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Vyjadrenie rady školy zo dňa 13.10.2021 
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Predseda rady školy: Iveta Ondrišíková  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
schvaľuje / neschvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy M. 
Turkovej 5, Trenčín za školský rok 2020/2021. 
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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Materskej školy M. Turkovej 5, Trenčín  
v školskom roku 2020/2021 

 
 
 
a) údaje o škole: 
 
Názov školy   Materská škola  
 
Adresa školy                            M. Turkovej 5, 91101 Trenčín    
 
Telefónne čísla                         0902 911 187 – riaditeľka MŠ 
                                                    0902 901 076 – trieda A 
                                                    0902 728 901                B 
                                                    0902 738 901                C 
                                                    0902 739 014                D  
                                                    0902 911 101 – vedúca ŠJ  
                                                    0902 901045  -- školská jedáleň  
 
Web                                            msturkovej.edupage.org  
 
Kontakty                                    riaditeľka školy – Alena Papierniková 
                                                    alena.papiernikova@ms.trencin.sk 

                                                   
                                                    vedúca ŠJ -           Tatiana Ochodnická 
                                                    tatiana.ochodnicka@sj.trencin.sk 

 
 
 
b) údaje o zriaďovateľovi:    
 
Zriaďovateľ názov  Mesto Trenčín 
 
Adresa                                        Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
 
Telefónne číslo                          032/6504 111   
 
Adresa elektronickej pošty     trencin@trencin.sk         
                                          
 
 
 
 
 

mailto:alena.papiernikova@ms.trencin.sk
mailto:tatiana.ochodnicka@sj.trencin.sk


c) informácia o činnosti rady školy, o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 
 
Rada školy pri MŠ M. Turkovej 5 bola zvolená:   28.9. 2020  
 
Rada školy pri MŠ M. Turkovej Trenčín má funkčné obdobie 2020-2024 a má 7 členov. 
Do RŠ boli mestom potvrdení poslanci mestského zastupiteľstva.  
 
Pedagog. zamestnanci – Ondrišíková Iveta – predseda RŠ 
                                          - Bc. Sýkorová Nikola  
Prev. zamestnanci         -  Gašparíková Danka               
Rodičia                             -  Masarovič Marcel  
                                          -  Mgr. Kučík Anton   
Poslanci delegovaní       -  Ing. Matejka Ladislav    
                                          -  Mgr. Petrík Martin 
                      
V šk. roku 2020/21 zasadala RŠ 1x / 8.10.2020 /.  
Riaditeľka školy oboznámila, prerokovala a dala na vyjadrenie súhlasu k: 

 návrhu na počty prijatých detí a počty tried v šk. roku 2020/21 

 informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2020/21 

 školskému vzdelávaciemu programu  

 správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy za rok 2019/2020 

 koncepčnému zámeru rozvoja školy 2019-2024 

 
V uznesení bolo vyjadrenie súhlasu k predkladaným dokumentom. 
 

Poradné orgány riaditeľky MŠ: 

Pedagogická rada - pedagogickí zamestnanci 

Metodické združenie - pedagogickí zamestnanci 

Iné poradné orgány riaditeľky: 

Združenie rodičov pri MŠ M. Turkovej 5, Trenčín - založené Občianske združenie 

predseda a pokladník – p. Ing. Elena Šajdíková 

 

Pedagogická rada sa zaoberá riešením aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou 
a vzdelávaním. V šk. roku 2020/2021 zasadala 3- krát / 28.8.2020, 2.3.2021, 28.6.2021 /. 

Na svojich zasadnutiach prerokovala: 

 ŠtVP 

 Školský vzdelávací program, jeho zmeny 

 Školský poriadok MŠ 

 Plán práce MŠ 

 Pracovný poriadok 



 Plán vnútornej kontroly školy 

 Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov  

 Podmienky prijímania detí do MŠ 

 Vedenie pedagogickej dokumentácie 

 Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach 

 Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti  

             výchovy a vzdelávania v MŠ 

Uznesenia sa týkali prerokovania, schvaľovania a plnenia prijatých opatrení podľa programu 
pedagogickej rady a boli splnené.  

 
Členovia pedagogickej rady:  
Papierniková Alena    
Gúcka Eva   
Bc. Sýkorová Nikola   
Ondrišíková Iveta    
Miturová Zuzana 
Bc. Poláčková Michaela    
Štefanovičová Veronika / Sádecká Eva 
Samáková Iveta 

 

Metodické združenie/ ďalej len MZ/ zasadalo 1- krát / 28.8.2020 /, pracovalo na základe 
schváleného plánu činnosti, na svojich zasadnutiach sa zaoberalo konkrétnymi výchovno- 
vzdelávacími problémami, vzdelávaním pedagogických zamestnancov, aktuálnymi  úlohami 
vyplývajúcimi z POP na šk. rok 2020/2021. 

