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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Materskej školy 28. októbra 7, Trenčín v školskom roku 2021/ 2022 
 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

- Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/ 2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno     

   vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

- Koncepcie školy  

- Ročného plánu práce materskej školy  

- Informácií rady školy 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy:          Materská škola 28. októbra 

Adresa školy:                                Materská škola 28. októbra 7, 911 01 Trenčín   

IČO:                                  36129755 

Druh zariadenia:         materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk:         slovenský 

Forma výchova a vzdelávania:     celodenná 

Telefónne čísla:                             riaditeľka- 0902 911 185, pevná linka 032 65 913 78  

Kontakty:                                      trieda  A- 0911 340 580, trieda B-  0911 340996  

Zriaďovateľ::          Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

Riaditeľka MŠ         Nadežda Petrová 

 

Rada školy: 5 členná, funkčná  od r. 2004 

Voľby členov a predsedu Rady školy po 4- ročnom volebnom období prebehli do 12. 3. 2020.   

                                 Predseda :   MUDr. Daniela Švajdová- zástupca rodičov 

                                 Členovia :   Mgr. Ingrid Pavlíková- pedagogických zamestnancov 

                                                     Eva Struhárová – zástupca mesta 

                                                     Ing. Richard Ščepko – zástupca mesta 

                                                     Vrbovská Melánia – zástupca nepedagog.  zamestnancov 

                 Rada školy mala zasadnutie v septembri 2021. Schválila  dokumenty MŠ k začiatku 

školského  roka. Na ďalšom stretnutí v marci 2022 informácie o MŠ, doplnený Školský 

poriadok,  ŠkVP, v máji 2022 výberové konanie na miesto riaditeľky.  

 

Údaje o poradných orgánoch: 

Metodické združenie:   
MZ zrušené  od 1. 1. 2021 v MŠ 28. októbra 7, TN, nebude predmetom ŠŠI podľa novely 

vyhlášky č. 320/2008 Z. z. a podľa novely vyhlášky o materskej škole č. 438/ 2020 Z.z. 

                                                                                    

Pedagogická rada: - členmi sú všetci pedagógovia MŠ, rada sa schádza každé 2 mesiace 

a prerokúva pedagogickú činnosť, metodické témy podľa plánu PR a rieši aktuálnu 

problematiku. Z porád sú vyhotovené riadne zápisnice s prezenčnými listinami. 

 

Občianske združenie rodičov pri MŠ, ul. 28. októbra 7, 911 01 Trenčín  

                                                  - predseda:  p. Ing. Miroslava Stacherová 

                                                 -  hospodár:  p. Miriama Klognerová   

                       -  revízna komisia: p. Mgr. Obertášová, p. Ing. Farkaš a p. Šlejzáková 

 

 



2. Údaje o počte detí v MŠ: 
v školskom roku 2021/ 2022: 

 

trieda Vekové 

zloženie 

Počet detí 

k 15.9.2021 

počet detí 

k 30.6.2022 

Počet 

predškolákov 

Počet 

detí so 

ŠVVP 

učiteľky 

A 3- 4 r. 20 20 - - Mgr. Martina 

Gajdošová 

Bc. Jana 

Trenčanová 

B 5- 6 r. 19 (od 

3/2022+ 2 

UA) 

19 19 - Mgr. Ingrid 

Pavlíková 

Nadežda Petrová 

spolu 3- 6 r. 39  (od 

3/2022- 41) 

41 19 

 

- 4 

 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2022/ 2023 

Počet všetkých detí v MŠ 

od 01. 09. 2022 

 

Počet novozapísaných detí  

na šk. rok 2022- 23 

Počet evidovaných  

žiadostí  (ktorým bolo 

vydané rozhodnutie 

o neprijatí a ani neboli 

prijaté na inú  MŠ) 

42 21 4 (rok narod. 2020) 

 

 

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

2021/ 2022 

 

Počet 5-6 ročných detí zapísaných do  

1. ročníka ZŠ v šk. roku 2021/ 2022 

Počet odchádzajúcich detí do 

ZŠ 

Počet detí s odloženou 

PŠD 

19 19 

 

0 

 

 

5. Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku 2021/ 2022 

V školskom roku 2021/ 2022 bol uplatňovaný Školský vzdelávací program 

 „Cesta za poznaním“, vypracovaný  v súlade  so Štátnym vzdelávacím programom 

v materských školách   zo 06. 07. 2016. Revidovaný v roku 2022. 

