyt detí vonku spojený so športovými aktivitami (splnené) 

- Z rozprávky do rozprávky (splnené) 

3. rozvíjanie projektov v oblasti zdravej výživy  

- zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou informácií o školskom stravovaní, 

poskytnutie receptov jedál v prípade záujmu rodičov, ochutnávka nátierok (splnené) 

4. rozvíjanie kvalitnejšej spolupráce s rodičmi 

- celoškolské rodičovské združenie, triedne rodičovské združenia, tvorivé dielne rodičov 

a detí, vianočné besiedky, oslavy Dňa Matiek, obnova exteriérov MŠ s pomocou rodičov 

(splnené) 

5. podporu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti vytvorením vhodného motivačného 

prostredia v triedach. (splnené) 

6.  rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí vo vzťahu k vlastnému pokroku 

(splnené) 

7.   predplaveckú prípravu pre deti 5 – 6 ročné (splnené) 

 

14) Dosahované výsledky, návrhy opatrení: 

Na základe dlhodobej spolupráce s pedagogickými zamestnancami zo základnej školy 

Novomestského môžeme konštatovať, že materská škola dosahuje veľmi dobré výsledky 

v príprave 5 - 6 ročných detí na vstup do ZŠ. 

Pozitíva v našej práci sú v: 

 celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí 

 kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ 

 v plnení cieľov plánu školy a ŠKVP materskej školy Kohútik 

 aktívnej účasti pedagógov na metodických podujatiach, kontinuálnom vzdelávaní 

 dosahovaní  veľmi dobrých výsledkov v uplatňovaní netradičných foriem výtvarných 

prejavov detí  (výtvarné súťaže – ocenené práce zaslané do rôznych súťaží, galéria 

prác v priestoroch MŠ), tvorivosti učiteliek a detí 

 kvalitnej spolupráci s rodičmi, s občianskym združením a radou školy, s KC Aktivity, 

so ZŠ na sídlisku Juh 

 využívanie moderných učebných pomôcok Bee Bot, interaktívne tabule s výučbovými 

programami pri VVČ  s deťmi 

 motorických a pohybových zručnostiach 

 v odbornom a pedagogickom riadení 

 v rozvíjaní tvorivosti detí, kontrolnom a hodnotiacom systéme 

 v evalvačnej a autoevalvačnej činnosti 

 Nadštandartné  aktivity : 

 slávnostná rozlúčka s predškolákmi  

 týždeň otvorených dverí pre novoprijaté deti a ich rodičov 

 týždeň hier a športovania pri príležitosti MDD 

 účasť na rôznych športových podujatiach poriadaných inými organizáciami 

 spolupráca s OZ rodičov, Radou školy a  KC Aktivity na Juhu 

 predplavecká príprava u detí 5-6 ročných  

 depistáž vykonaná v spolupráci s CPPPaP 



 

V súlade s výsledkami analýzy je naďalej potrebné v školskom roku 2017/ /2018 pedagogickú 

prácu zamerať na :  

 hru a učenie hrou, preferovať zážitkové učenie, podporovať experimentovanie a 

bádanie 

 odbornú metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov 

 rešpektovanie individuálnych potrieb detí vychádzať z poznania dieťaťa, uplatňovať 

princíp aktivity, rozvíjať hodnotiace zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku 

 rozvíjaní kľúčových kompetencií predčitateľskej gramotnosti 

 rozvíjanie kritického myslenia 

 plnenie edukačných cieľov na pobyte vonku 

 postupne nenásilnou formou odstraňovať u detí v spolupráci s rodičmi prieberčivosť 

v jedle a propagovanie zdravej stravy  

 osvojenie si základov kultivovanej spisovnej slovenčiny ešte pred nástupom do ZŠ 

 skvalitňovanie grafomotorických zručností detí 

 kvalitnú diagnostiku, osobitnú pozornosť venovať logopedickej prevencii 

 výchovou k humanizmu  predchádzať všetkým formám diskriminácie, intolerancie, 

rasizmu 

 

15) V školskom roku 2016/2017 naša materská škola poskytovala celoročnú pedagogickú 

prax pre žiakov 3. ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada 

v Trenčíne. Cieľom pedagogickej praxe bolo rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických 

zručností z odoborných predmetov, aplikácia teoretických vedomostí do praktickej činnosti. 

Prax vykonávali študentky pod odborným vedením našich pedagógov: Bc. Slávka Barišová, 

Zdeňka Refková, Eva Pavlíková a Beáta Baťková. 

 

Dňa 07.09.2017 boli na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri materskej škole na ulici 

Šmidkeho 12, 911 08 Trenčín oboznámení so správou  zákonní zástupcovia detí. 

V Trenčíne  07.09. 2017                                         Bc. Adriana Jakušová, riaditeľka MŠ 

 