Vedúca MZ -  Bc. Nikola Sýkorová 

Členovia MZ - všetky učiteľky školy 

 
d) údaje o počte detí v MŠ: 
v školskom roku 2020/2021: 
 
trieda Vekové 

zloženie 
Počet detí 
k 15.9.2020 

Počet detí 
k 30.6.2021 

Počet 
predškolákov  

Počet detí 
so ŠVVP 

učiteľky 

I. 3 - 4 21 21  0 Bc. Nikola Sýkorová 
Bc. Michaela Poláčková 

II. 4 - 5 21 21  0 Iveta Samáková 
Veronika Štefanovičová 
Eva Sádecká 

III. 4 - 6 22 22 6 0 Zuzana Miturová 
Iveta Ondrišíková 

IV. 5 – 6  21 21 21 0 Alena Papierniková 
Eva Gúcka  

       



       
       
       
       

 údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2020/2021 
 
Počet všetkých detí v MŠ 
od 01.09.2020 

Počet novozapísaných  
detí na šk. rok 2020-2021 

Počet novoprijatých 
detí  
od 01.09. 2020 

Počet evidovaných  
žiadostí 
( ktorým bolo vydané 
rozhodnutie o neprijatí 
a ani neboli prijaté na 
inú MŠ ) 

                      85 
 

                      46 27 0 

 
údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 
2020/2021 
 
Počet 5-6 ročných detí zapísaných do  
1. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021 

Počet odchádzajúcich detí do ZŠ 
od 01.09.2020 

Počet detí s odloženou PŠD 

                                  27 19 8 

    
e) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy v školskom roku 2020/2021: 
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% 

Alena 
Papierniková 

  áno  áno  

Eva Gúcka       

Iveta Ondrišíková       

Zuzana Miturová       

Nikola Sýkorová Bc.      

Michaela 
Poláčková 

Bc. áno     

Iveta Samáková       

Eva Sádecká  áno     

       

 
 



f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
     
    Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
g)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 
       -     Prezentácia MŠ na internetových stránkach Mesta Trenčín www.trencin.sk 

- Prezentácia MŠ na vlastných stránkach msturkovej.edupage.org  
- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ – pravidelné ukážky výtvarných prác detí 

 
- akcie  s rodičmi sa z dôvodu pandemických opatrení tento školský rok neuskutočnili 

 

-    Zapojenie sa do výtvarných súťaží: 

 Dúhový kolotoč – pod záštitou primátora Banskej Bystrice 
 

MŠ mala prerušenú prevádzku pre pandémiu COVID19 od 11.1. 2021 do 06. 04. 2021. Akcie       
museli byť zrušené alebo presunuté na nasledujúci školský rok. 

Od 07. apríla 2021 bola obnovená prevádzka MŠ vo všetkých triedach s celodennou 
prevádzkou. 

Zápis do MŠ prebiehal neštandardne od 02.05.2021 do 31.5. 2021 bez osobnej prítomnosti 
detí, bez priameho kontaktu s rodičmi. Žiadosť mohli rodičia poslať e-mailom, poštou, 
vhodením do schránky MŠ. Nevyžadovalo sa k zápisu potvrdenie od lekára, to bolo potrebné 
doložiť dodatočne. O prijatí dieťaťa do MŠ rozhodla riaditeľka MŠ do 9.júna 2021. 

 
h)  údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:  
 

 projekt Trenčianskej nadácie Otvor srdce, daruj knihu 

 Národný projekt MŠVVaŠ SR Aktivizujúce metódy vo výchove 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digipédia 
       Vypracovanie a odoslanie na MŠ SR: metodický materiál na inšpiráciu a praktické   
       použitie v edukačnom procese.        

 Školské mlieko – ministerstvo pôdohospodárstva 

 Ovocie a zelenina do škôl  - ministerstvo pôdohospodárstva. 
 

 
i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:  

      V dňoch 20.01. 2010 – 22.01. 2010  vykonala Štátna školská inšpekcia kontrolu, ktorej 
      závery vo všetkých bodoch hodnotenia / stav a úroveň vyučovania a učenia, podmienky   
      výchovy a vzdelávania, riadenie školy / boli – na veľmi dobrej úrovni. 
 