       

6. Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy v školskom roku 2021/ 2022: 
Počet všetkých zamestnancov školy:   5     

Z toho pedagogických zamestnancov:   4     

Nepedagogických  zamestnancov:  1                 

Z toho zamestnancov školskej kuchyne:   0 

 

 



Meno 

a priezvisko 

učiteľa 

Titul Začínajú

ci učiteľ 

1. atestačná 

skúška 

2. atestačná 

skúška 

Kreditový 

príplatok 

6% 

Kreditový 

príplatok 

12% 

Nadežda Petrová   áno   áno 

Ingrid Pavlíková Mgr.  áno   áno 

Jana Trenčanová Bc.  nie    

Martina 

Gajdošová 

Mgr.  áno  3%  

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

 

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  
Plán Profesijného rozvoja bol vypracovaný a prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 31. 08. 

2022, prerokovaný so zriaďovateľom dňa: 31. 08. 2022. Ročný plán vzdelávania 

pedagogických zamestnancov bol vypracovaný a schválený dňa: 31.08.2022.  

Účasť na seminároch- bezkreditové: Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali v rámci 

národných projektov prostredníctvom MPC Bratislava, regionálne pracovisko Trenčín, 

Inšpirácia, RAABE a na základe aktuálnej ponuky webinárov s certifikátmi. Účasť na 

vzdelávaní sa realizovala podľa vypracovaného plánu profesijného rozvoja schváleného na 

školský rok 2021/ 2022.  

Vzdelávanie kreditové: inovačné (1 učiteľka) 

Samovzdelávanie: Časopis Predškolská výchova, materiály z minedu.sk, a usmernenia RÚVZ 

ku Covid- 19, odborná literatúra 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

- Prezentácia MŠ na internetových stránkach Mesta Trenčín www.trencin.sk 

(v rámci ŠZMT m. r.o.)  

- Prezentácia MŠ na vlastných webových stránkach:  ms28oktobra.edupage.org 

- Príspevky do INFO Trenčín- 3x („Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, 

preliezka MOVADO,  prezentácia aktivít  APRÍL-  MESIAC LESOV 

- Prezentácia v časopise Včielka- 2x uverejnené práce detí (TN hrad a jarné kvety) 

- Umožnenie súvislej pedagogickej praxe študentke 3. ročníka pedagogickej školy 

- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ: info rodičom: 

Webová stránka, kontakty, personálne zabezpečenie MŠ,  Školský poriadok, Školský 

vzdelávací program, zápisnice OZR a RŠ, prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ, info 

o strave pre predškolákov, kontakt na klinických logopédov, jedálny lístok, práce detí Vv a Pv 

s popisom rozvoja kompetencií detí, aktuálne básne, piesne, hry- čo sa učíme v MŠ, informácie 

o pravidlách detí v MŠ, výroky detí, poďakovanie za  materiálnu, brigádnicku a inú pomoc MŠ 

na nástenkách v šatni. 

 

     Prezentácia MŠ na akciách s rodičmi:  

 August: schôdzka OZR  len pre rodičov novoprijatých detí 

 September: celoškolské OZR, RŠ  

 Október:  Inštruktáž fyzioterapeuta p. Mikláša deťom a beseda s rodičmi pri osadení 

špeciálnej preliezky MOVADO, výstavka jesenných tvorivých  dielní na školskom 

dvore, celoročný školský Časopis na tému „Športuje celá rodina“ daný do obehu do 

rodín 

http://www.trencin.sk/


 December: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok- spolupráca na obdarovanie 

starých a osamotených ľudí v domovoch dôchodcov z príležitosti Vianoc- odovzdali 

sme 31 krabíc 

 Marec:  schôdzka OZR s rodičmi predškolákov s prednáškou o  školskej zrelosti 

a s informáciami k zápisu do ZŠ- (p. učiteľka Mgr. Šicková), Hodina Zeme 

v spolupráci s rodičmi 

 Máj: Vystúpenie- Deň matiek v každej triede  

 Jún: Deň Otcov- športovo- zábavné popoludnie,  Rozlúčka s predškolákmi so 

slávnostným odovzdávaním Osvedčení  o  získaní  predprimárneho vzdelávania, 

koncoročná  Záhradná slávnosť na konci školského roka 

 Júl- brigáda na školskom dvore-  čistenie strechy a rín   

 

Od septembra do jarných mesiacov sme boli v prevádzke za prísnych hygienických 

podmienok v súvislosti s ďalšou vlnou Covid- 19. 

