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Trenčín za školský rok  za rok 2019/2020. 
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SPRÁVA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ 

VÝSLEDKOCHA PODMIENKACHV MATERSKEJ ŠKOLE,  

NA DOLINÁCH 27, 911 05 TRENČÍN, 

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

 SPRÁVA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. decembra 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. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia.za školský rok 2019/2020 

4. Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady 2019/2020 

5. Informácií o činnosti Rady školy pri Materskej škole Na dolinách 27,  Trenčín 

6. Plánu profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku   

    2019/2020 

7. Koncepcie školy na roky 2020-2025 

1. A)      ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

1. Názov školy: Materská škola 

2. Adresa školy: Na dolinách 27, Trenčín, PSČ 911 05 

3. Telefónne číslo:       0902 911 196 

4. Elektronická adresa: silvia.javorska@ms.trencin.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 01 

Trenčín 

6. Štatutárny orgán:     Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 

Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín 

Riaditeľ: Ing. Rastislav Masaryk 

7. Riaditeľka MŠ:    

Zástupca riaditeľa školy:     

Ing. Silvia Javorská 

 

V škole nie je menovaný zástupca riaditeľa. 

Pedagogický zamestnanec Miriam Slováková je 

poverený zastupovaním riaditeľa školy v súlade 

s delegovanými kompetenciami v čase 

neprítomnosti riaditeľa školy. 

   

       

RADA ŠKOLY: 

Rada   školy pri  MŠ  Na dolinách 27  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.         

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov           

v znení neskorších predpisov. V školskom roku 2019/2020 Rada školy pri Materskej školy 

Na dolinách 27, Trenčín pracovala v zložení: 
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Predseda RŠ  Bc. Iveta Fraňová Učiteľka 

Člen RŠ Erika Čičmancová Učiteľka 

Člen RŠ Marta Kováčiková nepedagogický pracovník 

Člen RŠ Peter Mikuláš Rodič 

Člen RŠ Lenka Kvasnicová Rodič 

Člen RŠ Bc Tomáš Vaňo poslanec MsZ a MČ 

Člen RŠ Marcel Meravý poslanec MsZ a MČ  

 

Rada školy v školskom roku 2019/2020 zasadala 2 krát, vyjadrovala a presadzovala záujmy 

verejné, detí a rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a riešila aktuálne 

otázky týkajúce sa materskej školy. Na zasadnutiach Rady školy boli jej členovia 

oboznamovaní s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok školského roku 

2019/2020, s plnením úloh, s hospodárením a finančným zabezpečením školy a s dianím života 

detí v MŠ. Priebežne monitorovala  realizáciu koncepčného zámeru rozvoja školy. 

Činnosť rady školy mala skončiť 15.04.2020 uplynutím funkčného obdobia. Nakoľko od 

16.03.2020 do 13.06.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 

funkčné obdobie rady školy skončilo uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca 

po skončení mimoriadnej situácie /v zmysle novelizácie zákona č. 596/2003, ktorý je účinný od 

25.4.2020 do 31.12.2020/. 

 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA A MATERSKEJ ŠKOLY: 

 Pedagogická rada MŠ 

 Metodické združenie    

 Občianske združenie rodičov pri MŠ Na dolinách 

PEDAGOGICKÁ RADA MŠ 

Pedagogickú radu tvorili v školskom roku 2019/2020 všetci pedagogickí zamestnanci. 

Pedagogická rada zasadala podľa vopred stanoveného plánu a podľa potreby. 

