
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Materskej školy Pri parku 14, 91106 Trenčín  za školský rok 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

Predkladá:                    ............................................... 
                     Mgr. Ivana Čonková, riaditeľka MŠ Pri parku 14, Trenčín 
 
Vypracovala: Ingrid Meravá 
 
 
Prerokované pedagogickou radou dňa: 26.8.2019 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy zo dňa: 10.9.2019. 
 
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2018/2019 
 
Predseda Rady školy:  .......................................  
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
schvaľuje / neschvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Pri 
parku 14 v Trenčíne za školský rok 2018/2019. 
 
 
 

 

 

 ............................................................ 

                                                                                           za zriaďovateľa 

 
 

 

 



 

SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Materskej školy Pri parku 14 v Trenčíne  
v školskom roku 2018/2019 

 
 
1. Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy   Materská škola  
Adresa školy                           Pri parku 14, Trenčín     
IČO                             36129755 
Druh zariadenia  materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie 
Vyučovací jazyk  slovenský 
Forma výchova a 
vzdelávania   celodenná 
Telefónne čísla  riaditeľka 0902 911195 
                                                    1.trieda    0902 899010 
                                                    2.trieda   0902 899013 
                                                    Vedúca ŠJ 0902 911102 
    
Zriaďovateľ              Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
Riaditeľka MŠ              Ingrid Meravá – do 31.7.2019 
                                                   Mgr. Ivana Čonková – od 16.8.2019 
 
     
Údaje o poradných orgánoch 
 
Rada školy         
               
    Predseda: Marta Vráblová (zástupca pedagogických zamestnancov) 
    Členovia:   Anna Juhásová (zástupca prevádzkových zamestnancov) 
                       Marianna Roxerová MSc. (zástupca zákon. zástupcov detí) 
                       Bc.Tomáš Vaňo (delegovaný Mestom Trenčín) 
                       Ing. Mgr. Juraj Štilicha (delegovaný Mestom Trenčín) 
 
Metodické združenie  a pedagogická rada  
 
Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Vedením metodického združenia bola poverená 

Timea Skoupová. 
 
 
 
 
 
 



2. Údaje o počte detí v MŠ: 
v školskom roku 2018/2019: 
 
trieda Vekové 

zloženie 
Počet detí 
k 15.9.2018 

počet detí 
k 30.6.2019 

Počet 
predškolákov 

Počet 
detí so 
ŠVVP 

učiteľky 

Šmolko1 3-4-r. 17 18 0 0 Magdaléna Aninová 
Timea Skoupová 

Šmolko2 4,5-6r. 18 18 12 0 Ingrid Meravá 
Marta Vráblová 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 
 
Počet zapísaných detí 
 na šk. rok 2019-2020 

Počet prijatých detí  
od septembra 2018 

Počet evidovaných  žiadostí 
 / ktorým bolo vydané 
rozhodnutie o neprijatí do 
MŠ / 

13 10 3 

 
4. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 
2019/2020 
 
Počet 5-6 ročných detí zapísaných do  
1. ročníka ZŠ v šk. roku 2019/2020 

Počet odchádzajúcich detí do ZŠ Počet detí s odloženou PŠD 

12 10 2 

 

 
5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2018/2019 
V školskom roku 2018/2019 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program Šmolkovia 
       
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy:  
 
Počet všetkých zamestnancov školy:   7     
Z toho pedagogických zamestnancov: 4     
Nepedagogických  zamestnancov:   3                 
Z toho zamestnancov školskej kuchyne:   2               
 
Meno a priezvisko 
učiteľa 

Titul Začínajúci 
učiteľ 

1. atestačná 
skúška 

2. atestačná 
skúška 

Kreditový 
príplatok 

6% 

Kreditový 
príplatok 

12% 

Ingrid MERAVÁ  - Áno - Áno - 

Marta VRÁBLOVÁ  - - - - - 

Magdaléna 
ANINOVÁ 

 - - - - - 

Timea SKOUPOVÁ  - - - - - 



 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
 
7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  
 
      

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ Pri parku 14 Trenčín  
školský rok 2018/2019 

P. č. Titul Meno Priezvisko 
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Vzdelávanie 

Sp
o

lu
 k

re
d

it
y 

Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 
vzdelávania 

Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov 
vzdelávacieho 

programu 

P
o

če
t 

kr
e

d
it

o
v 

  Ingrid Meravá  Podľa ponuky     
  prihlásená 

          
   

 
 
