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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín za školský rok 2021/2022 

 

 

1. Údaje o materskej škole - § 2 ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov Materská škola, L. Novomeského 11, Trenčín   

2. Adresa  L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín 

3. Telefónne číslo 0902 911191 

4. Webové sídlo www.msduhatrencin.sk 

5. Adresa 

elektronickej pošty, 

číslo elektronickej 

schránky  

e-mail: angelika.koprivnanska@ms.trencin.sk 

 

E0007201785                        

6. Vedúci zamestnanci  riaditeľ         Mgr. Angelika Koprivňanská 

  zástupca riaditeľa            nie je ustanovený 

7. Rada školy predseda  zástupca  pedagogických 

zamestnancov 

Bc. Adriana Turazová 

podpredseda  zástupca pedagogických 

zamestnancov 

Bc. Lucia Korcová 

člen  zástupca  zákonných 

zástupcov detí 

Mgr. Stanislava 

Miková 

člen  zástupca zákonných 

zástupcov detí 

Ing. Andrej Hejduk 

člen  zástupca nepedagogických 

zamestnancov  

Marta Korcová 

člen  delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa 

Bc. Mária Machová, 

Lukáš Ronec 

Adresa elektronickej 

pošty rady školy 

nie je vytvorená  

 

2. Údaje o zriaďovateľovi materskej školy - § 2 ods. 1 písm. b) 

 

1. Názov Mesto Trenčín 

2. Sídlo  Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 

3. Telefónne číslo 032/6504 111 

4. Adresa elektronickej pošty  e-mail: trencin@trencin.sk 

 

3. Informácia o činnosti rady školy - § 2 ods. 1 písm. c) 

 

Členovia rady školy (ďalej len „RŠ“) zasadali jedenkrát (12.10.2021) a svoju činnosť riadili podľa 

schváleného plánu činnosti. Na zasadnutí sa RŠ uzniesla na nasledovnom: 

1. Zistiť možnosti opravy chodníkov a spevnených plôch na školskom dvore. 

2. Spolupracovať pri zriadení technických dielní na školskom dvore. 

3. Spolupracovať pri vybudovaní spevnenej plochy pod drevené domčeky na školskom dvore. 

4. Komunikovať so zriaďovateľom MŠ k zlepšeniu podmienok profesijného rozvoja učiteľov 

schválením vyššieho počtu učiteľov v ročnom pláne profesijného vzdelávania v rámci inovačného 

vzdelávania.  

V súlade s plánom činnosti RŠ riaditeľ materskej školy (ďalej len „MŠ“) predložil na prerokovanie 

a vyjadrenie členom RŠ Návrhy na počty prijímaných detí a návrhy na počty tried v školskom roku 

2021/2022, Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
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výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022, Hodnotenie koncepčného zámeru 

rozvoja školy za školský rok 2020/2021, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v MŠ za školský rok 2020/2021. Členovia RŠ k predloženým dokumentom vyjadrili 

súhlasné stanovisko a odporučili zriaďovateľovi MŠ ich schválenie. Vyjadrovali sa k plánovanému 

zámeru zriaďovateľa školy pri zabezpečovaní rekonštrukcie budovy za účelom zníženia 

energetickej náročnosti prevádzky a skvalitneniu prostredia MŠ. Riaditeľ MŠ (po prerokovaní 

v pedagogickej rade) predložil 30.08.2022 v elektronickej komunikácii RŠ na vyjadrenie nový 

Školský poriadok MŠ vrátane príloh a Školský vzdelávací program Dúhová cesta za poznaním. K 

dokumentom sa RŠ vyjadrila súhlasne a odporučila zriaďovateľovi MŠ školský vzdelávací program 

schváliť. Dokumenty boli vydané 01.09.2022. Predseda RŠ predložil výročnú správu o činnosti RŠ 

za rok 2021. 