 

Plánované a neuskutočnené z dôvodu opatrení ku  (COVID- 19). 

 Október:  Zdravý úsmev pre MŠ- aktivita pre deti realizovaná  študentami Strednej 

zdravotníckej školy v Trenčíne  pod vedením   PhDr. Stanislavy Laschovej, vedúcej 

odboru zubný asistent, návšteva zubnej ambulancie za mostami 

 November: Deň MŠ spojený s prednáškou fyzioterapeuta p. Mikláša s ukážkou 

cvičení na rovnovážnych zostavách 

 December: Mikuláš s rodičmi, Zdobenie medovníčkov 

 

 

     Aktivity s deťmi bez rodičov : 

 September: Tv testovanie detí s p. Kulhoffelom, zapojili sme sa s deťmi so 

Európskeho týždňa mobility v našich škôlkach zaslaním prác a aktivít na MsÚ TN  

 Október: Jesenná slávnosť na šk. dvore, Zdravé oči už v MŠ- skríningové meranie 

zrakových parametrov prístrojom PSLUSOPTIX (Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska) 

 November: zaslanie Vv prác na tému „Moja rodina“   

 December: Lucia v MŠ, Mikuláš 2020+ foto a videozáznamy z akcie, Kalendár 

čistenia zúbkov, zaslanie Vv prác na tému  „Moje najkrajšie Vianoce“ 

 korčuliarsky výcvik  na štadióne M. Gáboríka s Revel sport club p.L. Kuzl   

 Február: Bábkové divadlo- Šípková Ruženka, Karneval v MŠ,  

 Marec: depistáž  školskej zrelosti (CPaP- Kukučínova ul.), návšteva knižnice, 

návšteva  ZŠ Dlhé Hony pred zápisom, hudobno-náučné vystúpenie  o planéte ZEM, 

EKO divadlo o recyklácii- Malý princ, korčuliarsky výcvik  na štadióne M. Gáboríka 

s Revel sport club p.L. Kuzl, zaslanie Vv prác na tému „Vesmír očami detí“, zaslanie 

Vv prác na tému  „Príroda, životné prostredie a dieťa“.  

 Apríl: hudobné vystúpenie Dedo Jaro s témou doprava, Náučný chodník v Opatovej 

so Strážcom prírody p. Alfonzom Liškom- EKO aktivita v prírode, Lesnícky deň na 

Štúrovom námestí, návšteva Galérie a tvorivé dielne s galerijným pedagógom 

Monikou Drocárovou, ukážka pletenia korbáčov- ľudové tradície 

 Máj: Mobilná farma, Plavecký kurz na plavárni ZŠ Novomeského- p. A. Úradníček, 

odolané Vv práce na tému „Dúhový kolotoč“. rozprávky. 

 Jún:  MDD- výlet  do Závady- Uhliská, Cesta malého včelára- Včelárka v MŠ na 

školskom dvore, Kurz in- line korčuľovania, Školská olympiáda s hľadaním pokladu, 



Rozlúčka  predškolákov  s malými deťmi, Deň otvorených dverí u vojakov- MDD, 

vystúpenie bývalého škôlkara Jakuba Švajdu s heligónkou- ľudové tradície 

 výučba jazyka anglického agentúrou Helen Doron- podľa záujmu rodičov 1x  

      týždenne (13 detí) 

 

Zapojenie sa do súťaží, ocenené deti aj učiteľky: 

 Účasť na Vv súťažiach- bez ocenenia: Príroda, životné prostredie a dieťa, Moje 

najkrajšie Vianoce, Moja rodina, Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč- rozprávky  

 

Plánované a neuskutočnené akcie: 

 Apríl : Sokoliari, Mobilné  planetárium                 

 

9. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:     

 Spoločne s odborníkmi – úzka spolupráca s CPPPaP, (testy školskej zrelosti, 

odborná pomoc-  správanie detí) 

 Zdravé nohy/ zdravá chôdza   na základe školení a zabezpečení UP realizované 2x 

do týždňa  

 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok- spolupráca na obdarovanie starých 

a osamotených ľudí v domovoch dôchodcov z príležitosti Vianoc. 