Účasť na seminároch, konferenciách: Nie 
Vzdelávanie bezkreditové: Nie 
Štúdium na VŠ: Nie 
Ukončenie adaptačného vzdelávania: Nie 
Publikačná činnosť: (uviesť zdroj) Nie 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2018/2019 
- Branná vychádzka na Kyselku 
- Hasiči v MŠ 
- Tekvicová slávnosť 
- Výchovný koncert s Dedom Jarom 
- Vychádzka do lesa 
- Karneval – Haloween 
- bábkové divadelné predstavenie divadlo Na hojdačke – „Posledný dinosaurus“ 
- Návšteva v ZŠ Veľkomoravská 
- Na návšteve u Elfov – tvorivé dielne v strednej umeleckej škole v TN 
- Mikuláš v MŠ 
- Vianočné besiedky pre rodičov 
- Vystúpenie pre seniorov v Seniorville v Záblatí 
- Fašiangový karneval 
- bábkové predstavenie - Divadlo na Hojdačke – „Strašiak Tomáš“ 
- hudobný program Simsalala 
- Veľkonočné dielne – zdobenie vajíčok 
- vychádzka na poľnohospodárske družstvo 



- výlet na Trenčiansky hrad 
- Výlet na Minifarmu v Lubine 
- Bábkové predstavenie – divadlo Na hojdačke – „Žabí princ“ 
- Výlet do Piešťan – plavba loďou 
- Vystúpenie pre mamičky ku Dňu matiek 
- Vystúpenie pre seniorov v Seniorville v Záblatí ku Dňu matiek 
- MDD 
- Návšteva cukrárne 
- Výlet do TN (námestie, zmrzlina, pozorovanie stromov v parku, železničná stanica) 
- Plavecký kurz 
- Rozlúčka s predškolákmi – vystúpenie pre rodičov. 
 
9. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:  
- „Zdravá škola“ 
- „Školské ovocie“ – celoročný projekt 
- „Školský mliečny program“ – celoročný projekt 
- „Medvedík Nivea“- aktivity v súlade so Štátnym vzdelávacím programom   
 
10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:   
Inšpekčná činnosť bola vykonaná v dňoch 10.3. – 12.3.2008. 
Školská inšpekcia zhodnotila na veľmi dobrej úrovni: 

- Formovanie hodnotovej orientácie detí 
- Motivácia ku kvalitnej práci 
- Vybavenie učiteľskej knižnice 
- Vzdelávacie výsledky detí 

Školská inšpekcia odporúča: 
- Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporovať sebahodnotenie detí. 

 
11. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  
Materská škola je vybavená dostatkom učebných a didaktických pomôcok, ktoré každoročne 
dopĺňame. Taktiež deti majú dostatok pomôcok na športové vyžitie. Materská škola je 
vybavená novým nábytkom, kobercami, modernými hračkami na rozvoj motoriky, 
grafomotoriky, rôzne logické hry, didaktickou technikou (gramofóny, hifi veže, TV, v 2.triede 
majú k dispozícií PC a interaktívnu tabuľu, ktorá sa využíva pri výchovno-vzdelávacích 
aktivitách).  
 
12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
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 14,04 €. Výšku poplatku určuje zriaďovateľ MŠ Mesto Trenčín 
Všeobecne záväzným nariadením. 
Na rodičovskom stretnutí si rodičia odsúhlasili príspevok 25€ na rok na jedno dieťa. Denník o 
čerpaní prostriedkov rodičov vedie pokladník Rodičovského združenia.  
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. Na školskom dvore boli umiestnené nové preliezačky 
a hrové prvky pre deti.  
Priestory pre deti – triedy sú zabezpečené klimatizáciou. 
Na základe vypracovaného projektu na úpravu školského dvora nám bol poskytnutý finančný 
príspevok 1000€ a 1500€, ktoré boli použité na opravu pieskoviska a dostavanie altánku pre 
deti.  
 
13. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich 
plnenia: 
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 – 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 základného predpokladu úspešného zvládnutia písania 
v základnej škole. 
Spoluprácou s verejnosťou a rodičmi sme realizovali  spoločné oslavy  sviatkov, približovanie 
tradícií a zvykov,  vystúpenia pre rodičov a verejnosť, tvorivé dielne, vystúpenia pre 
obyvateľov sociálneho zariadenia Seniorville v Záblatí. 
Deti sa hravou formou oboznamovali s anglickým jazykom. 
 

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 
- Skvalitňovať spoluprácu s Domom seniorov v Záblatí 



 
 
14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 
 

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 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. 

 

 
 
15. Ďalšie informácie o škole: 
 
V oblasti materiálno-technických podmienok je potrebné: 
V interiéri: obnoviť maľovku (triedy), vymeniť kryty na radiátoroch – šatňa pre deti, triedy. 
Zakúpiť PC a kopírku do 1.triedy. 
V exteriéri: je potrebné zateplenie budovy, opraviť chodníky v areáli MŠ, vymeniť dlažbu 
pred vchodom do budovy za protišmykovú, opraviť schody pred vstupom do MŠ. 
Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, taktiež veľmi dobre spolupracujeme s domovom 
seniorov Seniorville v Záblatí. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa       Mgr. Ivana Čonková 
                                                                                                    Riaditeľka MŠ Pri parku 14 
     


