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Rada školy vyjadruje súhlasné stanovisko  s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2021/2022. 

            

        ----------------------------------------- 
        Mgr. Júlia Kučeráková 

        predseda rady školy  

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:       

--------------------------------------------------   ------------------------------------------ 

 

Mesto Trenčín,  

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

 

schvaľuje / neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach MŠ Stromová 3, 

Trenčín za školský rok  za rok 2021/2022. 

 

 

        ------------------------------------------ 

                                                                za zriaďovateľa 



SPRÁVA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH V MATERSKEJ ŠKOLE, STROMOVÁ 3, 911 01 TRENČÍN, 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

1.       ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

1. Názov školy: Materská škola 

2. Adresa školy: ul. Stromová 3, 911 01 Trenčín 

3. Telefónne číslo:       0902 0911 193 

4. Webová adresa: www.msstromova.sk 

5. Adresa elektronickej pošty: 

Elektronická schránka: 

silvia.kozinkova@ms.trencin.sk 

E0007201786 

6. Riaditeľka MŠ:        

Vedúca školskej jedálne: 

PhDr. Bc. Silvia Kozinková 

Mária Dobiášová 

7.  Rada školy: 

Predseda rady školy: 

Zástupca pedagogických zamestnancov: 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

Zástupca zákonných zástupcov: 

Zástupca zákonných zástupcov: 

Poslanec MsZ a MČ: 

Poslanec MsZ a MČ: 

Adresa elektronickej pošty: 

 

Bc. Jana Švecová  

Renáta Majzlánová 

Janka Faltínková 

Jana Ovesná 

Mária Truhlíková 

Eva Struhárová  

Pavol Bobošík   

jana.svecova@ms.trencin.sk 

   

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 

1. Zriaďovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2,  

911 01 Trenčín 

2. Štatutárny orgán:     

 

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 

Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín 

Riaditeľ: Ing. Rastislav Masaryk 

3. Telefónne číslo:       0902 911 200 

4. Adresa elektronickej pošty: rastislav.masaryk@ms.trencin.sk  

 

3. INFORMÁCIE O RADE ŠKOLY: 

Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala 2 krát. 

Rada školy sa na  zasadnutiach  vyjadrovala ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 

596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predložil rade školy na 

vyjadrenie nasledovné materiály: 

 

Zasadnutie dňa: 07.10.2021 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 

ods. 5 písm. d) uvedeného zákona, za školský rok 2020/2021 

 Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried na školský rok 2021/2022 

http://www.msstromova.sk/
mailto:silvia.kozinkova@ms.trencin.sk
mailto:rastislav.masaryk@ms.trencin.sk


 Hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021 

 Informáciu o  pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022 

Uznesenie:   

Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko: 

 K správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 

Zobrala na vedomie: 

 Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried na školský rok 2021/2022 

 Hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021 

 Informáciu o  pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022. 

 

Zasadnutie dňa: 15. 03.2021 online: 

Riaditeľ školy PhDr. Silvia Kozinková oboznámila radu školy  s výsledkami výchovno-

vzdelávacieho procesu za I.  polrok školského roku 2021/2022,  ďalej s hospodárením 

a finančným zabezpečením školy a s dianím života detí v MŠ. Informovala prítomných 

o doteraz uskutočnených akciách a plánovaných aktivitách v druhom polroku školského roka. 

Priebežne monitorovala  realizáciu koncepčného zámeru rozvoja školy. 

Riaditeľka materskej školy PhDr. Silvia Kozinková oboznámila prítomných s nasledovnými 

pokynmi zriaďovateľa ohľadom mimoriadneho prijímania detí utečencov ukrajinskej 

národnosti ako odídencov z vojnovej zóny do našej MŠ: 

 Deti budú prijímané prostredníctvom vypísaného tlačiva na MsÚ v Trenčíne. 

 Musia  mať status odídenca. 

 Musia mať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

 Budú zaraďované do tried podľa aktuálnej situácie – počtu detí v triedach. 