 Zdravé oči už v MŠ- skríningové meranie zrakových parametrov prístrojom 

PSLUSOPTIX (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) 

 Športové kurzy- plávanie, korčuľovanie na ľade v zime a in- line v lete 

 Triedim, triediš, triedime- Zapojenie sa do EKO projektu 

 

Plánované a neuskutočnené akcie: 

 Strava detí- v spolupráci s RÚVZ p. MUDr. Meravá- prednáška k stravovacím 

návykom 

 

Akcie s deťmi v MŠ aj mimo MŠ- uskutočnené:  
(ošetrené informovaným súhlasom a schválené RÚVZ a riaditeľom ŠZTN) 

 Náučný chodník v Opatovej so Strážcom prírody p. Alfonzom Liškom- EKO aktivita 

v prírode, EKO vychádzky k Váhu, na Brezinu 

 Lesnícky deň na Štúrovom námestí 

 korčuliarsky výcvik  na štadióne M. Gáboríka 

 Plavecký kurz na plavárni ZŠ Novomeského 

 Vojaci- exkurzia v kasárňach 

 MDD- Výlet na Gazdovstvo Uhliská v  Závade 

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:    
       Tento školský rok nebola  uskutočnená v našej MŠ Štátna školská inšpekcia. Naposledy 

bola   komplexná-  v dňoch 03. a 04. 12. 2018. 

V Protokole ŠŠI je úroveň MŠ hodnotená:   

Výchova a vzdelávanie:  na dobrej úrovni 

Riadenie v MŠ: na veľmi dobrej úrovni    

Podmienky na výchovu a vzdelávanie: na veľmi dobrej úrovni 

Závery:  

- Kladné hodnotenie:  Rôznorodosť aktivít ponúknutých činností. Priestor a čas na 

sebarealizáciu. Podpora a spolupráca všetkých, otvorená komunikácia s rodičmi s výrazným 

vplyvom na celkovú klímu a kultúru školy. Bohatá škála aktivít, spoločenských, kultúrnych, 

tvorivých, športových a konzultačno- poradenská činnosť. Vybavenie a funkčnosť interiéru 



a exteriéru školy, vybavenosť UP, športovým a Tv náčiním a náradím, knihami a spotrebným 

materiálom. 

- Odporúčania sme evidovali a zaradili do plánovania a hodnotenia: Upriamiť pozornosť na 

rozvoj GMT spôsobilostí s dodržiavaním zodpovednej techniky, u ml. detí vytvárať priestor na 

sebahodnotenie. 

 

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

      MŠ je dvojtriedna a nachádza sa v dvoch pavilónoch v areáli DJ v časti TN- Dlhé Hony. 

Priestorové podmienky sú v súlade s právnymi normami. Máme oddelené spálne a triedy 

s príslušenstvom.  Každá trieda je vybavená   IT, PC s programami na výučbu a  tlačiarňou.  

Okrem riaditeľne slúži pedagogickým zamestnancom aj zasadačka so sústredenými UP 

prehľadne, podľa tém týždňa. Súčasťou je aj informačno- komunikačné centrum- knižnica 

a  tabuľa s aktuálnymi dokumentami. Tu je tiež  priestor pre prípravnú prácu učiteľa. 

Každý zamestnanec má svoju samostatnú uzamykateľnú skrinku na osobné veci. 

Z rozpočtu MŠ sa nám  podarilo zabezpečiť predelovú stenu v pavilóne „A“ a skrinky na knihy 

a UP do obidvoch tried, koberec a žalúzie do pavilónu „B“. V spolupráci s Občianskym 

združením sme aj z rozpočtu MŠ  financovali osadenie špeciálnej rovnovážnej preliezky 

MOVADO na školskom dvore a opravu tunela na šmykľavke.  

Zabezpečili sme ďalšie balančné prvky, detskú a odbornú  literatúru, stavebnice, hračky a 

logické hry a hry na rozvoj komunikačných kompetencií.  

    Údržbu detského ihriska na školskom dvore sme zabezpečili výmenou tunela  na šmykľavke. 

Tabuľu sme ošetrili novým magnetickým náterom na jej ďalšie využitie k hrám. Osadili sme 

nové 3 zostavy (preliezky a húpačku s hniezdom). Kosenie, čistenie plota a múrika, výpustí rín 

zabezpečilo Mesto Trenčín aj cez aktivačných pracovníkov a aj brigádnicky s rodičmi. 

V auguste 2022 bola opravená strecha a osadené nové ríny na pavilóne „A“. Zabezpečili SSTN 

m. r. o. 

Pre deti  sa nám postupne darí zabezpečovať podmienky na rôznorodosť aktivít s využitím 

športových, logických hier aj na IT, hier na rozvoj tvorivosti, komunikácie a tiež praktických 

kompetencií a samostatnosti. 

