
Vypracovaná podľa vyhlášky č. 9/2006 Z.z. MŠ SR o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a podľa metodického usmernenia č. 10/2006-R 
z 25.mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Materskej školy Soblahovská 22, 911 01 Trenčín za školský rok 2018/2019  

 

 

 

 

                       Mgr. Janka Babálová, riaditeľka MŠ 

 

Predkladá:....................................................................... 
 
 
 
 
                                                                       28.8.2019 
Prerokované pedagogickou radou dňa............................. 
 
 
 
                                                        28.8.2019 
Vyjadrenie rady školy zo dňa ........................ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok      2018/2019 
Predseda rady školy:                   Marta Matúš  
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
schvaľuje / neschvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy 
Soblahovská 22, 911 01 Trenčín 
 
 
 

 

 

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

                                                                                           za zriaďovateľa 

 
 

 



SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Materskej školy Soblahovská 22, 911 01 Trenčín  
v školskom roku 2018/2019 

 
 
1. Základné identifikačné údaje o škole: 
 
Názov školy   Materská škola  
Adresa školy                            Soblahovská 22, 911 01 Trenčín    
IČO   
Druh zariadenia  materská škola, poskytujúca predprimárne vzdelávanie 
Vyučovací jazyk  slovenský 
Forma výchova a 
vzdelávania   celodenná 
Telefónne čísla  0902 911 188, 032 6522696 
Kontakty   Mgr. Babálová Janka 
Zriaďovateľ   Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
Riaditeľka MŠ               Mgr. Babálová Janka 
 
Rada školy:                               Marta Matúš                          predseda RŠ 
                                                    JUDr. Zuzana Vančová 
                                                    JUDr. Nela Prokešová 
                                                    PaedDr. Tatiana Barinková 
                                                    Jana Šebánová 
                                                    Michal Moško 
                                                    Richard Medal 
 
     
Údaje o poradných orgánoch:   Pedagogická rada a Metodické združenie: 
                                                    Mgr. Janka Babálová 
                                                    PaedDr.Tatiana Barinková – vedúca MZ 
                                                    Alena Cvopová 
                                                    Mgr. Jana Janušková 
                                                    Alena Jakubeková 
                                                    Marta Matúš 
                                                    Helena Neverišová 
                                                    Soňa Šangalová 
                                                     
                                                     
                                                        
 
 
 
 
 



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 

I. 2,5-4r. 16 16 0 0 Alena Jakubeková 
Marta Matúš 

II. 4-6r. 19 18 9 0 Helena Neverišová 
Mgr. Janka Babálová 

III. 3-5r. 20 20 0 0 Alena Cvopová 
Veronika Štefanovičová 
Zuzana Konopová 
Mgr. Janka Janušková 

IV. 5-6r. 22 22 22 0 PaedDr.Tatiana Barinková 
Soňa Šangalová 

  

 
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 2019 

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

                              27 27 0 

 
 
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 

                                 23 23 6 

 

 
5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2018/2019 a zameranie MŠ: 
V školskom roku 2018/2019 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program Detský úsmev,  
vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 
Zameranie MŠ: multikultúrno – komunikačné v duchu priateľstva, ochrany zdravia 
a životného prostredia s dôrazom na zvyšovanie emocionálnej inteligencie 
 
       
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy:  
 
Počet všetkých zamestnancov školy:         13     
Z toho pedagogických zamestnancov:        8    
Nepedagogických  zamestnancov:           5                



Z toho zamestnancov školskej kuchyne:    3  
              
Meno a priezvisko 
učiteľa 

Titul Začínajúci 
učiteľ 

1. atestačná 
skúška 

2. atestačná 
skúška 

Kreditový 
príplatok 

6% 

Kreditový 
príplatok 

12% 

Babálová Janka Mgr.  áno  áno  

Barinková Tatiana PaedDr.  áno  áno  

Cvopová Alena      áno 

Jakubeková Alena     nie  

Janušková Janka Mgr.    nie  

Matúš Marta     nie  

Neverišová Helena     nie  

Šangalová Soňa     áno  

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

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ Soblahovská 22, Trenčín  
školský rok 2018/2019 

P. č. Titul Meno Priezvisko 
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Vzdelávanie 

Sp
o
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d
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Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 
vzdelávania 

Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov vzdelávacieho 
programu 

P
o

če
t 

kr
e

d
it

o
v 

  Marta Matúš    
Nezúčastnila sa 
z os.dôvodov 

  
   

