
        Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

         v Materskej škole Pri parku 14 v Trenčíne v školskom roku 2016/2017. 

 

Materská škola Pri parku sa nachádza v tichom prostredí na okraji mesta Trenčín, 

v blízkosti krásnej prírody.  Postavená bola v roku 1991. 

Budova materskej školy je poschodová, deti majú k dispozícií 2 veľké triedy,  spálňu pre deti 

2.triedy, (deťom 1.triedy sa denne rozkladajú ležadlá v triede), sociálne zariadenia a školský 

dvor. Poschodie má samostatný vchod, ktorý slúži predovšetkým ako únikový východ. 

     Materská škola je chránená elektronickým zabezpečovacím systémom. 

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Trenčín, ktorý zabezpečuje materiálno-

technické vybavenie a údržbu prostredníctvom štatutárneho orgánu – Školských zariadení 

Mesta Trenčín. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu 

emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 

a na život v spoločnosti. Pri uplatňovaní cieľov zohľadňujeme potreby celostného rozvoja 

osobnosti dieťaťa a rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu 

stránku dieťaťa. 

Materská škola je zameraná na posilňovanie výchovy k zdravému životnému štýlu 

dieťaťa, (zdravá výživa, zdravé stravovanie, ochrana zdravia, enviromentálna výchova) 

s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti. Športovými  aktivitami sa snažíme upevňovať 

vzťah k športu a k pohybu ako súčasť prevencie proti obezite detí.  

V uplynulom školskom roku sme výchovno-vzdelávací proces zamerali hlavne na 

rozvoj grafomotoriky, na oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami a folklórom, rozvíjali 

a upevňovali sme aktívne počúvanie s porozumením. Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach 

sme rešpektovali rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné 

dispozície. 

 

1. Základné identifikačné údaje školy: 

 

Názov školy :                              Materská škola 

Adresa školy :                             Pri parku 14, 91106 Trenčín 

Forma výchovy a vzdelávania:   celodenná 

Prevádzka MŠ :                           6,30 – 16,15 hod 

 

Zriaďovateľ :                               Mesto Trenčín 

                                                     Mierové námestie 2 

                                                     91164 Trenčín  

 

Riaditeľka MŠ :                           Ingrid Meravá  

Telefón riaditeľky MŠ:                0902 911195 

Telefón 1.trieda:                          0902 899 010 

Telefón 2.trieda:                          0902 899 013       

Vedúca školskej jedálne:             Anna Švančarová 

Telefón vedúcej ŠJ:                     0902 911102 

 

Poradné orgány riaditeľky MŠ:        

Rada školy pri MŠ Pri parku 14, má 5 členov.  

 

     Predseda:         Ing.Katarína Macúchová Gabrišová (zástupca rodičov) 

    Členovia:          Marta Vráblová (zástupca pedagogických zamestnancov) 



                              Anna Juhásová (zástupca prevádzkových zamestnancov) 

                              Martin Barčák (delegovaný Mestom Trenčín) 

                              Bc. Tomáš Vaňo (delegovaný Mestom Trenčín) 

 

Metodické združenie a Pedagogická rada. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. 

Vedením metodického združenia bola poverená Marušincová Miriam. 

 

Výbor rodičovského združenia: 

 

Predseda:           Ing.Peter Šťastný 

Zapisovateľ:      Ing. Janka Časnochová 

Pokladník:         Mária Gašpieriková 

      

 

2. Údaje o počte detí v MŠ: 

 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu 43 detí, ktoré boli rozdelené do 

dvoch tried: 

 

Trieda Vekové 

zloženie detí 

Počet 

detí 

Z toho 

predškolá

kov 

Triedne učiteľky Stav detí 

k 15.9.2015 

Stav detí k 

30.6.2016 

1.  3 – 4 ročné 20 0 Magdaléna Aninová 

Miriam Marušincová 

20 20 

2. 4,5 – 6ročné 23 16 Marta Vráblová 

Ingrid Meravá 

23 23 

 