Schvaľovala:  Dokumenty k výchovno-vzdelávaciemu procesu 

Vyjadrovala sa:   

  k výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti,  

  k špecifickým problémom týkajúcich sa výchovno- vzdelávacieho      procesu 

  k plneniu Školského vzdelávacieho programu: Veselé deti, 

  k školským projektom,  

  k vnútornej dokumentácii školy, 

  k plánovaným a realizovaným akciám MŠ, 

  k podmienkam prijímania detí do materskej školy na školský rok  2020/2021,  

Rozhodovala:    

 v zásadných otázkach výchovy a vzdelávania,  
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METODICKÉ ZDRUŽENIE 

 

Vedúca MZ:   Mgr. Zuzana Lamačková 

Členovia:   všetci pedagogickí zamestnanci 

 

Metodické združenie / ďalej MZ / v súlade s § 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej 

škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. je poradný a iniciatívny metodický orgán 

riaditeľa MŠ, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 zákonom 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní / Školský zákon /. Metodické    združenie  je združenie pedagógov,   ktorého 

postavenie určuje zákon   NR   SR č.  245/2008   Z. z. o výchove  a vzdelávaní  /školský zákon/ 

a vyhláška  MŠ SR č.  306/2008 o   materskej   škole  s  jasne   vymedzenými  kompetenciami, 

ako  poradný  a iniciatívny orgán, ktorý sa  zaoberal pedagogickými a výchovno-vzdelávacími 

problémami. Do vyhlásenia mimoriadnej situácie poskytovalo    priestor   na  výmenu  

pedagogických skúseností a tímové riešenie pedagogických problémov. 

Činnosť   MZ  sa   opierala  o  vytýčené ciele a úlohy za ktoré zodpovedali všetci pedagogickí  

zamestnanci.     

 

b) ÚDAJE O POČTE DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 mala materská škola  7 tried a navštevovalo ju 133 detí. 

 Stav k 15.09.2019 

Vek detí Rok narodenia Počet prijatých detí Deti so ŠVVP 

Menej ako 3 roky 2017 a neskôr 2 0 

3 roky 2016 34 0 

4 roky 2015 35 0 

5 rokov 2014 41 0 

6 rokov 2013 21 0 

7 rokov 2012 0 0 

8 rokov a viac 2011 a skôr 0 0 

SPOLU:  133 0 

 

Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD) 

V školskom roku 2019/2020 

47 

Počet detí s  odloženou povinnou školskou dochádzkou 13 

 

Údaje o počte detí v MŠ: 

v školskom roku 2019/2020: 

trieda Vekové 

zloženie 

Počet detí 

k 15.9.2019 

Počet detí 

k 30.6.2020 

Počet 

detí so 

ŠVVP 

učiteľky 

A    5-6  22 22 0 Miriam Straková 

Tatiana Švajdleníková 

B    4-5-6 18 18 0 Bc. Iveta Fraňová 

Silvia Javorská 
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C    2,5-3 22 22 0 Marcela Fuseková 

Mgr. Andrea Štilichová 

D 3-4-5 21 21 0 Janka Bohušová 

Erika Čičmancová 

E 2,5-6 7 7 0 Zuzana Moravčíková 

F 4-6 23 21 0 Mgr. Katarína Buchinger 

Jarmila Vavrušová 

G 3-4 20 21 0 Mgr. Zuzana Lamačková 

Miriam Slováková 

c)      ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY:  

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 

54 41 13 

d)      údaje o počte zapísaných a prijatých detí do MŠ k školskému roku 2019/2020 

Počet zapísaných detí v šk, roku 

2019/2020 

Počet prijatých detí od 01.09.2019 Počet evidovaných 

žiadostí /ktorým bolo 

vydané rozhodnutie 

o neprijatí do MŠ/ 

133 53 8 

 

5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2019/2020 

 Štátna vzdelávací program 

 V školskom roku 2019/2020 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program „ Veselé 

deti“ 

 

g)      údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu    

         pedagogických zamestnancov školy 

Počet všetkých zamestnancov MŠ:   20 

Počet pedagogických zamestnancov:   13 (z toho 1 na MD) 

Pedagogických na zastupovanie:    1 

Počet nepedagogických zamestnancov:    6  /z toho: 1 pracovník má 50%-ný  úväzok/   

 

Meno 

a priezvisko 

učiteľa 

Titul Kariérový 

stupeň 

1. 

atestačná 

skúška 

2. 

atestačná 

skúška 

Kreditový 

príplatok 

6% 

Kreditový 

príplatok 

12% 

Silvia Javorská Ing. ped.zam. 