  

4. Počet detí - § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. a), b) 

 

Počet detí k 31.08.2022  133 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k 31.08.2022 0 

Počet prijatých detí k 01.09.2021, ktoré nastúpili do MŠ  53 

 

5. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov - § 2 

ods. 1 písm. e) 

  

Počet pedagogických zamestnancov k 31.08.2022 12 

Počet odborných zamestnancov k 31.08.2022 0 

Počet nepedagogických zamestnancov (vedúci zariadenia školského stravovania, 

kuchárka, upratovačka) k 31.08.2022  

1/4/3 

 

6. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov - § 2 ods. 1 písm. 

f) 

  

Kvalifikačný predpoklad pedagogických zamestnancov k 31.08.2022 Počet 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 12 

Úplné stredné odborné vzdelanie 6 

Úplné stredné odborné vzdelanie - 1. atestačná skúška 3 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 1 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - 1. atestačná skúška 0 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 1. atestačná skúška 1 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 2. atestačná skúška 0 

 

7. Informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti - § 2 ods. 1 písm. g) 

 

Názov aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti Za spolupráce, účasti/dátum plnenia 

Triedne združenie zákonných zástupcov detí zákonní zástupcovia detí/september 2021 

Mliečko pre zdravie, Peši, na bicykli, kolobežke do 

škôlky (NAPPO) 

Penzión Formula/september 2021 

Opekačka na Brezine zákonní zástupcovia detí/september 2021 

Čisté rúčky, Jesenná Brezina, Jabĺčka z nášho sadu, 

Zasaďme si strom! (NAPPO) 

október 2021 

Jesenná brigáda na školskom dvore,  

Jesenná tvorivá dielňa 

zákonní zástupcovia detí/október 2021 
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Stretnutie strašidiel – hellowenská párty zákonní zástupcovia detí/október 2021 

Škôlka plná hier, Zdravé zúbky (NAPPO) november 2021 

Bubnovačka Trenčianske osvetové 

stredisko/november 2021 

Ovocný balíček od Mikuláša (NAPPO) december 2021 

Vianočná besiedka zákonní zástupcovia detí/december 2021 

Zimná olympiáda, Zimná Brezina (NAPPO) január 2022 

Fašiangový karneval február 2022 

Depistáž školskej spôsobilosti CPPPaP/február 2022 

Športový výcvik (korčuľovanie na ľade) Pengium sport club/marec 2022 

Voda vzácny poklad (NAPPO) marec 2022 

Tajomstvo knihy, Moja kamarátka knižka,  

Tvorivé dielne – Prichádza jar 

marec 2022 

Jarná Brezina (NAPPO) apríl 2022 

Jarná brigáda s grilovačkou zákonní zástupcovia detí/apríl 2022 

Živočíchy na farme – exkurzia do jazdecko-

rehabilitačného centra Lesan n.o. 

Lesan n. o./apríl 2022 

Mama, ocko cvičme spolu (NAPPO) máj 2022 

Besiedka – Moja rodina zákonní zástupcovia detí a online /máj 

2022 

Spoznaj život farmára - interaktívna prednáška OZ JK Santána/máj 2022 

Detská olympiáda/hry a zábava jún 2022 

Športový výcvik (plavecký výcvik) jún 2022 

Divadelné predstavenie – Kráľ Drozdia brada Babadlo – bábkové divadlo/jún 2022 

Besiedka – rozlúčka s predškolákmi zákonní zástupcovia detí/jún 2022 

Interaktívna beseda – Pomáhaj a chráň Hasičský a záchranný zbor, policajný 

zbor/jún 2022 

Život včiel (NAPPO) - exkurzia Komunitné včelárstvo BeeSpace 

komunitné včelárstvo/jún 2022 

Majster Galerko – exkurzia a tvorivá dielňa Galéria M. A. Bazovského/jún 2022 

Športové popoludnie s grilovačkou a prespávačkou 

v MŠ 

zákonní zástupcovia detí/jún 2022 

Guláš párty/Indiáni s prespávačkou v MŠ zákonní zástupcovia detí/jún 2022 

Letná Brezina jún 2022 

Dračie lode (neformálne stretnutie) zákonní zástupcovia detí/júl 2022 

Individuálna logopedická intervencia realizátor SCŠPP 

Krúžková činnosť (výtvarný odbor) realizátor SZUŠ  

Projekt „Keramická dielňa“, realizované aktivity: 