 
Absolvovanie a ukončenie adaptačného vzdelávania:  Zuzana Konopová 
Absolvovanie adaptačného vzdelávania – časť:              Veronika Štefanovičová 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

- prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ – pravidelné informácie o aktivitách pre rodičov 
a priateľov školy 

- prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi – interné besiedky, LOT TN, Šarkaniáda, tvorivé 
dielne 



- zapojenie do súťaží: Písmenková víla – Michal Vranák 6.r./uč.Mgr. Babálová/, Jakub 
Klobučník 6.r. /uč. Neverišová, Vesmír očami detí – Nicole Fritz, Lívia Fazekašová 
/uč.PaedDr. Barinková/ 

- Ocenenie ku Dňu učiteľov Primátorom Mesta Trenčín získala - PaedDr. Tatiana 
Barinková 
 
 

9. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:  
 
      -    Školský mliečny program – zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych 
           výrobkov s finančnou podporou EU 
      -    Školské ovocie – európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách 
           s finančnou podporou EU 
      -    pokračujeme v projektoch „Separujme denne trošku“ , „Revitalizácia školského 
           dvora“, „Stromčeky sadíme, prírodu chránime“ – výsadba stromčekov v areáli šk. 
           dvora v spolupráci s rodičmi 
        
    10.  Akcie  s deťmi v MŠ aj mimo MŠ:  
- predplavecká príprava, tématické vychádzky do lesoparku Brezina, tvorivé dielničky v  

Galérii M. A. Bazovského, tématická vychádzka do LOTN s možnosťou vyskúšať si let v 3D 
trenažéri,  prípravný ročník ZUŠ – odbor výtvarný /pre talentované deti 5-6r./, 
logopedická starostlivosť v spolupráci so CŠPPP Bánovce nad Bebravou, oboznamovanie 
s anglickým jazykom v odpoludňajších hodinách, športové aktivity v HOSS SPORTCENTER,  
interaktívna beseda o význame športu pre človeka s trénerom futbalu M. Kopčanom, 
interaktívne besedy Čisté ruky a Ľudské telo v spolupráci s RÚVZ v Trenčíne, sférické kino 
Vesmír, koncert s hudobným  predvedením plechových dychových nástrojov a využívanie 
hudobného programu SMILLINGO s ukážkou detí pre rodičov v záujmových 
odpoludňajších aktivitách, vianočný koncert učiteliek MŠ pre deti Čas vianočný, čas 
sviatočný,  beseda pri príležitosti Marec – mesiac knihy s autorom Matejom Zámečníkom 
o knihe Nezábudka a Divozel a enviromentálnom cítení detí 

 
11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:   
-     komplexná inšpekcia bola uskutočnená v mesiaci XI./2012  
 
 
12. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  

 

Materiálno - technické zabezpečenie a vybavenie školy 
 

 spĺňa osobitné požiadavky v súlade s §51 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č.532/2002 Z.z. a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, 
umožňuje realizovať vlastné stanovené ciele, je aktuálne z hľadiska vplyvu na 
dosahovanie cieľov a poslania MŠ 

 areál MŠ sa postupne rekonštruuje a obnovuje 

 školský dvor  - z 3 betónových plôch boli vytvorené kvalitné mäkké dopadové 
plochy pre bezpečný pohyb detí počas pobytu vonku s tématickým zameraním 



Doprava, More, Mravenisko, trávnatá plocha je zatrávnená, zriaďovateľom 
kosená 3x ročne, svojpomocne kosená podľa potreby, časť betónových múrov 
bola obložkovaná drevenými lištami a slúži o.i. na sedenie, je zreštaurovaná 
plastika a časť chodníka pred vstupmi do 3 pavilónov,  pred I. pavilónom sú 
betónové plochy natreté penetračným náterom a premaľované p. učiteľkami, na 
dvoch domčekoch pre deti pred jednotlivými pavilónmi boli vymenené striešky v 
spolupráci s rodičmi 

 budova - pozostáva zo 6 pavilónov, v 4 pavilónoch sú 4 triedy s herňami 
štandardne zariadené, šaťňami, spálňami, detskými kúpeľňami s toaletami, z toho 
v 2 pavilńoch sú kúpeľne zrekonštruované so samostatnými prietokovými 
ohrievačmi, vo vstupoch do 4 pavilónov sú vymenené vchodové dvere, v I. 
pavilóne sú vymenené okná, 1 pavilón je hospodárska časť ŠJ s kuchyňou a 
skladmi, kde sú tiež vymenené okná, 1 pavilón je uvoľnený byt za účelom 
zriadenia 5. Ttriedy s prístavbou pre šatňu a sociálne zariadenia 

 kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu sme zabezpečovali  množstvom 
kvalitných hračiek, hrového materiálu, učebnými pomôckami pre všetky  
vzdelávacie oblasti v ŠVP ISCED 0,  detskou i odbornou literatúrou v knižnej i 
digitálne forme, implementovali sme DT - vo všetkých triedach sú interaktívne 
tabule, PC s príslušenstvom, WI-FI pripojenie na Internet, moderné interaktívne, 
digitálne učebné pomôcky, kontajnery na separovaný odpad    

 nedostatky: staré okná v zostávajúcich troch pavilónoch a  žľaby na streche je 
nevyhnutné vymeniť, výmena okien je dlhodobo žiadaná 

 v roku 2020  zriadiť 5. triedu prístavbou z priľahlého uvoľneného bytu  

                    

13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
            -      zabezpečované zriaďovateľom Mesto Trenčín,  podpora a spolupráca s OZ RZ pri  
                   MŠ Soblahovská 22 v Trenčíne 
 
 
14. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich  
       plnenia: 
POZITÍVA sme dosiahli v: 
I. oblastiach, zameraných na rozvíjanie a skvalitňovanie VVP uplatňovaním progresívnych 
metód a foriem práce:  
-     umožňovali sme deťom získavať poznatky samostatnou aktivitou cez hru ako jednu 
      z najdôležitejších foriem učenia sa detí, poskytli sme talentovaným deťom zúčastniť sa  
      v priestoroch MŠ prípravného ročníka ZUŠ – odbor výtvarný, rozvíjali sme hudobné 
      nadanie detí koncertmi Deti deťom, Učitelia deťom, Dychové hudobné nástroje, 
      interaktívny SW Smillingo atď. 
- využívali sme IKT a digitálnu techniku, poskytovali deťom dostatok príležitostí, aby boli  
       vekuprimerane oboznamované s prácou PC a mali možnosť získavať vedomosti a  
       zručnosti v oblasti IKT 
-     zážitkovým učením sme o.i. viedli deti k ochrane zdravia a životného prostredia, napr. 
      sadením stromčekov a starostlivosťou  o stromy pred zimou – obkladanie koreňov slamou 



      a následné zasypanie hlinou, aby  v zime nezmrzli, rozhovormi so športovcami, 
      pozorovaním prírodných javov a preparátov z prírody pod mikroskopom 
II.    zameraných na vytváranie multikultúrno . komunikačného prostredia v duchu   
       priateľstva 
- spájali sme výchovu a vzdelávanie so životom v meste, pri spoznávaní regionálnej histórie 

sme využívali artefakty, posilňovali kladný vzťah k rodine, prírode, blízkemu okoliu, 
upevňovali sme vlastnú kultúrnu identitu a zároveň viedli deti k tolerancii odlišných 
kultúr a národov 

- v záujmových odpoludňajších činnostiach sme vytvorili čas a priestor na oboznamovanie 
detí s anglickým jazykom, rozvíjanie talentov vo výtvarnom prejave 

III.   zameraných na spoluprácu s inštitúciami 
- logopedickú starostlivosť a depistáž sme zabezpečili s CPPP Bánovce nad Bebravou, 

spolupracovali sme so ZUŠ K. Pádivého, G.M.A.B., Knižnicou M.Rešetku, ZŠ P. Bezruča, AS 
Trenčín, HOSS SPORTCENTER, PINGUIN 

REZERVY sú: 
- vo vzdelávaní učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania, opatrenia na zvýšenie záujmu 

vyplývajú z Plánu profesijného rastu pedagógov v znení zákona č.138/2019 Z.z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch 

 
15. Ďalšie informácie o škole:  
Participácia školy pri: 
-  vzdelávaní študentiek Stredných pedagogických škôl a Pedagogických fakúlt, 

 vytvorili sme možnosti adaptačného vzdelávania 2 absolventkám Stredných 
pedagogických škôl 

-  v šk. roku 2019/2020 je plánovaná spolupráca s UNIVERZITOU KONŠTANTÍNA FILOZOFA 
V NITRE  pri realizácii výskumu, zameraného na edukáciu nadaných detí a to identifikovať 
prekoncepty nadaných a potencionálne nadaných detí a porovnať ich s kognitívnou, 
afektívnou a sociálnou zložkou fenoménov ostatných detí 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Mgr. Janka Babálová 
V Trenčíne dňa 28.8.2019     ................................................................. 
       Riaditeľka MŠ Soblahovská 22 v Trenčíne 