s I atest. 
áno nie nie nie 

Janka Bohušová  samostatný 

ped.zamest 
nie nie nie nie 

Katarína 

Buchinger 

Mgr samostatný 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Erika 

Čičmancová 

 samostatný 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 
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Iveta Fraňová Bc. samostatný 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Marcela 

Fuseková 

 začínajúci 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Zuzana 

Moravčíková 

 začínajúci 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Zuzana 

Lamačková 

Mgr. samostatný 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Tatiana 

Švajdleníková 

 začínajúci 

ped.zamest. 
nie nie nie nie 

Miriam Straková  ped.zam. s I 

atestaciou 
áno nie nie nie 

Miriam 

Slováková 

 samostatný 

ped.zamest 
nie nie nie nie 

Andrea 

Štilichová 

Mgr. začínajúci 

ped.zamest 
nie nie nie nie 

Jarmila 

Vavrušová 

 samostatný  

ped.zamest 
nie nie nie nie 

Helena Pieťková Mgr. ped..zam. s I 

atestáciou 
áno nie nie nie 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady, tri s prebiehajúcim 

adaptačným vzdelávaním. 

        

h)      údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo na základe ročného plánu profesijného 

rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2019/2020.  

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy - šk. rok 2019/2020  

 
 

P.č. 

Druh/oblasť/ názov 

vzdelávania podľa ročného 

plánu vzdelávania PZ 

Priebeh 

vdelávania 

(začalo/pokračuj

e/ukončilo) 

Počet 

vzdelávaných 

PZ 

 

Dátum 

1. 

Sebavzdelávanie (tradičné 

a inovatívne metódy, 

podporujce tvorivosť 

a kooperáciu učiteliek MŠ   

 

ukončilo Všetci PZ 03.10.2019 

2. 
Sebavzdelávanie 

(metodický deň zameraný 

na inklúziu detí v MŠ) 

Ukončilo 
Lamačková 

Slováková 
15.10.2020 

3. 
Výstup z metodického dňa 

o inklúzii detí ukončilo Všetci PZ 27.11.2019 

4. 
Sebavzdelávanie na tému 

syndróm vyhorenia ukončilo Všetci PZ 17.06.2020 
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Publikačná činnosť:  

 žiadna 

i)        údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Aktivity  v materskej škole boli plnené podľa naplánovaných aktivít  školy v jednotlivých 

mesiacoch školského roka. Aktivity, ktoré stihla materská škola zrealizovať do vyhlásenia 

mimoriadnej situácie. 

- Prezentácia MŠ na internetových stránkach mesta Trenčín www.trencin.sk,  

- Prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi. 

- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, v Info 

- Prezentácia vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“, ocenenie detí a cena Zeleného 

sveta 

AKCIE PORIADANÉ V MŠ: akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ŠkVP Veselé deti, 

ktoré sme priebežne podľa potreby dopĺňali. 

Uskutočnené akcie: 

- Tematické vychádzky do prírody v každom ročnom období 
- Spolupráca so ZŠ Na dolinách 27, Trenčín 
- Triedne fotenie 
- Návšteva dentálnej hygieničky v MŠ 
- Exkurzie: knižnica, galéria, hrad 

- Hrabanie lístia 

- Návšteva knižnice Jesenné čítanie 

- Púšťanie šarkanov 

- Karneval – Halloween, výstava tekvíc, výroba svetlonosov 

- Deň ovocia a zeleniny 

- Lampiónový sprievod – celá MŠ v okolí detského mestečka 

- Mikulášske besiedky vo všetkých triedach,  

- Vianočné besiedky vo všetkých triedach 

- Aranžovanie vianočných vencov s rodičmi 

- Fašiangový karneval 

- Katarínska diskotéka  

- Tvorivá dielňa s rodičmi v MŠ  

- Tvorivé dielne v spolupráci so ZŠ Na dolinách tekvičkové párty, pečenie medovníkov 

- Besiedky detí pre rodičov pri príležitosti Vianoc  

- Divadelné predstavenia behom roka:  