 

3. Údaje o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka ZŠ: 

 

Počet 

predškolákov 

v šk.r. 2016/2017 

Počet detí, ktoré 

nastúpili k 1.9. 2017 do 

ZŠ 

Počet detí s odloženou 

povinnou školskou 

dochádzkou 

Poznámka 

16 14 2  

 

 

4. Údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2017/2018: 

 

K 1.septembru 2017 je do materskej školy prijatých 43 detí. Zo žiadostí o prijatie do 

materskej školy nebolo vyhovené v troch prípadoch, nakoľko deti nespĺňali kritéria pre 

prijatie do materskej školy.  

Deti sú rozdelené do dvoch tried podľa veku: 

1.trieda 3 – 4 ročné deti – 20 detí 

2.trieda 4,5 – 6 ročné deti – 23 detí 

 

5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v školskom roku 2016/2017: 

V školskom roku 2016/2017 sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval v súlade so  

Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom Šmolkovia. 

 



6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov: 

 

V materskej škole pracuje 7 zamestnancov, z toho 4 pedagogickí a 3 prevádzkoví 

zamestnanci. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

P.č. Meno zamestnanca Pracovné 

zaradenie 

Pozícia 

1. Meravá Ingrid Pedagogický 

zamestnanec 

riaditeľka  

2.  Vráblová Marta Pedagogický 

zamestnanec 

učiteľka 

3.  Magdaléna Aninová Pedagogický 

zamestnanec 

učiteľka 

4. Miriam Marušincová Pedagogický 

zamestnanec 

učiteľka 

5. Anna Švančarová Prevádzkový 

zamestnanec 

vedúca školskej 

jedálne 

6. Anna Juhásová Prevádzkový 

zamestnanec 

hlavná kuchárka 

7.  Iveta Minárechová Prevádzkový 

zamestnanec 

upratovačka 

 

 

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

 

V decembri 2016 riaditeľka MŠ vykonala 1.atestačnú skúšku. 

V školskom roku 2017/2018 bude vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehať podľa 

Plánu kontinuálneho vzdelávania. V školskom roku sa kontinuálneho vzdelávania zúčastňuje 

vždy 1 pedagogický zamestnanec.  

 

 

Názov vzdelávacieho 

programu 

Meno učiteľky Poznámka 

Podľa ponuky počas 

školského roka 

Ingrid Meravá prihlásená 

 

8. Údaje o aktivitách  a prezentácií materskej školy na verejnosti: 

 

Do aktivít v materskej škole sa snažíme zapájať aj rodičov a rodinných príslušníkov detí. 

Svoje aktivity prezentujeme aj na verejnosti (vystúpenia, sprievody, tvorivé dielne, spolupráca 

s Klubom dôchodcov, účasť na súťažiach, prezentácie v časopisoch...). 

 

 

 

Aktivity organizované v materskej škole v školskom roku 2016/2017 

 

- Práca s Projektom Medvedík Nivea 

- Stretnutie s hasičmi na školskom dvore 

- Tekvicová slávnosť 

- Výchovný koncert pre deti s Dedom Jarom  



- Lampiónový  sprievod po dedine – Halloween – v spolupráci s rodičmi  

- Návšteva ZŠ Na Dolinách – Deň otvorených dverí 

- Vystúpenie pre seniorov v Seniorville v Záblatí  - Október mesiac úcty k starším 

