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Trenčín za školský rok  za rok 2018/2019. 
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1) Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

Názov školy:                               Materská škola  

Adresa školy:                              Šmidkeho 12, 911 08 Trenčín 

IČO: 

Druh zariadenia:                         materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk:                         slovenský 

Forma výchovy a vzdelávania:   celodenná 

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 2019 bol na uvoľnené miesto predsedu RŠ zvolený 

Ing.Martin Kováč. Do novozvolenej RŠ boli delegovaní dvaja zástupcovia mesta: Patrik Žák B.S.B.A 

a Mgr. Ján Vojtek a od mája 2019 RNDr.  Svorad Harcek, PhD. 

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 Bc. Slávka Barišová. Metodické združenie aj pedagogická rada majú vypracované plány 

činností a zasadaní. 

2) Počet detí v predškolskom zariadení:  

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo MŠ: 

 

Trieda Vekové 

zloženie 

Počet detí  

k 15.9.2018 

Počet detí  

k 30.6.2019 

Počet 

predškolákov 

Počet detí 

so ŠVVP 

učiteľky 

A 1   3 - 6 21 20 6  Refková, Vranáková 

A 2 5 – 6  22 22 20  Veselková, Jakušová 

B 1 4 – 5 21 20   Barišová, Šalamonová 

B 2 5 - 6 23 23 23  Kaková, Pavlíková 

C 1 3 – 4 20 21   Baťková, Pavlíková 

C 2 3 - 4 20 20   Bulková, Kučerková 

 

3) Údaje o zapísaných  deťoch 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 / 

128 46 3 

 



4) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 

2019/2020: 

  Počet zapísaných detí do 1. triedy ZŠ Počet odchádzajúcich detí Počet detí s OPŠD 

50 40 10 

 

 

5) Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2018/2019 

 

V školskom roku 2018/2019 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program, ktorý bol vypracovaný 

v súlade so ŠVP. V  zmysle § 9 ods. 5) a 6) školského zákona sú učebnými osnovami našej materskej 

školy vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. 

 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

Počet všetkých zamestnancov školy:  20     

Z toho pedagogických zamestnancov: 12     

Nepedagogických  zamestnancov: 7                 

Z toho zamestnancov školskej kuchyne:  3 + 1  

 

Priezvisko a meno 

učiteľa 

Titul Začínajúci 

učiteľ 

1 atestačná 

skúška 

2 atestačná 

skúška 

Kreditový 

príplatok 6 

Kreditový 

príplatok 12 

Jakušová Adriana Bc.       

Veselková Daša Mgr.        

Refková Zdeňka        

Vranáková Eva       

Barišová Slávka Bc.       

Šalamonová Lenka Mgr.      

Kaková Daniela        

Pavlíková Emília Mgr.       

Baťková Beáta        

Pavlíková Eva        

Bulková Lenka         

Kučerková Elena        

7) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ Šmidkeho 12, Trenčín  školský rok 2018/2019 

Titul Meno Priezvisko 
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Vzdelávanie 

S
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Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov 

vzdelávacieho 

programu 

P
o

če
t 

k
re

d
it

o
v
 

 Elena  Kučerková  Aktualizačné  Softimex  30  
2018 2019  

 



Účasť na seminároch, konferenciách:  Mgr. Veselková Daša 

Vzdelávanie bezkreditové: Refková Zdeňka, Vranáková Eva, Mgr. Veselková Daša, Mgr. Pavlíková 

Emília a Mgr. Šalamonová Lenka 

Štúdium na VŠ: Bc. Veselková Daša 

Ukončená 1. atestačná skúška: Bc. Veselková Daša 

Ukončenie adaptačného vzdelávania: Eva Vranáková 

 

8) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

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

Pravidelné informácie na nástenkách pre rodičov -  práce detí, aktuálne články pre rodičov 

 vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Týždeň hier pri príležitosti MDD 

 prezentácia výtvarných prác na súťažiach, ocenenie niektorých prác pod vedením p. učiteľky 

Kakovej 

 Mikulášske besiedky a vianočné posedenia s rodičmi, tvorivé dielničky 

 týždeň otvorených dverí v MŠ pre novoprijaté deti a ich rodičov 

 slávnostná rozlúčka s predškolákmi triedy B 2 a A 2 v MŠ Šmidkeho a v KC Aktivity na Juhu 

 návšteva ZŠ s budúcimi prvákmi 

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

 športové popoludnie s rodičmi 

 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 

 V školskom roku 2018/2019 bol podaný projekt  na životné prostredie s názvom „ Kúzelné 

oázy“. V projekte ide hlavne o revitalizáciu školského dvora zasadením nových stromov, 

opravu lavičiek.  