Deti deťom - divadielko 

Talentíno a jeho zázračné nástroje 

Mikulášske predstavenie 

Čo sa stalo v Betleheme 

Tanečné divadlo Simsala 

- Návšteva knižnice – Jarné čítanie 

- Ponožková výzva na podporu detí s Downovým syndrómom 

- Oslava MDD – športová olympiáda, kreslenie na asfalt, diskotéka – samostatne každá 

trieda 
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- Slávnostné rozlúčky s predškolákmi za prítomnosti rodičov – samostatne po triede 

- Súťaž v recitovaní básní- všetky triedy 

- Súťaž v spievaní piesní – všetky triedy 

- Ovocný piknik  

- Depistáž 

- Screening nožičiek 

- Aranžovanie vianočných vencov s rodičmi 

 

 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti: 

 Web stránka MŠ 

Súťaže:  

 Výtvarná súťaž „ Písmenková víla“ – 

 Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“  

 Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ pre deti materských škôl  

j) údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila 

 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 

k)  údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V  školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 

Inšpekcia bola vykonaná v šk.r.2015/2016. 

l)      údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

- priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké, 
priestranné, slnečné a dobre osvetlené.  

- v triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky, v šiestich triedach  je 
nainštalovaná interaktívna tabuľa s dataprojektorom a tlačiareň, ktoré sú vymenené za 
novšie a kvalitnejšie 

- všetky triedy využívajú zakúpené digitálne pomôcky , Bee Bot, autokorektívne pomôcky 
Logico Primo, mini Lűk a bambino Lűk, Cuts. 

 

Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, treba 

neustále dopĺňať triedy učebnými pomôckami. Najmä novozriadené triedy majú nedostatok 

UP, kníh, odbornej literatúry a hračiek. Nábytok bol vymenený vo všetkých triedach ako aj 

dvere. V havarijnom stave sú štyri školské dvory a chodníky v areáli MŠ. Triedy na ZŠ nemajú 

vhodné vonkajšie priestory na pobyt detí vonku.  Zrekonštruovali sa zostávajúce dve sociálne 



 8 

zariadenia v pavilónoch C,D. Realizovala sa rekonštrukcia tried F,G. Bola vymenená podlaha, 

elektroinštalácia  a vymaľovanie tried, čím sa navýšila aj kapacita MŠ. Vo všetkých pavilónoch 

je nutná oprava prasknutej kanalizácie a následná oprava prasknutých stien. 

 

Nedostatky: je nutné vymeniť okná v triedach MŠ F,G a podhľady ako aj elektroinštaláciu v 

materskej škole.  Opotrebovanie priestorov a súčasný stav jednotlivých priestorov kuchyne – 

výdajovne stravy je nutné doplniť umývačkami riadu a inventárom ako sú misky, taniere. Treba 

doriešiť zlý odpad v pavilónoch. 

Zlá kanalizácia, poškodené obloženie stien, padajúca omietka. 

Exteriér  materskej školy tvorí  školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou, na ktorom sa 

nachádzajú hojdačky, záhradný domček, domček so šmýkačkou. Na školskom dvore sa 

nachádzajú hrové prvky, balančný most, lavičky a  pieskoviská. Treba spraviť prekrytie 

pieskovísk, vymeniť povrch dvorov, ktorý je nebezpečný pre deti.  

Školský dvor sa pravidelne sa kosí, prestrihávajú a orezávajú sa stromy a kríky. 

Nedostatky: Je potrebné doplniť a vymeniť   hrové prvky na školskom dvore, ktoré začínajú 

byť opotrebované a zničené vandalmi a tiež vymeniť povrch poškodenej pevnej plochy dvorov 

a chodníkov. Zabezpečiť osvetlenie pred každým pavilónom senzorom na pohyb. 

 

m)    údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti         

        školy 

 

- finančné zabezpečenie materskej školy riadi Mesto Trenčín prostredníctvom 

štatutára  Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o., Mládežnícka 4, Trenčín 

- zákonní zástupcovia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, 

mesačne uhrádzali  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy podľa VZN Mesta Trenčín č. 35/2019. 

Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určil výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:  

a) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Trenčín 25,- €  

b) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Trenčín 50,- €  

c) deti do 3 rokov veku 100,- € 

- rodičia detí majú založené  Občianske združenie rodičov. Finančné prostriedky sú použité na 

skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, na rôzne  akcie, Mikuláša, nákup hračiek, 

skvalitnenie materiálno-technického vybavenia, didaktických a výchovných pomôcok.  

 

n)    ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  a vyhodnotenie ich 

plnenia        

Školský rok 2019/2020 bol zameraný: 

- Ďalšiu obnovu priestorových a materiálno-technických podmienok školy 

- Uzatváranie pozitívneho vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, realizovaním 

pohybových aktivít na podporu svojho zdravia (športová olympiáda, jesenné a jarné 
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vychádzky do blízkeho okolia, pravidelný pobyt detí vonku spojený so športovými 

aktivitami – splnené ) 

- Rozvíjanie projektov v oblasti výživy (propagácia zdravej výživy – ochutnávka nátierok, 

ovocný deň – splnené) 

- Rozvíjanie kvalitnejšej spolupráce s rodičmi (celoškolské rodičovské združenie, tvorivé 

dielne, lampiónový sprievod, oslavy Dňa matiek, vianočné besiedky – splnené) 

- Podporu predčitateľskej gramotnosti vytvorením vhodného motivačného prostredia 

v triedach – splnené 

 

o)        oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú  

           nedostatky   

Koncepcia rozvoja materskej školy vychádza  z daných podmienok materskej školy.  

Silné stránky 

 plnenie výkonových štandardov  a rozvíjanie kompetencií u detí prostredníctvom ŠKVP 

materskej školy „Veselé deti“ 

 kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ  

 pravidelná účasť na  vzdelávaniach,  

 ochota pracovníkov školy ku zmenám 

 existujúce tradičné aktivity školy spolu s rodičmi 

 dobrá spolupráca so ZŠ, inými subjektmi ( OZ,  Rada školy, CPPPP) 

 postupná modernizácia materskej školy 

 Výborné vybavenie IKT – PC, tlačiarne, interaktívne tabule v každej triede 

 postupná rekonštrukcia interiéru a exteriéru materskej školy 

 zapájanie do projektov 

Slabé stránky 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov 

 administratívne zaťaženie vedúcich a pedagogických pracovníkov 

 staré okná a dvere v niektorých častiach materskej školy 

 nevyhovujúci stav niektorých hrových prvkov a chodníkov školského dvora  

 nedostatok financií 

 nevyhovujúci stav povrchov školských dvorov 

 zlá kanalizácia 

 nedostatočné vybavenie výdajovní stravy 

 

2. Ďalšie informácie o materskej škole 

Výchovno-vzdelávací proces MŠ a podmienky výchovy a vzdelávania upravuje v zmysle 

platnej legislatívy Školský poriadok a Prevádzkový poriadok materskej školy. 

Psychohygienické podmienky vymedzené v Školskom poriadku upravuje usporiadanie činností 

v materskej škole s prihliadnutím na uspokojenie základných potrieb detí, rešpektovanie 

špecifík detského veku a rovnomerného rozdelenia záťaže a oddychu počas dňa. Dokumenty 

sú dostupné zamestnancom a zákonným zástupcom detí v materskej škole. 
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Príloha číslo 1: 

 

 So SPRÁVOU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v Materskej škole Na dolinách 27, 911 05 Trenčín v školskom roku 2019/2020 bola dňa 

.............. oboznámená pedagogická rada a metodické združenie, ktorá správu schválila. 

 Dňa .....................boli na členskej schôdzi občianskeho združenia rodičov pri Materskej 

škole, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín so SPRÁVOU oboznámení zákonní zástupcovia detí. 

 Dňa ............... bola SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom roku 2019/2020 prerokovaná a schválená na RADE ŠKOLY. 

Dňa ................SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v Materskej škole, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín v školskom roku 2019/2020 

bola následne odovzdaná na schválenie  a zverejnenie zriaďovateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa .....................        Ing. Silvia Javorská 

                             riaditeľ MŠ 

 

 

 