                                                                                      December – Vianoce 

                                                                                      Apríl – Veľká noc 

-    Oslavy Mikuláša 

- Vianočná besiedka pre rodičov a verejnosť v KD Záblatie 

- Vystúpenie pre seniorov v Dome sociálnych služieb, Piaristická ul. v Trenčíne    

- Tvorivé dielne v Seniorville – papierové tvorenie 

- Fašiangový karneval v MŠ 

- Výlet na kyselku 

- Hudobné vystúpenie Simsalala 

- Veľkonočné tvorivé dielne 

- Vystúpenie pre rodičov ku Dňu matiek 

- Stanovanie na školskom dvore 

- Ukážka vojenskej techniky v MŠ 

- Športový deň v MŠ 

- Oslava MDD 

- Indiánsky týždeň 

- Celodenný výlet v ZOO Bojná 

- Výlet do cukrárne 

- Výlet na detské ihrisko – Park Zlatovce 

- Krúžková činnosť v materskej škole – Grafomotorika 

                                                                    Hudobno-pohybový krúžok 

 

 

 

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

 

-  „Zdravá škola“- materská škola podporuje zdravý životný štýl (zdravé stravovanie, 

ochrana zdravia, ochrana životného prostredia...) 

-  „Ovocný deň“ – realizovaný každú stredu v materskej škole. 

- „Školské ovocie“ – celoročný projekt 

- „Školský mliečny program“ – celoročný projekt 

- „Medvedík NIVEA“ – aktivity v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Projekt 

realizujeme od r. 2004. 

- „Otvor srdce, daruj knihu“ 

 

 

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

             V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 

 

 

 

11.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 

    činnosti: 

 

Finančné zabezpečenie materskej školy zabezpečuje Mesto Trenčín prostredníctvom 

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



Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením prispievali rodičia 

detí  mesačným poplatkom v sume 13,56 €. Výšku poplatku určuje zriaďovateľ MŠ Mesto 

Trenčín Všeobecne záväzným nariadením č.13/2008 a č.7/2011. 

Na rodičovskom stretnutí si rodičia odsúhlasili príspevok 25€ na rok na jedno dieťa. 

Denník o čerpaní prostriedkov rodičov vedie pokladník Rodičovského združenia. Od 

firmy Johnson Controls sme získali sponzorský dar 1.000 USD.  

Vďaka 2% zo zaplatenej dane a finančným prostriedkom rodičovského združenia sme 

v uplynulom školskom roku zakúpili nové učebné a didaktické pomôcky, hračky a taktiež 

výtvarné a pracovné pomôcky pre deti. Ďalej boli finančné prostriedky použité na 

zveľadenie priestorov MŠ a školského dvora. 

- Zabezpečenie nových hrových prvkov na školskom dvore – domček, kladina, lavičky 

pre deti 

- Úprava zelene na školskom dvore 

- Výsadba nových stromčekov 

- Oprava hrových prvkov na školskom dvore 

- Nákup športového náčinia na cvičenie 

- Nákup pomôcok na edukáciu detí 

- nákup odbornej literatúry 

 

  

 

12. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy pre školský rok 

2016/2017: 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme sa zamerali  na udržiavanie zdravého životného štýlu, 

využívali blízke prírodné prostredie na utužovanie a skvalitňovanie zdravia detí, na rozvíjanie 

enviromentálnych aktivít a rozvíjanie pohybových aktivít detí. 

Rozvíjali starostlivosť o svoje zdravie – starostlivosť o ústnu hygienu, ochrana zdravia, 

bezpečnosť na ceste, starostlivosť o prírodu. 

Správnym stravovaním a realizáciou pohybových a relaxačných cvičení sme predchádzali 

chorobnosti a obezite detí.  

Využívali sme digitálne technológie vo výchovno-vyučovacom procese detí oboznamovaním 

sa a samotnou realizáciou s didaktickou technikou. Je potrebné aj naďalej získavať odborné 

skúsenosti vo využívaní digitálnych pomôcok a technológií. 

Veľkú pozornosť sme venovali rozvíjaniu grafomotorických zručností detí, hlavne správnemu 

úchopu grafického materiálu ako základneho predpokladu úspešného zvládnutia písania 

v základnej škole. 

Spoluprácou s verejnosťou a rodičmi sme realizovali  spoločné oslavy  sviatkov, približovanie 

tradícií a zvykov, spoločné výlety, vystúpenia pre rodičov a verejnosť, tvorivé dielne, 

vystúpenia pre obyvateľov sociálnych zariadení. 