 Projekt „ Predplavecká príprava“ hlavnou úlohou predplaveckej prípravy je  u neplavcov 

odstrániť strach z vodného prostredia, naučiť ich splývať a prípadne plávať jedným plaveckým 

spôsobom a vytvoriť tak predpoklady pre nácvik ďalších plaveckých spôsobov. Neplavci by 

mali zvládnuť základné prvky orientácie pod vodou, prekonávať rôzne prekážky vo vode 

a pod. Výučba sa  organizuje kolektívnym spôsobom  PENGUIN SPORT CLUBOM. 

 Každoročne realizovaný projekt „ Z rozprávky do rozprávky “ zámerom projektu je 

sprostredkovať komunikáciu medzi svetom dospelých a svetom detí  prostredníctvom 

rozprávok a detskej literatúry. Rovnako dôležité je aj  kultivovať u detí estetický prejav 

dieťaťa, utvárať trvalý pozitívny vzťah ku knihe, k literárnemu a dramatickému umeniu 

 Projekt „Zdravý úsmev“ , kde cieľom je viesť deti k správnej ústnej hygiene, k správnej 

starostlivosti o zuby a ďasná už v predprimárnom vzdelávaní. 

 Pri príležitosti  Dňa Zeme sme v našej MŠ zrealizovali projekt „Zasaď a staraj sa“ . Každá 

trieda si zasadila kríky, kvety o ktoré sa počas školského roka stará.   Od útleho veku chceme 

deťom vštepovať lásku k prírode a upozorňovať deti prostredníctvom rôznych aktivít na 

zhoršujúce sa životné prostredie.                                   

 

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


10) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:      

ŠŠI vykonala inšpekčnú činnosť na našej MŠ v čase od 14.05.2018 – 17.05.2018. 

ŠŠI hodnotila: 

1. stav a úroveň učenia sa boli na dobrej úrovni 

2. riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni 

3. podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni  

 

Závery:  Na základe zistení a hodnotení uvedených v správe o výsledkoch ŠŠI sa odporúča: 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti vytvárať priestor na stimuláciu hodnotiacich a sebahodnotiacich 

spôsobilostí detí. Zamerať sa na priebežné a záverečné hodnotenie aktivít smeruom k výkonom detí 

vzhľadom na ich individuálne možnosti. Vo vzájomnej komunikácií učiť deti uplatňovať konvenčné 

pravidlá komunikácie, vzájomne sa počúvať a odpovedať celou vetou. 

 

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

 

V tejto oblasti sme sa  zamerali na modernizáciu tried – doplnenie  nábytku, ktorý musí zodpovedať 

určitým kritériám,. Vo výchovno-vzdelávacom procese neustále aktualizujeme učebné pomôcky. Pri 

každej úspore finančných prostriedkov bola určitá časť vyčlenená na zakúpenie učebných pomôcok – 

didaktické pomôcky pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku –  metodické 

materiály na  výcvik fonematického uvedomovania, na stimuláciu kognitívno - psychomotorických 

funkcií, a  na rozvoj komunikačných schopností dieťaťa.  

 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 naďalej  lavičky a chýbajú 

dopadové plochy pri preliezkach 

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

učebných pomôcok 

 

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

 Finančné zabezpečenie školy riadi mesto Trenčín prostredníctvom štatutára - Školských 

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

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

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

14,04 € na dieťa 

 Vzdelávacie poukazy nemáme. 

 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) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnenia: 

Školský vzdelávací program našej materskej školy je koncipovaný ako otvorený dokument celostne 

rozvíjajúci osobnosť dieťaťa, z toho dôvodu sa nezameriava osobitne na rozvíjanie špecifických 

osobitostí dieťaťa. 