       Závery: 
       Silné stránky výchovno-vzdelávacieho procesu sa prejavovali v zohľadňovaní výchovno- 
       vzdelávacích potrieb a v sprístupňovaní poznatkov formou zážitkového učenia, v rozvíjaní 



       praktických návykov a zručností detí, v zapojení sa do rozvojových projektov ,,Zdravie 
       v školách“- realizáciou aktivít na podporu telesného a duševného zdravia, ,,Daj si vodu 
       z vodovodu“- získaním finančných prostriedkov na pitný režim, ,,Zlatá brána“- nácvikom 
       detskej skladby pre rodičov s účasťou na III. Sokolských telovýchovných slávnostiach. 
       Silnou stránkou školy bola aj úroveň rozvoja poznávacích, učebných a komunikatívnych 
       kompetencií detí, obohacovanie výchovy a vzdelávania o ľudovú kultúru, tvorivým a 
       zmysluplným prístupom učiteliek k deťom pri realizácii všetkých edukačných aktivít. 
 
j)  údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  
 
     Materská škola M. Turkovej je typizované zariadenie pre predprimárne vzdelávanie. Má 5      
     pavilónov, z toho je 1 hospodársky. Každý pavilón má samostatný vchod, šatňu, WC,  
     umyváreň, herňu a spálňu. 
 
Interiér materskej školy: 
Pozitíva: 
– MŠ je komplet zrekonštruovaná k 30.11.2020 / zateplená strecha, obvodový plášť, okná 

– herne, spálne, umyvárne a šatne sú vybavené novým nábytkom 

– UP a hračky sú zakúpené a spĺňajú požiadavky na moderné pomôcky k VVČ 

– v každej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa s notebookom a zapojený internet 

– pavilóny majú komplet opravené sociálne zariadenie financované z rozpočtu materskej 

školy a pavilón B zrekonštruované WC financované sponzorom 

– vo vstupných chodbách zrekonštruované stavané skrine  

– na spojovacej chodbe komplet nový strop, maľovka, nábytok, podlaha 

– vymenené regulačné hlavice na všetkých radiátoroch a 4 uzatváracie ventily v šachte,  

financované z rozpočtu MŠ v auguste 2020 

– vymenená dlažba na chodbe v hospodárskom pavilóne v máji 2020 z rozpočtu MŠ 

Negatíva: 
–      v nevyhovujúcom stave sú kryty na radiátoroch a podlahy PVC 
– po výmene okien je potrebné maľovanie pavilónu A / trieda, spálňa 

– vlhne vnútorný múr pri kuchyni / možné podtekanie dažďovej vody /,  problém sa rieši, 

ale zatiaľ nevyriešený 
 

Exteriér materskej školy: 
Pozitíva: 
– z rozpočtu MŠ je k 10.7.2021 opravená prístavba – vonkajšie sklady / strecha, omietka 

– vymenené k 19.7.2021 vstupné brány do areálu 4 ks 



– školský dvor je vybavený novou preliezačkou a futbalovými bránami / finančne prispelo 

mesto, popraskané asfaltové chodníky sú opravené 

– nové strunové hojdačky 3 ks 

– vysadenie 100 ks kríkov okolo plota 

– popraskané terasy sú opravené a budú pokryté umelým trávnikom 

 
Negatíva: 
– vybaviť školský dvor ďalšími preliezačkami / objednané / , lavičkami 

– potrebné nové pieskoviská, doplniť piesok do pieskovísk,  

– oplotenie okolo MŠ je hrdzavé / nový náter /, betónové múriky na oplotení sú 

popraskané – opraviť 

– vyriešiť prístrešok pre smetné nádoby 

– umiestniť stojany na bicykle 

 
 
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblastiach, v ktorých  
     má škola nedostatky: 
 
Pri celkovom zhodnotení činnosti materskej školy kladne hodnotím aktivity aj 
dosiahnuté  výsledky vo vých. – vzdelávacom procese. Učiteľky sú veľmi tvorivé, pracovité, 
dbajú na estetický vzhľad tried a šatní, pravidelné obmieňanie násteniek. Pestrosť aktivít 
zaručuje, že deti majú v materskej škole veľa zaujímavostí a každý deň je iný.  Vždy sa mali na 
čo tešiť, vždy bolo niečo, čo im spestrí deň a niečo, na čo sa tešia ďalší deň. Počúvame 
a snažíme sa, aby boli všetci spokojní. Aktuálne sme využili i ponuku hudobného podujatia, 
ktoré nebolo naplánované, ale obohatilo edukačné aktivity a mohlo byť realizované na 
školskom dvore / Paci Pac /.  
Vo výchovno – vzdelávacom procese sme kládli väčší dôraz na využívanie interaktívnej tabule  
a nových učebných pomôcok.  