Rozvoj krúžkovej činnosti – podporovali sme ďalší rozvoj dieťaťa, rozvíjali schopnosti 

a nadanie detí. 

Na stretnutiach metodického združenia učitelia prezentovali svoje odborné kompetencie 

a spolupracovali pri vypracúvaní učebných osnov.  

 

 

V ďalšom školskom roku budeme naďalej: 

- Cieľavedome a systematicky rozvíjať osobnosť dieťaťa v oblasti psychomotorickej, 

poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej s uplatňovaním základných práv 

dieťaťa a rešpektovaním jeho potrieb. 



-  Získavať poznatky, schopnosti, zručnosti a postoje v oblasti kultúrnej, čitateľskej, 

matematickej  a prírodovednej gramotnosti a pripravenosti na vstup do primárneho 

vzdelávania v ZŠ a ďalší aktívny život v spoločnosti. 

- Skvalitňovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na správny úchop grafického 

materiálu využívaním rôznych výtvarných techník a rôzneho grafického materiálu. 

- Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením  

(čítaním rozprávok, príbehov s detským hrdinom atď.) 

- Posilňovať výchovu  k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity na podporu 

zdravia a zdravého životného štýlu, rozvíjať enviromentálnu výchovu a dopravnú 

výchovu, výchovu zameranú na zdravé potraviny, čistú vodu a ochranu zdravia, 

zvyšovať záujem detí a realizovať  pohybové a športové aktivity smerujúce 

k prevencií  obezity detí. 

- Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. 

- Oboznamovať sa s ľudovými tradíciami a zvykmi a dodržiavať ich. 

- Zútulňovať priestory materskej školy a školského dvora 

- Podporovať zamestnancov v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste 

- Rozširovať spoluprácu s inými materskými školami. 

- Skvalitňovať spoluprácu s Domom seniorov v Záblatí 

- Rozšíriť spoluprácu s Centrom sociálnych služieb – JUH, Liptovská 10 v Trenčíne. 

 

13. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky: 

 

Dobré výsledky dosiahla materská škola: 

- v celkovom hodnotení edukačného procesu, v pripravenosti detí na vstup do základnej 

školy 

- v celkovej úrovni všestranného rozvoja osobnosti detí 

- v uplatňovaní zážitkového učenia 

- v práci v záujmových krúžkoch a ich reprezentácií na verejnosti  

- vystúpeniami na verejnosti s programom ľudových tancov a hudby 

- v spolupráci s rodičmi pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia materskej školy 

a pri realizácií aktivít v materskej škole. 

- v spolupráci so sociálnymi zariadením Seniorville v Záblatí 

 

      Nedostatky v uplynulom školskom roku boli vo výchovno-vzdelávacom  procese a to: 

- V dodržiavaní disciplíny detí (hlavne  vo vekovej skupine 3-4ročné deti) 

-  v udržiavaní  pozornosti deti  pri učebných aktivitách.  

- Taktiež mali deti problém počúvať s porozumením. 

- V oblasti materiálno-technických podmienok je potrebné: 

V interiéri: obnoviť maľovku (1.trieda, výdajňa stravy, chodby), vymeniť kryty na 

radiátoroch, zakúpiť nový nábytok do skladov a šatní zamestnancov, zabezpečiť 

a vymeniť nové svietidlá vo všetkých priestoroch MŠ. 

V exteriéri: je potrebné zateplenie budovy, doplniť nové hrové prvky na školskom 

dvore, vymeniť a doplniť pieskovisko, zabezpečiť jeho prekrytie, opraviť chodníky 

v areáli MŠ. 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade a metodickom združení dňa 31.8.2017 

Správa bola schválená Radou školy dňa  5.10.2017 

 

 

V Trenčíne  10.10.2017                                         Ingrid Meravá – riaditeľka MŠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                  

 

 

 

 

 