Srdiečko Vám darujem; Myšlienka Vianoc v hline 

ukrytá; Bádaním spoznávame keramickú hlinu 

Zariadenie opatrovateľskej služby – 

Trenčín 

OZ ZR MŠ 

zriaďovateľ MŠ – grant mesta 

Trenčín/september 2021- august 2022 

Projekt „Technická škôlka“, realizované aktivity - 

Pozdrav k Vianociam, Darček pre ocka, Domček pre 

vtáčiky 

OZ ZR MŠ 

zriaďovateľ MŠ – grant mesta 

Trenčín/september 2021 - august 2022 

Príspevok do novín Mesta Trenčín INFO, ročník 

XXIV, číslo 2 o plnení projektu Technická škôlka - 

titulok „Aby boli deti technicky zručné“.  

Redakcia INFO/4. február 2022  

Zverejnenie výstupu zo vzdelávania učiteľov 

v programe Technika hrou v predprimárnom 

Štátny pedagogický ústav/27. máj 2022 
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vzdelávaní - „Projekt na rozvoj technickej 

gramotnosti v materskej škole – Mlynárstvo“ 

v publikácii Podpora technického vzdelávania 

v predprimárnom vzdelávaní: možnosti 

implementácie projektu „Technické škôlky“ 

ISBN: 978 – 80 – 8118 – 298 – 3. 

Zverejňovanie aktivít a informácií prostredníctvom 

webového sídla MŠ. 

školský rok 2021/2022 

Kandidatúra mesta Trenčín na Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 – vytvorenie loga MŠ a zapojenie 

sa do štafety na úseku starý most – cestný most. 

zriaďovateľ MŠ, deti a ich zákonní 

zástupcovia/2. november 2021 

*OZ ZR MŠ – Občianske združenie - Združenie rodičov pri Materskej škole L. Novomeského 

Trenčín  

*NAPPO – Plán prevencie obezity MŠ v školskom roku 2021/2022 

*CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Centrum poradenstva 

a prevencie) 

*SZUŠ – Súkromná základná umelecká škola 

*SCŠPP – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (Súkromné centrum 

poradenstva a prevencie) 

 

Účasť detí v súťažiach 

Vyhlasovateľ súťaže Názov súťaže Počet 

detí/trieda 

Umiestnenie 

v súťaži 

Trenčianske osvetové stredisko v 

Trenčíne 

Príroda, životné prostredie 

a deti (výtvarná súťaž) 

1/2-B  účasť 

1/6-F  ocenená práca 

2/6-F účasť 

Trenčianske osvetové stredisko v 

Trenčíne 

Vesmír očami detí  

(výtvarná súťaž) 

3/2-B účasť 

4/5-E účasť 

3/6-F účasť 

Trnavský samosprávny kraj 

Žitnoostrovské osvetové stredisko 

Dunajská streda 

Žitnoostrovské pastelky 

(výtvarná súťaž) 

2/2-B účasť 

1/5-E účasť 

2/6-F účasť 

Centrum voľného času Púchov Včely, včielky, včeličky 

(výtvarná súťaž) 

2/1-A účasť 

3/2-B účasť 

1/3-C ocenená práca 

2/5-E ocenená práca 

1/6-F ocenená práca 

1/6-F účasť 

 

8. Informácie o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená - § 2 ods. 1 písm. h) 

 

Názov/dátum 

schválenia projektu 

Keramická dielňa  
(13.05.2021) 

Cieľ projektu Podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie kultúrneho povedomia a 

vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti 

prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou 

hlinou na vytváranie jedinečných individualizovaných produktov. 