Tiež v oblasti psychohygieny detí dbáme na utváranie kvalitného prostredia v interiéri aj 

exteriéri MŠ. 

       Za nedostatočné považujeme finančné prostriedky  na opravy technického stavu budovy 

(opadávajúca fasáda), v interiéri rekonštrukcia elektrických rozvodov a kúrenia. Podali sme 

podklady podľa cenovej ponuky k návrhu do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022. 

 

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

- Finančné zabezpečenie školy riadi zriaďovateľ Mesto Trenčín .  

- Na    čiastočnú     úhradu     nákladov   spojených   s   hmotným zabezpečením školy rodičia   

prispievali     čiastkou, kt. jednotne od 1. 1. 2021 určilo Mesto TN.  Poplatok    neuhrádzali zo 

zákona rodičia detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, v tomto 

školskom roku- 19 detí.                                        

- Finančné   prostriedky    prijaté    na    vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v  členení   

podľa    financovaných     aktivít-    plaveckého kurzu sa tento rok deti stihli v 2. polroku   

zúčastniť.  

- z finančných prostriedkov na predškolákov sme  v spolupráci s Občianskym združením 

rodičov zabezpečili špeciálnu preliezku MOVADO a ďalšie 3 zostavy na školskom dvore.  

-  Na   spolufinancovaní    MŠ   sa podieľa Občianske združenie rodičov pri MŠ. Má založený  

vlastný  účet,    na   ktorý   rodičia vkladajú dobrovoľný jednorazový príspevok na úhradu 

platených aktivít pre deti. Jeho výška  sa schvaľuje na prvom OZR v školskom roku. Na účet  



sa vkladajú aj finančné    prostriedky  získané   z 2%   dane   fyzických a   právnických osôb, 

ktorí  takto  vyjadrujú  podporu  a spokojnosť s výchovou  a vzdelávaním  v materskej  škole. 

 - Finančné  prostriedky  sme  použili   na   výchovno-vzdelávacie   pomôcky, na aktivity detí  

počas  školského roka, na knihy ako dar  pre predškolákov pri ukončení dochádzky do  MŠ, 

na   Detskú olympiádu, prepravu, vstupné a darčeky k MDD a na Mikuláša.    

V zasadačke sme sústredili  a kategorizovali  UP a odbornú literatúru k dispozícii 

pedagogickým zamestnancom. 

Na úpravu exteriéru využívame pomoc aktivačných pracovníkov z Mesta Trenčín. Drobnú 

údržbu nám zabezpečila firma Školník- PEJA a MsÚ p. Kusenda. 

Tento rok sme podali projekt na finančnú podporu výstavby preliezky MOVADO, žiaľ 

neúspešne. Následne sme ju riešili z financií OZ a rozpočtu školy. 

 

Vyhodnotenie vnútroškolských  projektov : 

Podľa uvedených informácií sme väčšinu projektov a akcií realizovali až v druhom polroku, 

vzhľadom na hygienické opatrenia z RÚVZ v súvislosti s COVID- 19. Zrealizované boli 

úspešné, spätná väzba od rodičov aj detí bola pozitívna.  

 

Cieľom  projektu Spoločne s odborníkmi je úzko  spolupracovať s CPaP- so psychológom a      

špeciálnym pedagógom. Testy školskej zrelosti a následné vyhodnotenie, boli učiteľky, aj pre 

pre rodičov informáciou, ktorú sme využívali pri ďalšom prístupe.  

Cieľom projektu  Zdravé nohy/ Zdravá chôdza bolo zabezpečiť dostatok cvičebného náradia 

k rovnováhe tela detí a tiež pravidelné intenzívne cvičenie na rôznych zostavách.   Pod vedením 

fyzioterapeuta p. Mikláša sme vybavili školský dvor špeciálnou preliezkou MOVADO, Pníkmi 

na tyčiach a preliezku Pyramída. 