Hlavným poslaním našej materskej školy Kohútik, je doviesť dieťa na konci predškolského veku 

k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo základy kľúčových  kompetencií 

dôležitých pre jeho ďalší rozvoj i učenie pre život. Materská škola vytvára veľmi dobré podmienky na 

upevňovanie spolupatričnosti a tradícií, organizuje rôzne športové a kultúrno-spoločenské podujatia 

pre deti , rodičov a pre širokú verejnosť. K silným stránkam materskej školy patrí dobrá úroveň 

uplatňovania progresívnych a inovačných trendov 

14) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

Pozitíva v našej práci sú v: 

 celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí, kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ 

 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 a neustála aktualizácia didaktických učebných 

pomôcok  

 v rozvíjaní environmentálneho cítenia u detí 

Nedostatky v našej práci sú v: 

 kvalitnej diagnostike, osobitnú pozornosť venovať logopedickej prevencii 

 rozvíjaní hodnotiacich  zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku 

 

Nadštandartné aktivity MŠ: 

 jesenné čarovanie s tekvičkami 

 týždeň hier a športové popoludnie s rodičmi pri príležitosti MDD  

 jesenné a jarné vychádzky do blízkeho lesoparku Brezina  

 pravidelný pobyt detí vonku spojený so športovými aktivitami (splnené) 

 projekt Z rozprávky do rozprávky, Kúzelné oázy, Zasaď a staraj sa 

 tvorivé dielne rodičov a detí, vianočné besiedky, oslavy Dňa Matiek,  

 predplaveckú prípravu pre deti 5 - 6 ročné 

 slávnostná rozlúčka s predškolákmi 

 týždeň otvorených dverí pre novoprijaté deti a ich rodičov 

 účasť na rôznych športových podujatiach poriadaných inými organizáciami 

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

 depistáž vykonaná v spolupráci s CPPPaP 

 

15) Ďalšie informácie o škole 

 

V materskej škole sme organizovali výchovu a vzdelávanie detí s rešpektovaním vekových a 

individuálnych osobitostí detí. V dennom poriadku sme vymedzili striedanie činností, ktoré sa týkajú 

životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý rozvoj dieťaťa. Poskytli sme deťom 



priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej škole. Denný 

poriadok obsahoval nasledovné organizačné formy dňa: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné 

cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu, výchovno-vzdelávacie 

aktivity. Obsahom organizačných foriem dňa v MŠ boli činnosti dieťaťa a spoločné činnosti učiteľa a 

dieťaťa. Pri striedaní denných činností sme rešpektovali: pravidelnosť, dôslednosť, optimálny 

biorytmus, bezstresové prostredie. 

 

Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom:       

 V materskej škole pôsobí Rodičovské združenie. V priebehu školského roka boli zákonní zástupcovia 

pravidelne informovaní o aktuálnych problémoch a aktivitách prostredníctvom oznamov v šatniach 

tried detí, vo vstupných chodbách a individuálnych rozhovorov učiteliek s rodičmi na jednotlivých 

triedach podľa potreby. Pre rodičov budúcich prvákov sme zabezpečili aj konzultácie so 

psychologičkou a logopédom. Rodičia finančne a sponzorsky podporili rôzne aktivity školy. 

Najvýznamnejšími spoločnými aktivitami bola realizácia  podujatí jednotlivo po triedach: Vianočné 

besiedky, tvorivé dielne, Deň matiek, rozlúčková besiedka s budúcimi prvákmi, športová olympiáda, 

deň Zeme, Z rozprávky do rozprávky. Vzťahy s rodičmi sú konštruktívne a otvorené. Rodičia 

spolupracujú pri organizovaní školských a triednych podujatí, prejavujú záujem o spoluprácu.  

K spolupráci vužívame aj kultúrne centrum Aktivity na Juhu, navštevujeme s deťmi knižnicu , galériu 

M. A. Bazovského. 

 

 

Dňa 10.09. 2019 boli na členskej schôdzi Rodičovského združenia pri materskej škole na ulici 

Šmidkeho 12, 911 08 Trenčín oboznámení so správou zákonní zástupcovia detí a správa bude 

zverejnená aj na webovej stránke materskej školy www.mskohutik.webnode.sk 

 

 

 

V Trenčíne 10. 09. 2019  

Bc. Adriana Jakušová, riaditeľka MŠ 