Napomáhať k zmene životného štýlu vytváraním príležitostí na rozšírenie 

poznania a formovanie vzťahu k regionálnemu kultúrnemu dedičstvu 

organizovaním výtvarných činností s keramickou hlinou v keramickej 
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dielni MŠ tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života detí a ich rodičov, 

žiakov a širokej verejnosti.  

Vyhlasovateľ výzvy Mesto Trenčín (grantový program na aktivity v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania) 

Žiadateľ o dotáciu 

na podporu 

projektu 

OZ ZR MŠ 

Plnenie projektu september 2021 – august 2022 

 

Názov/dátum 

schválenia projektu 

Technická škôlka  
(13.05.2021) 

Cieľ projektu Rozvíjať u detí technické myslenie, funkčnú gramotnosť, manuálne 

zručnosti, tvorivosť a samostatnosť, ale aj komunikačné spôsobilosti 

a spoluprácu.  

Vyhlasovateľ výzvy Mesto Trenčín (grantový program na aktivity v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania) 

Žiadateľ o dotáciu 

na podporu projektu 

OZ ZR MŠ 

Plnenie projektu september 2021 – august 2022 

 

Názov Čerstvé hlavičky 

Cieľ projektu Napomáhať k motivovaniu a vzdelávaniu detí v téme zdravej výživy. 

Vyhlasovateľ výzvy Kaufland 

Plnenie projektu Účasť podľa podmienok vyhlasovateľa výzvy. 

  

 

Názov programu Školský program Školské mlieko, školské ovocie a zelenina  

Cieľ  Zvýšiť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ako i spotrebu 

ovocia a zeleniny na školách. Napomôcť k vytvoreniu zdravých 

stravovacích návykov, znížiť výskyt nadváhy a obezity u detí 

predškolského veku.  

Vyhlasovateľ výzvy, 

gestor 

Európska únia, MPRV SR 

Plnenie  školský rok 2021/2022 

 

Názov projektu Otvor srdce, daruj knihu 

Cieľ  Projekt venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín 

a deťom osamelých rodičov, spája detské túžby s ochotou dospelých 

pomôcť, rozvíja vzťah detí k čítaniu a podporuje individuálne 

darovanie. 

Vyhlasovateľ výzvy  Trenčianska nadácia, Trenčín 

Plnenie  december 2021 

 

Názov/dátum 

schválenia projektu 

Vyhlasovateľ výzvy Žiadateľ o dotáciu na 

podporu projektu 

Plnenie 

projektu 

Technická škôlka 
(06.04.2022) 

Mesto Trenčín 

(grantový program na 

aktivity v oblasti 

školstva, výchovy 

a vzdelávania) 

OZ ZR MŠ apríl 2022 – 

december 

2022 
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9. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v materskej škole - § 2 ods. 1 písm. i) 

 

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 nerealizovala v MŠ inšpekčnú činnosť.  

 

10. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

materskej školy - § 2 ods. 1 písm. j) 

 

MŠ má vytvorené primerané edukačne podnetné prostredie a materiálno-technické vybavenie pre 

spontánne i zámerné učenie sa detí na plnenie Školského vzdelávacieho programu Dúhová cesta za 

poznaním. Exteriér svojím vybavením spĺňa predpoklady na tvorivé, bádateľské, pohybové, 

komunikačné a relaxačné aktivity. Je vybavený pieskoviskami, lavičkami, vyvýšenými záhonmi a 

certifikovanými detskými hernými zariadeniami pre rozvoj senzomotorických schopností a 

zručností, ktoré zodpovedajú technickej a bezpečnostnej norme. V školskom roku 2021/2022 sa 

vybudovali spevnené plochy na umiestnenie zakúpených troch drevených domčekov a záhradného 

sedenia. Domčeky boli vybavené kuchynkami, oplotením a učebnými pomôckami podporujúcimi 

rolové hry. Na školský dvor sme nákupom zabezpečili tri vyvýšené záhony. V spolupráci s OZ ZR 