 

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

     a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

Evalvácia kvality materskej školy  za školský rok 2021/ 22  SWOT  ANALÝZOU 

Silné stránky školy 
- tradície a externé hodnotenie školy,  úroveň a výsledky školy 

- záujem o MŠ u rodičovskej verejnosti 

- Školský vzdel. program „Cesta za poznaním“, - kvalita výučby- tvorivosť, zážitkové učenie 

- kvalifikované učiteľky s dlhoročnou praxou 

- pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

- dobrá spolupráca (vzťahy) s rodičmi, ponuka  aktivít aj s rodičmi, 

- podpora, sponzorstvo a spolupráca  s Obč. združ., RŠ 

- tvorba projektov s cieľom získať   finančné prostriedky na skvalitnenie VaV 

- IT a PC s ČB aj farebnou tlačiarňou v obidvoch triedach  

- bezproblémové zabezpečovanie prevádzky   (zastupovanie) 

- uskutočňovanie kurzov plávania, korčuľovania (zimné, in- line), exkurzií 

- logopedická depistáž,  testovanie predškolákov,  zapájanie sa do Vv súťaží 

- doplnkové aktivity externých aktérov/ príležitostí,  krúžková činnosť (anglický jazyk) 

Slabé stránky školy 
- nedostatočné skladové priestory (slabá prehľadnosť v roztriedení a uložení UP) 

- absencia telocvične, voľnej športovej  plochy k Tv a Dv aktivitám 

- obmedzená finančná možnosť kreditového PR  (inovačné vzdelávanie) 

- sebareflexia učiteľa 

- nedostatok financií na obnovu techn. stavu  budovy (strecha, fasáda, elektroinštalácia, plot) 

Príležitosti 
- skvalitňovanie podmienok tried v interiéri a exteriéri MŠ, pomoc MsÚ – AP a údržba 



- prezentácia VaV našej MŠ u rodičovskej    verejnosti, prizývať ich na akcie 

- záujem rodičov o kvalitnú VaV ich detí, založené   na princípoch dobrého partnerstva 

- zlepšenie správania sa detí v dôslednej  konzultačno-poradenskej činnosti s rodičmi 

- využívať prírodu na edukáciu,  efektívne využitie pobytov vonku 

- spolupráca so ZŠ Dlhé Hony 

- tvorba projektov na získavanie financií pre MŠ 

- prezentácia  MŠ v médiách 

Ohrozenia 
- dlhoročný deficit financií na údržbu budovy zo  strany zriaďovateľa 

- strata motivácie učiteliek 

- problém zaistiť kvalitné učiteľky 

- ukrajinské deti- sťaženie práce na triede, obsadenosť tried 

- nepravidelná dochádzka detí do MŠ 

- zhoršovanie sociálnej situácie rodín, demografický vývoj 

- čerpanie zisku z 2% na údržbu objektu MŠ     

 

15. Ďalšie informácie o škole:  

      Dbáme    na zdokonaľovanie      psychohygienických  podmienok výchovy  a vzdelávania,           

      na skvalitnenie spolupráce s rodičmi v poskytovaní služieb deťom a rodičom. 

      Vzájomné    vzťahy      medzi      školou a    deťmi,   rodičmi a ďalšími fyzickými osobami         

      a právnickými   osobami,  ktoré    sa  na výchove a vzdelávaní     v škole podieľajú   sú na  

      výbornej úrovni. Od apríla 2022 sme prijali a zaradili  do MŠ dve ukrajinské deti. 

      Odrazom     spokojnosti    rodičov je aj fakt,   že každý rok je o našu MŠ veľký záujem. 

      Dobré meno sme získali v sociálno-emocionálnej oblasti, čo sa odrazilo v pomenovávaní  

      našej materskej školy u rodičovskej verejnosti „škola rodinného typu“. Vyhľadávaná je aj  

      pre kvalitnú prípravu na ZŠ, zameraním na zdravý životný štýl, množstvo pohybových  

      aktivít. Tiež na zdravý emocionálny vývoj, samostatnosť, zodpovednosť a ohľaduplnosť  

      k svojmu zdraviu, okoliu, kamarátom a k  životnému prostrediu.  

         

      Po    pridelení  druhého pavilónu od 01. 08.  2018 sa podmienky detí aj zamestnancov MŠ  

      citeľne  skvalitnili   po všetkých  stránkach.  Ďalšie interiérové úpravy a vybavenie novej  

      časti školského  dvora budeme riešiť  postupne aj podľa rozpočtu MŠ a z prostriedkov  

      z OZ rodičov. 

            

      Materská  škola nemá školskú jedáleň. Strava je zabezpečovaná z jaslí, ktoré sídlia 

      v bezprostredne susediacich pavilónoch. 

      Nevýhodou    materskej   školy    je skutočnosť,  že sídli v budove, ktorá patrí  Sociálnym      

      službám mesta Trenčín.    Spolupráca     obidvoch    inštitúcií    je však dobrá, so snahou o 

      spokojnosť rodičov aj detí.  

 

 

      v Trenčíne,  dňa  03. 09. 2022                                         Nadežda Petrová,  riaditeľka MŠ  


