
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa,
telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školy Materská škola, Soblahovská 1183/6, Trenčín
Adresa školy Soblahovská 1183/6, 911 01 Trenčín
Telefón +421326522696
E-mail janka.babalova@ms.trencin.sk
WWW stránkamssoblahovska.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Mgr.Janka Babálová 0902 911 188 janka.babalova@ms.trencin.sk
Zástupca riaditeľa PaedDr.Tatiana Barinková 0904 031 905 dduduska@gmail.com

Rada školy

RŠ je ustanovená v znení §25 ods.4 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor je zložený zo 7 členov vrátane
predsedu RŠ.

Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
predseda Matúš Marta predseda
pedagogickí zamestnanci PaedDr.Barinková Tatiana
ostatní zamestnanci Šebánová Jana
zástupcovia rodičov Janík Lukáš

Ing.Strápková Mária
zástupca zriaďovateľa Moško Michal

Medal Richard

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa
elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Mesto Trenčín
Sídlo Mierové nám.2, 911 64 Trenčín
Telefón 0902 911 200
E-mail rastislav.masaryk@ms.trencin.sk



§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o
činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy
zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy pri MŠ Soblahovská 1183/6 v Trenčíne a Pedagogická rada pri MŠ Soblahovská 1183/6 v Trenčíne
ako poradný orgán bola oboznamovaná na rokovaniach s priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho
procesu, s MTZ, aktívne spolupracovali s vedením školy, navrhovali vhodné možnosti pri skvalitňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok materiálno-technického vybavenia.

V júni 2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Soblahovská 1183/6 v Trenčíne s
jednohlasným návrhom Mgr. Janky Babálovej zriaďovateľovi. Na tomto základe bola Mestom Trenčín a
primátorom Mgr.Richardom Rybníčkom na ďaľšie 5 ročné funkčé obdobie menovaná riaditeľka MŠ Mgr. Janka
Babálová.

Pedagogická rada je v znení §6 ods.1.,2. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, Vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z.z. poradným orgánom riaditeľa školy a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci.
Pracovala podľa Pracovného plánu na šk.r.2020/2021.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 72

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie: z celkového počtu boli 2 deti so štátnou príslušnosťou Ukrajina - odídenci.

Návrh na počty prijímaných detí a návrh na počet tried MŠ na školský rok 2022/2023 je:

I. počet novoprijatých detí : 24

II. Celkový počet detí: 73

III. Ukrajina - odídenci: 4

IV. Počet tried: 4
Ročník: 1. 2. 3. 4.

počet tried 1 1 1 1
počet žiakov 19 17 20 16
počet detí z UA 2
spolu detí 19 17 20 18

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších



zamestnancov

Zamestnanci

Všetci zamestnanci sa v pravidelných dvojročných intervaloch zúčastňujú školeni o ochrane pred požiarmi,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovný pomer Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov
pedag. prac.

Počet úväzkov
nepedag. prac.

TPP 9 5 9 5
DPP 1 0
MD 1

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú podľa Plánu profesijného rozvoja, vypracovaného v súlade so
zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR 361/2019 o vzdelávaní a profesijnom rozvoji.
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu poznámka

učiteľov 1 8 9 nekvalifikovaná si zvyšuje kvalifikáciu pre výkon prac.
činnosti

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia
na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolomedzinár. kolo
Športová
olympiáda Som
šikulka

37

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali Školský vzdelávací program Detský úsmev, vypracovaný v
súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. V znení §9 ods. 5 a 6 Školského zákona sú učebnými
osnovami vzdelávacie štandardy vzdelávaích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie ISCED 0.

Zameranie MŠ je multikkultúrno - komunikačné v duchu priateľstva, ochrany zdravia a životného prostredia s
dôrazom na zvyšovanie emocionálnej inteligencie.