MŠ a zákonnými zástupcami detí sa vytvorili dve exteriérové technické dielne s čiastočným 

vybavením. Na školskom dvore prislúchajúcom triede 1-A a 2-B zákonní zástupcovia svojpomocne 

vytvorili záhradnú skalku. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov 

umožňuje funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného 

rušenia. Vybavenie vnútorných priestorov zodpovedá veku detí a ich zdravotnému stavu, stupňu 

telesného a duševného vývinu, antropometrickým požiadavkám a účelu. Rozmiestnenie 

variabilného nábytku v centrách aktivít a hrových kútikoch rešpektuje potrebu detí na voľné hry, 

pohybové aktivity, telesné cvičenia, odpočinok. Vybavenie umyvární spĺňa požiadavky na osobnú 

hygienu a otužovanie detí. Usporiadanie triedy umožňuje uskutočňovať aktivity detí vo veľkej 

skupine (spoločné aktivity, diskusie), v malých skupinách detí a individuálne. Centrá aktivít a hrové 

kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri 

dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Centrá aktivít sú 

dopĺňané rôznorodým materiálom, hračkami a inovatívnymi pomôckami, reáliami, pomôckami 

zabezpečujúcimi gramotne podnetné prostredie podľa zamerania školy. V každej triede sa nachádza 

technická dielňa, ktorá svojim vybavením podporuje u detí rozvoj užívateľských zručností, 

elementárne technické premýšľanie, špecifické technické a konštrukčné spôsobilosti. Dielne sú 

vybavené ponkom, nástrojmi/náradím, rôznorodým materiálom, ochranným odevom a učebnými 

pomôckami vzhľadom k vekovým osobitostiam detí predškolského veku. V školskom roku 

2021/2022 učitelia doplnili vybavenie dielní svojpomocne vytvorenými interaktívnymi panelmi. 

V triedach sa nachádza aj knižnica s rôznorodými žánrami detskej literatúry a časopismi a ďalšie 

pomôcky (obrázky s textami, prediktabilné knihy, kalendáre, interaktívne knihy a i.), ktoré 

podporujú a prispievajú k rozvoju reči a gramotnosti detí. Súčasťou materiálneho vybavenia tried sú 

hračky vrátane digitálnych hračiek, učebné pomôcky hudobného (Bum Bum Boomofón, Malé 

zvončeky - diatonická sada, farebné notové záznamy, xylofón tubový a i.), dramatického, 

pohybového (rôznorodé telovýchovné náčinie a náradie) a výtvarného charakteru; vizuálne 

a autokorektívne (Logico PRIMO a i.) učebné pomôcky; didaktická technika (interaktívna tabuľa s 

príslušenstvom, CD nosič, PC, digitálna kamera TUFF-CAM, digitálny mikroskop, robotická myš s 

bludiskom, hovoriace štipce, mikrofón EASI-SPEAK, interaktívna stena a i.); náradie a náčinie na 

telovýchovné cvičenie a svojpomocne vytvorené pomôcky na rozvíjanie jazykovej gramotnosti. Na 

podporovanie učebnej aktivity detí sa materiálne vybavenie tried v školskom roku 2021/2022 

doplnilo učebnými pomôckami – napr. stavebnica Giant Polydrond päťuholníky, glóbus puzzle, 

stavebnica Junior (zvieratká, autá), obrazové súbory s obsahovým zameraním na plnenie 

vzdelávacích oblastí rozvoja dieťaťa štátneho vzdelávacieho programu, audio CD nosiče s 

nahrávkami rozprávok, kostýmy rozprávkových postáv a i. Pre učiteľov sa zabezpečila metodicko-
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odborná literatúra v súlade s ich potrebami a aktuálnym vedeckým poznaním, multifunkčné 

tlačiarne a notebooky. OZ ZR MŠ v priestoroch MŠ prevádzkuje pre deti a ich zákonných 

zástupcov Soľné inhalačné centrum na podporu prevencie ochorení horných dýchacích ciest a 