 Bude potrebné citlivo zohľadňovať rečovú bariéru i celkové psychické rozpoloženie 

dieťaťa a rodiny. 

Uznesenie: 

 Rada školy vzala na vedomie informácie riaditeľky materskej školy o výchovno - 

vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok 2022 a o akciách materskej školy, ktoré sa 

uskutočnili a ktoré nás čakajú. 

 Rada školy zobrala na vedomie aktuálnu situáciu ohľadom prijímania detí z Ukrajiny 

do materskej školy. 

 

Ďalšie naplánované  stretnutia sa neuskutočnili z dôvodu dlhodobej PN predsedníčky rady 

školy. 

 

4. ÚDAJE O POČTE DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

V školskom roku 2021/2022 mala materská škola  4 triedy a navštevovalo ju 67detí. 

Niektoré deti  sa počas školského roku odhlásili z dochádzky do materskej školy, iné boli 

prijaté. Po 23.februári nám nastúpilo 5 detí z Ukrajiny. 

 

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

V školskom roku 2020/2021 
21 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 4 



 

5. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 

Počet všetkých zamestnancov MŠ:   13 

Počet pedagogických zamestnancov:    8 

Počet nepedagogických zamestnancov:    5  /z toho: vedúca ŠJ má50%-ný  úväzok/ 

 

6. INFORMÁCIE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Meno a priezvisko 

učiteľa 

Titul Kariérový 

stupeň 

1. atestačná 

skúška 

2. atestačná 

skúška 

Splnenie 

kvalif. 

Predpokladu 

Silvia Kozinková PhDr. Bc. ped.zam.  

s II atest. 

áno áno Áno 

Lenka Brázdilová  samostatný 

ped.zamest 

nie nie Áno 

Dana Gajdošíková Mgr. samostatný 

ped.zamest 

nie nie Áno 

Renáta Majzlánová  samostatný 

ped.zamest. 

nie nie Áno 

Eva Michaličková Mgr. samostatný 

ped.zamest. 

nie nie Áno 

Dagmar Porubanová  samostatný 

ped.zamest. 

nie nie Áno 

Mária Šúryová  samostatný 

ped.zamest. 

nie nie Áno 

Jana Švecová Bc. samostatný 

ped.zamest. 

áno nie Áno 

 

7. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Viac ako polovica naplánovaných aktivít bola realizovaná v rámci materskej školy. Zrealizovali 

sme  12 aktivít a podujatí. Niektoré aktivity boli zrealizované v spolupráci s  inými subjekatmi.  

 06.12.2021 Mikuláš v spolupráci s rodičmi 

 24.02.2022 Karneval 

 28.02. – 03.03.2022 Kurz korčuľovania 

 24.3.2022  Deň vody 

 29.4.2022  Stavanie mája 

 03.05.2022  Deň Zeme – triedenie odpadkov 

 17.05.2022 Divadielko „O nervóznom prasiatku“ 

 18.05.2022 Celoškolská besiedka pre mamičky 

 01.06.2022  Oslava MDD 

 07.06.2022  Dedo Jaro 



 22.06.2022  Farmička 

 29.06.2022  Rozlúčka predškolákov. 

 

Všetky aktivity a podujatia  sme prezentovali verejnosti prostredníctvom našej webovej stránky 

materskej školy. 

8. PROJEKTY, 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 – dodávateľ: Milsy Bánovce nad Bebravou 

 09.06.2022 projekt Moderná koncepcia približovania telesnej kultúry a športu deťom 

predškolského veku v Trenčíne – Mgr. Ľudovít Kuhlöffel 

 

9. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

V  školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 

10. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH  ŠKOLY 

Budovu materskej školy tvoria 3 pavilóny. Jeden z pavilónov je  hospodárska budova.  

Interiér: 

Interiér materskej školy tvoria 4 triedy a 2 veľké spálne. V triede D sa ležadlá rozkladajú.  