Nad rámec edukačných aktivít sme uskutočnili plánované aktivity hlavne realizované v exteriéri materskej školy
s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných podmienok z dôvodu výskytu COVID a ďaľších
ochorenía to netradičné výtvarné techniky LandArt, Farmička s cieľom priblížiť život a význam domácich a
hospodárskych zvierat pre človeka, na Karnevale pri príležitosti MDD, Mikulášskej besiedke sme u detí
prehlbovali estetické cítenie a radosť z osláv, sviatkov, Hasiči na školskom dvore. Naďalej sme využívali o.i.
prvky Hejného meódy, využívaním digitálnych technológií, zameriavali sme sa na vytváranie hodnotiacich a



sebahodnotiacich spôsobilostí detí so zreteľom na individualitu. Individuálnu logopedickú starostlivosť sme
uskutočňovali v spolupráci s CŠPPP Bánovce nad Bebravou, športové aktivity na podporu zdravia a zvyšovania
fyzickej kondície o.i. i v spolupráci s HOSS SPORT CENTER. a ďaľších progresívnych metód k rozvoju
kritického, tvorivého, logického myslenia a kooperácii detí. enviromentálnu výchovu športovú olympiádu

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie
zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Školský mliečny program, zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s
finančnou podporou EU

Školské ovocie - európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou EU

Separujme denne trošku

B) Krátkodobé- Cvičme denne aspoň chvíľu, naberáme pri tom silu

Revitalizácia školského dvora

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: r.2012

Druh inšpekcie: komplexná

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických
podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu materiálno - technické zabezpečenie spĺňalo
osobitné požiadavky v súlade s §51 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2022 Z.z. a ďaľšími
záväznými predpismi a umožňovalo realizovať vlastné stanovené ciele, bolo aktuálne z hľadiska vplyvu na
dosahovanie cieľov a poslania MŠ

- priestory školy - sa postupne rekonštruujú, bola dokončená kompletná výmena okien, vchodových dverí a
čiastočne interiérových dverí, v dvoch pavilónoch sú samostatné prietokové ohrievače na ohrev vody v
detských umyvárkach, ostatné sú napojené na TUV dodávanú z blízkej kotolne, dlhodobo je žiadaná u
zriaďovateľa prestavba priľahlého bytu na 5. pavilón s herňou, spálňou a sociálnymi zariadeniami



- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami je na kvalitnej úrovni, využívali sa moderné učebné pomôcky,
kvalitné hračky, hrový materiál, detská i odoborná liateratúra v knižnej i digitálnej forme, implementovali sme
DT vo všetkých triedach, vybavených IKT pomôckami s príslušenstvom, WIFI pripojením, s cieľom viesť deti k
ochrane prostredia sme používali v každej učebni kontajnery na separovanie odpadu, na rozvoj pohybových
aktivít sme využili nové náčinie a náradie, pred IV. pavilónom sme betónovú plochu nahradili mäkkou
dopadovou plochou

- dlhodobým plánom je prestavba priľahlého bytu na 5. pavilón s herňou, spálňou a sociálnymi zariadeniami

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie
dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie
nedostatky

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v pripravenosti detí na povinnú školskú dochádzku. Silnou stránkou je, že
je pozitívna socio-emocionálna klíma v MŠ, vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, Školský
vzdelávací program pripravený na mieru MŠ, využívanie alternatívnych prvkov, kvalitné IKT vybavenie,
krativita a iniciatíva zamestnancov.

Slabou stránkou je zastaralý stav dvoch sociálnych zariadení pre deti, nedostatok finančných prostriedkov.

Príležitosti sú v záujme rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí na princípoch dobrého partnerstva,
zdokonaľovanie komunikačných kompetencí a umožnenie ďaľšieho vzdelávania učiteľov z dôvodu financovania

Hrozby sú v demografických zmenách, nepriaznivej ekonomickej situácii a poklese natality.

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov boli poskytnuté na stravu, pre odídencov z UA

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí
alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov
zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi



Škola dlhodobo kooperuje s rodičmi a priateľmi školy v Občianskom združení rodičov a priateľov. Finančné
prostriedky tohto združenia sú výlučne používané na skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu,
zdravého pobytu detí v MŠ, nákup UP a hračiek do kabinetov a jednotlivých tried a uskutočňovanie
netradičných aktivít. Predsedníčkou OZ bola Ing. Mária Strápková

Záver

Vypracoval: Mgr.Janka Babálová

V Trenčíne, 7. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2022