v školskom roku 2021/2022 sa zabezpečilo obnovenie náteru omietok priestoru centra. Doplnilo sa 

vybavenie keramickej dielne keramickou hlinou, glazúrami a pomôckami využívanými na 

vytváranie produktov z keramickej hliny. V spoločných priestoroch školy, pri triede 5-E, bola 

v školskom roku 2021/222 zriadená detská knižnica s možnosťou zapožičania kníh do domáceho 

prostredia. Do knižnice sa zakúpila detská literatúra rôznorodých žánrov, variabilný nábytok, 

koberec, stolíky, kreslá, rehabilitačné vaky. Do spoločných chodieb sa zakúpili interaktívne 

nástenné panely. Ďalej sa zakúpením zabezpečili korkové nástenky, propagačný materiál a panel 

s logom školy, detské obliečky a uteráky, hračky. Na schodisku pavilónu A a B sa vymenila PVC 

podlahová krytina a obnovili sa nátery na troch interiérových zábradliach. V rámci tried sa na 

opravách a údržbe vybavenia školy aktívne spolupodieľali aj zákonní zástupcovia detí. Učitelia 

skvalitnili priestory školy svojpomocne vytvorenými výrobkami z dreva na schodištiach a pri 

hlavných vstupoch do budovy MŠ so zohľadnením ročného obdobia. V spoločných priestoroch 

školy a tried inštalovali tematickú výzdobu a detské produkty. V MŠ sídli elokované pracovisko 

Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne (ďalej len „SZUŠ“) a využíva výtvarný ateliér 

a pohybovo-relaxačné centrum na výučbu výtvarného a tanečného odboru. Na individuálnu 

logopedickú intervenciu a poradenskú činnosť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva (ďalej len „SCŠPP“) využíva učebňu pri triede 1-A. Sociálne zariadenia zamestnancov 

a umyvárne detí sú revitalizované a vybavené v súlade s požiadavkami stanovenými vo všeobecne 

záväzných predpisoch. Budova MŠ je čiastočne zrekonštruovaná výmenou okien, sklených výplní, 

vchodových dverí. Naďalej pretrváva zatekanie strechy, nevyhovujúci technický stav budovy 

a potreba zabezpečenia energetickej úspornosti budovy. Chodníky a spevnené plochy na školskom 

dvore sú značne opotrebované, majú narušený povrch, čím nespĺňajú bezpečnostné normy. Na 

školskom dvore prislúchajúcom triedam 5-E a 6-F pretrvávajú nevyhovujúce podmienky a prekážky 

pri realizácii výchovno-vzdelávacích činností a aktivít počas pobytu vonku aj napriek v školskom 

roku 2020/2021 zrealizovanému odvodňovaciemu zásahu. 

  

11. Informácie o oblastiach, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má materská škola nedostatky - § 2 ods. 1 písm. k) 

 

SWOT analýza  

 vnútorného prostredia MŠ 

silné stránky   

- záujem pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ“) o prehlbovanie, zdokonaľovanie 

a rozširovanie profesijných kompetencií absolvovaním aktualizačného, inovačného vzdelávania a 

sebavzdelávaním  

- záujem PZ o overovanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa 

- efektívna tímová spolupráca PZ na zvyšovaní kvality výučby, procesov riadenia MŠ 

prostredníctvom pedagogickej rady MŠ 

- uplatňovanie inovatívnych metód a stratégií vo výučbe vrátane zamerania MŠ 

- kvalitné podmienky na osobnostný rozvoj detí vrátane rozvíjania jazykovej gramotnosti 

prostredníctvom ŠkVP 

- vybavenie MŠ inovatívnymi učebnými pomôckami, IKT technikou s prístupom na internet, 

hračkami a hrovým materiálom  

- účasť/ocenenie detí v súťažiach  

- realizácia krúžkovej činnosti, individuálnej logopedickej intervencie v rámci spolupráce 

s inštitúciami 

- úspešnosť v tvorbe/zapojení MŠ do projektov/grantov/programov  

- aktívna spolupráca so zriaďovateľom MŠ, RŠ, OZ ZR MŠ, zákonnými zástupcami detí, základnou 
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školou, CPPPaP a ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní  