       Pravidelne máme oceňované práce detí vo výtvarných súťažiach. Tento rok sme sa zapojili  
do výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč. 

       
      Pozitíva: 
      -    pracovné nasadenie pedagogických zamestnancov,  
      -   slušnosť a láskavý prístup k deťom,  
      -   ochota všetkých zamestnancov pri plnení dôležitých úloh,  
      -   využívanie interaktívnych tabúľ 
      -   postupná oprava a rekonštrukcia materskej školy 
      -   spolupráca s rodičmi  
                    
       Negatíva:  



-   prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu pandemických opatrení  
-   zvýšiť využívanie web stránky MŠ ku komunikácii s rodičmi 
 
    I napriek tomu sme zakončili školský rok úspešne. 
 

2. Materská škola 

a, b)  Údaje o počte prijatých detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 ( k 15.9. ) 

Počet detí v MŠ určený RÚVZ                                                                                                            88  

Celkový počet detí v MŠ k 15.9.2021                                                                                               88 

Počet tried                                                                                                                                              4 

Počet prijatých detí do materskej školy                                                                                          22 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky                                                                      8 

Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky                                 30  

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami                                                      0 

Evidované žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie                                             6 

 
 
5. a) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
              
   Materskú školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ Mesto Trenčín z podielových daní štátu.  
   Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov MŠ na spoločný účet.  Poplatok v šk.        
    roku 2020/2021 za MŠ bol  25,- € mesačne pre deti do 5 rokov.  
   Výšku poplatku  schválilo mestské  zastupiteľstvo VZN 35/2019. Od januára 2019 je strava           
   pre deti   predškolákov v sume 1,20 €  hradená   štátom. 
   MŠVVaŠ SR pridelilo finančné prostriedky na predškolákov, ktoré boli použité na nákup    
   učebných a športových pomôcok, divadelných a hudobných predstavení, nákup kníh na    
   rozvoj predčitateľskej gramotnosti.  
   Rodičia na ZRŠ prispeli sumou 15,- € na dieťa za šk. rok.   
   Rodičovské združenie pri Materskej škole M. Turkovej 5 v Trenčíne, má právnu formu    
   občianske združenie.    
 
 
 
 



b)  ďalšie informácie o spolupráci školy: 
 
Materská škola má dlhoročnú spoluprácu s verejnosťou, rodičmi  a nižšie uvedenými 
inštitúciami. I napriek pandemickej situácii sme kontakty a spoluprácu neprerušili 
a v obmedzenom režime pracovali.  
Tá spolupráca, ktorá je na veľmi dobrej úrovni, je pre nás výzvou v nej pokračovať a tam, kde 
sú rezervy, je výzvou pracovať na jej zdokonaľovaní.  
Dobré výsledky škola dosahuje: 
-     v spolupráci s rodinou 
-     v spolupráci s ŠPPP  a CPPPaP       
-     v spolupráci so ZŠ /uč. I. ročníka/          
-     v spolupráci so ZUŠ Gagarinova ul   
-     v spolupráci s knižnicou M. Rešetku 
-     spolupráca s Penguin sportclubom 
-     spolupráca so Školským klubom Sedmička   
-     spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Trenčíne  
         
 
d) dôležité pre našu materskú školu 
Zameranie našej materskej školy je na ľudové a kultúrne tradície a od roku 2019 sme sa 
rozhodli pridať aj environmentálnu výchovu, pretože ohrozenie životného prostredia je 
akútnym nebezpečenstvom pre všetkých. Každý človek si musí vytvoriť nový vzťah k prírode 
a životu vôbec. Výchova a sebavýchova v oblasti ochrany prírody a životného prostredia je 
ponímaná ako trvalý celoživotný proces. A vzťah k prírode treba v človeku pestovať od 
detstva. Preto si školský dvor a záhradu budujeme tak, aby bol čas trávený v nej pre nás 
radosťou a potešením. 
 
Záver: 
Pandemická situácia nám pomohla naštartovať veci, ktoré sme nepokladali za dôležité 
a odkladali sme ich. Pri zatvorení materskej školy bol čas premýšľať a doriešiť dovtedy pre 
nás nepodstatné veci. Zjednodušili sme komunikáciu s rodičmi cez web stránku školy  
skrášľujeme školský dvor a záhradu, aby sme mohli viac času počas pekného počasia tráviť 
s deťmi vonku. 
 
 
V Trenčíne dňa 5.10.2021     ...................................................... 
            riaditeľka MŠ M. Turkovej 