Triedy a spálne sú dostatočne veľké, svetlé a spĺňajú podmienky stanovené Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne. Materiálne podmienky materskej školy sú na 

uspokojivej úrovni, zariadenie tried dáva možnosť vytvárania didaktických centier s pomerne 

dobrou výbavou hračiek  a materiálu, čo umožňuje kvalitnú realizáciu hrových a edukačných 

aktivít. Triedy a šatne materskej školy  sú vybavené  novým nábytkom spĺňajúcim všetky 

požiadavky pre  vekovú skupinu detí, ktoré ich navštevujú.V každej triede sa nachádza 

interaktívna tabuľa. Vybavenosť didaktickou technikou aj učebnými pomôckami je  na veľmi 

dobrej úrovni.  

Od roku 2012 prechádza materská škola postupnou rekonštrukciou a obnovovaním interiéru 

a exteriéru. 

 

 2015 vytvorenie novej triedy 

 2015 rekonštrukcia detských sociálnych zariadení 

 2015 výmena podhľadov v triedach a spálňach 

 2016 na jeseň rekonštrukcia strechy 

 2016 rekonštrukcia časti chodníka na školskom dvore 

 2017 vynovenie kancelárie riaditeľa 

          nové pieskoviská  

 2018 /december/ opravené a vynovené priestory pre nepedagogických zamestnancov – 

šatňa, sociálne zariadenia 



 2019 /jún/ opravená a vynovená šatňa a sociálne zariadenia pre pedagogických 

zamestnancov v časti B 

 nové odkladacie priestory na didaktické pomôcky 

 na školskom dvore vybudovaná multifunkčná športová  plocha s tematickým 

zameraním na dopravné ihrisko a iné športové aktivity. 

 2020 /august / boli vymenené  3 ks starých železných  vchodových dverí v prednej časti 

materskej školy. 

 2020 na jeseň vybudovanie  a príprava na sadenie vyvýšených záhonov 

 2020 december až január 2021 zrekonštruovaná kuchyňa 

 2021 zrealizovanie výsadby vo výšených záhonoch v rámci výchovno-vzdelávacieho    

procesu 

 2021 rekonštrukcia altánku na školskom dvore 

 2021 rekonštrukcia plochy pri hospodárskom pavilóne  

 august - september  2021 dokončenie výmeny okien a vchodových dverí na celej budove 

 

Exteriér: 

 

Exteriér materskej školy tvorí  školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou o výmere 

3000m², na ktorom sa nachádzajú hojdačky, záhradný domček, domček so šmýkačkou. Na 

školskom dvore sa nachádzajú hrové prvky ako balančný most, 2 ks húsenice, vláčik, 2 lavičky    

a 4 ks pieskoviská, ktoré zodpovedajú bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.   

Opravená bola časť chodníka školského dvora. V septembri 2019 bola vybudovaná na 

školskom dvore multifunkčná plocha o výmere 5x10 m² z financií OZ, dotácie a rozpočtu 

materskej školy. 

August – september 2021 vytvorenie betónovej plochy  pod novú besiedku na školskom dvore 

a vytvorenie plochy pre zakúpenie odkladacieho priestoru na náčinie a náradie. 

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

 

Nedostatky: 

 

- stále nie sú dokončené niektoré práce po výmene okien  - v roku 2021 po výmene okien 

/po kolaudácii/ ostali nekončené niektoré miestnosti a pri práci boli poškodené niektoré 

miestnosti. Firma prisľúbila, že to dokončí, no doteraz nie je nič dokončené. 

- steny ostali po výmene okien len začistené, je treba nanovo vymaľovať 

- sprchový kút v umyvárni pri triede D je plesnivý, tečie pravdepodobne v stene   

- vymeniť stropy na chodbe, v šatniach, hospodárskom objekte  

- vymeniť podlahy v hospodárskom pavilóne 

- je potrebné vymaľovať školský plot 

- chýbajú striešky nad vchody 

 

 

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

opotrebované a zničené vandalmi a tiež vymeniť povrch poškodenej pevnej plochy chodníkov, 

zabezpečiť pravidelnú revíziu hrových prvkov zriaďovateľom. 