- efektívne využívanie webového sídla MŠ a Facebooku v uzatvorených skupinách tried 

- pozitívna sociálna klíma tried a MŠ  

- edukačne podnetné prostredie tried, estetická úroveň interiéru MŠ 

- zriadené učebne/priestory v MŠ - Výtvarný ateliér, Pohybovo-relaxačné centrum, Logopedické 

centrum, Keramická dielňa, Soľné inhalačné centrum, Technické dielne v interiéri a exteriéri MŠ, 

Knižnica  

- revitalizovaný školský dvor certifikovanými hernými zariadeniami, vyvýšenými záhonmi 

- čiastočná rekonštrukcia budovy MŠ (výmena okien, sklených výplní, vchodových dverí)  

- poloha školy v blízkosti lesoparku Brezina, kopcovitý terén školského dvora 

slabé stránky   

- nevymenovanie vedúceho PZ - zástupca riaditeľa 

- nevyhovujúci tepelno-technický stav strechy a energetická náročnosť budovy 

- nevyhovujúci technický stav chodníkov a spevnených plôch na školskom dvore 

- nefunkčný odvodňovací systém školského dvora (pri triede 5-E a 6-F) 

 vonkajšieho prostredia MŠ 

príležitosti  

- spolupráca s partnermi školy a vzdelávacími subjektami 

- skvalitňovanie využívania inovatívnych metód a stratégií vo výučby a zamerania školy 

- zlepšenie finančnej podpory zo strany zriaďovateľa 

- zvyšovanie propagácie aktivít školy  

- získavanie finančných zdrojov z 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov, projektov, grantov, 

sponzoringu 

ohrozenia  

- znižovanie spoločenského statusu PZ, nedostatočné finančné ohodnotenie PZ a následný 

nedostatok kvalifikovaných PZ 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Angelika Koprivňanská 

 

 

V Trenčíne, 03.10.2022      ................................................ 

                                                                                               Mgr. Angelika Koprivňanská 

                                                                       riaditeľ materskej školy 
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Podpisový hárok 

 

Podpisový hárok 

Pedagogická rada Podpis 

1. Bc. Adriana Turazová učiteľ 

 

Správa o VVČ, jej výsledkoch 

a podmienkach v MŠ za 

školský rok 2021/2022 bola 

prerokovaná na zasadnutí 

pedagogickej rady dňa: 

 

10.10.2022 

 

2. Bc. Stanislava Antalová 

 

učiteľ  

3. Mgr. Vladimíra Fellnerová 

 
učiteľ  

4. Bc. Mária Dvornická 

 
učiteľ  

5. Bc. Lucia Korcová 

 
učiteľ  

6. Miriam Lobotková 

 
učiteľ  

7.  Mgr. Soňa Ježíková 

 
učiteľ  

8.  Daniela Juricová 

 
učiteľ  

9. Bc. Monika Repová 

 
učiteľ  

10. Zuzana Hrachovcová, DiS. učiteľ  

 

11. Bc. Tatiana Nováková 

 
učiteľ  

12. Mgr. Angelika Koprivňanská riaditeľ  

 

Rada školy Podpis 

1.  

Bc. Stanislava Antalová 

predseda 

Správa o VVČ, jej výsledkoch 

a podmienkach v MŠ za 

školský rok 2021/2022 bola 

prerokovaná na zasadnutí rady 

školy dňa: 

 

11.10.2022 

 

2. Bc. Lucia Korcová 

 

podpredseda   

3. Mgr. Stanislava Miková 

 

člen   

4. Lenka Matejičková 

 

člen   

5. Marta Korcová 

 

člen   

6. Bc. Mária Machová 

 

člen   

7.  Lukáš Ronec 

 

člen  

 