 

 

 

 



11. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, 

V KTORÝCH ŠKOLA MÁ NEDOSTATKY 

     1.1 SWOT analýza materskej školy 

Silné stránky Slabé stránky 

Pedagogický proces: 

 úspešné plnenie výkonových štandardov  

a rozvíjanie kompetencií u detí 

prostredníctvom ŠKVP materskej školy 

„Kľúčik do sveta“ 

 kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ 

 pravidelná logopedická starostl 

Kompetencie ľudí (personálne riadenie) 

 kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

 záujem zamestnancov o profesionálny 

a kariérny rast 

 pravidelná účasť na vzdelávaniach, 

seminároch odborných konferenciách 

 ochota pracovníkov školy ku zmenám 

 pozitívna klíma školy 

Riadenie školy 

 otvorené riadenie, spolupráca, kooperácia 

so zamestnancami 

 demokratický štýl riadenia školy 

 delegované kompetencie 

Financie, materiálno-technické zázemie 

interiér:  

 priestory vybavené novým nábytkom, 

didaktickými pomôckami,  

 výborné vybavenie školy IKT  

 čiastočne zrekonštruované priestory 

 

 

exteriér: 

 3000 m² školský dvor 

 vhodný priestor pre vytvorenie záhonov  

 vybavenie šk. dvora hrovými prvkami, 

 pieskoviskami 

 nová multifunkčná športová plocha 

 nový altánok na školskom dvore 

Marketing školy 

 existujúce tradičné aktivity školy spolu 

s rodičmi 

 dobrá spolupráca s rodičmi, so ZŠ, inými 

subjektmi ( OZ,  Rada školy, CPP, ZŠ, 

Akadémia III. veku) 

 efektívne využitie  web stránky  MŠ  

 úspešnosť v projektech 

Pedagogický proces: 

 

 starnúci pedagogický zbor 

 nárast detí so ŠVVP 

 absencia asistentov učiteľov, odborných 

zamestnancov 

 

Kompetencie ľudí (personálne riadenie) 

 slabá úroveň profesijnej prípravy pedagógov 

/začínajúci učiteľ/ 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

a prevádzkových zamestnancov 

 slabá úroveň IKT zručností pedagogických 

zamestnancov 

 v niektorých oblastiach je prítomná rivalita, 

najmä, keď ide o organizovanie  podujatí pre 

rodičov – besiedky, dielničky 

Riadenie školy 

 nedirektívný štýl riadenia 

 

 

 

Financie, materiálno-technické zázemie 

interiér:  

 nedokončená obnova budovy školy /okná, 

dvere, stropy/ 

 chýbajúce skladové priestory 

 nevyhovujúce radiátory 

 krátenie rozpočtov 

 nedostatok financií 

exteriér: 

 nevyhovujúci stav školského dvora /chodníky/ 

 opotrebované oplotenie 

 neatraktívna fasáda MŠ 

 

 

 

Marketing školy  

 slabá prezentácia MŠ na verejnosti 

 nezáujem časti rodičov o tradičné aktivity 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 získavať financie z projektov, grantov 

 z 2%   daní 

 dotácie od štátu 

 spolupráca s partnermi a vzdelávacími 

subjektami 

 

 nedostatok financií 

 legislatíva –neustále zmeny 

 demografické zmeny  

 spoločenské nedocenenie práce učiteľa 

 nezáujem o učiteľské povolanie 

 absentujúce dopravné spojenie MHD 

 pandemická situácia  

 energetická kríza 



 

2. Ďalšie informácie o materskej škole 

V školskom roku 2021/2022 v materskej škole pokračovala logopedická starostlivosť 

poskytovaná Súkromným špeciálno-pedagogickým centrom Bánovce nad Bebravou 

a uskutočnila sa depistáž školskej zrelosti u detí plniacich si povinné predprimárne vzdelávanie. 

SPRÁVA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 526/2022 Z. z. účinná od 01.01.2022 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl  a školských zariadení 

2.  Informácií o činnosti Rady školy pri Materskej škole Stromová 3,  Trenčín 

3. Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady 2021/2022 

 

 

 


