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Titul, meno a priezvisko riaditeľa ZŠ s MŠ: Mgr. Peter Vrábel 

Titul, meno a priezvisko zástupkyne RŠ pre MŠ:  Bc. Jana Jankechová 

 

Názov a adresa školy: Základná škola s materskou školou Horná Streda,                  

Partizánska 391, 916 24 Horná Streda. 

  

Okres : Nové Mesto nad Váhom                  

 

Príslušnosť k školskému úradu: Spoločný školský úrad v Novom Meste nad Váhom , 915 01 

Nové Mesto nad Váhom. 

 

Telefón: 032/7773102. 

 

Zriaďovateľ: Obecný úrad Horná Streda, 916 24 Horná Streda. 

 

Ostatní vedúci zamestnanci školy:  

Zástupca riaditeľa ZŠ: Mgr. Viliam Žitňanský 

Vedúca ŠJ: Edita Moravčíková 

 

Údaje o Rade školy 

Predseda:  Ing. Libuša Zigová 

Členovia:   

Zástupca pedagogických zamestnancov : Bc. Dagmar Burzová,  Mgr. Gabriela Bartovičová  

Zástupca nepedagogických zamestnancov : Milada Rybanská                                                                             

Zástupca rodičov ZŠ: Monika Kusá, Linda Barbušínová, Milada Rehorčíková,  

Zástupca rodičov MŠ: Jana Kováčová 

Zástupca obce : Ing. Kristína Brunovská, Jarmila Kováčová, Katarína Pakánová 

Zástupca odborov : Mgr. Ingrid Palková  

 

Údaje o občianskom združení rodičov:  Predseda: Monika Kusá 

                                                 Pokladník: Bc. Martina Babulicová 

      Tajomník: Linda Barbušinová 

Údaje o MŠ : 

- forma výchovy a vzdelávania: celodenná 

- MŠ je právnou subjektivitou spolu so základnou školou 

- celkový počet tried: 3 

- počet prijatých detí: 25, 

  z toho počas školského roka prijatí : 2  

- počet prijatých 2-3 ročných detí: 21 

- počet prijatých 3-4 ročných detí: 4 

- počet prijatých 4-5 ročných detí: 0 

- počet prijatých 5-6 ročných detí: 0 

- počet prijatých detí v hmotnej núdzi: 0 

- počet odhlásených detí počas školského roka: 3 

- počet odhlásených detí ku koncu školského roka:2  

- počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie: 10 

  z toho počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 1 
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Zamestnanci školy :  

- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy: 7 

- počet asistentov učiteľa:  0 

- počet pedagogických zamestnancov, kt. nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

- študujúcich za účelom zvýšenia  kvalifikácie na VŠ:0                                                                            

- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ:1 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:  

Nikto zo zamestnancov neštuduje na vysokej škole, ani sa nepripravuje na vykonanie I. 

atestácie. Dve zamestnankyne sa zúčastnili na vzdelávacom podujatí – Profesijné štandardy, 

organizované MPC. 

 

Štatistické údaje  

 

Priemerný počet detí v hmotnej núdzi za celý školský rok: 0 

Odvedený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením              

v MŠ (školné): 10,- € mesačne za dieťa, okrem detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky. 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v školskom roku 2019/2020: 1 

Návrhy na OŠD v šk. roku 2019/2020: 0  

Prehľad o dochádzke detí za školský rok: 

 

 Staršia veková 

skupina: 19 

Stredná veková 

skupina: 17 

Mladšia veková 

skupina 16 

September  15,6 12,7 7,8 

Október  15 10,3 5,3 

November  15,8 11 6,7 

December   11,5 8,6 6,2 

Január   13,4 10,1 6,9 

Február  8,6 4 3,9 

Marec  10,6 9,6 8,6 

Apríl   Prev. prerušená Prev. prerušená Prev. prerušená 

Máj   Prev. prerušená Prev. prerušená Prev. prerušená 

Jún  13/20 7,1/10 4,3/6 

Júl 11/12 5,4/8 4,1/7 

 

počet vydaných rozhodnutí: 

- o neprijatí dieťaťa do MŠ: 0  

- o prijatí dieťaťa do MŠ:23  

- o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušovania vnútorného 

poriadku MŠ: 0 

 

počet vydaných Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 0 – neboli podané 

písomné žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré absolvovali predprimárne vzdelávanie 

(Zákon č. 245/2008 Z. z. § 16 odst. 2). 
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Údaje o aktivitách MŠ:  

Naša MŠ sa nachádza v  prírodnom prostredí. Zameriavame sa na rozvoj environmentálneho 

cítenia a ochrany životného prostredia.  

-  preferujeme zdravý životný štýl  a správne stravovacie návyky, 

-  materiálové zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu je na výbornej úrovni. 

 

Celoročné aktivity: 

- rôzne divadelné predstavenia a hudobno – tanečné programy, exkurzie, 

- pravidelný pobyt a výlety do  prírody so zameraním na environmentálnu výchovu 

a ochranu prírody, 

- projekt „Bezpečná škôlka“, 

- zapájanie sa do projektov v spolupráci so ZŠ,   

- besiedky, 

- športové aktivity, 

- krúžok – anglický jazyk 

- Legovňa – malý konštruktér 

 

Jednorazové aktivity:  

- október – mesiac úcty k starším, besiedka 

- prišiel k nám Mikuláš,  

- zvyky a tradície na Vianoce, 

- Mikulášsko – vianočná besiedka  

- fašiangový karneval pre deti,  

- oslava MDD,   

- rozlúčka s predškolákmi, 

 

Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 boli celoplošne na Slovensku prerušené prevádzky 

všetkých materských, základných a stredných škôl z dôvodu vypuknutia pandémie 

respiračného ochorenia spôsobeného COVID 19, sa niektoré plánované aktivity, besiedky, 

hudobné a divadelné predstavenia, koncoročný výlet, spanie predškolákov v MŠ a iné, 

neuskutočnili. 

 

Charakteristika priestorov školy: 

 

Materská škola je v prevádzke s celodennou  výchovnou starostlivosťou. Materská škola sa 

nachádza v budove ZŠ a má samostatný vchod. V  školskom roku 2019/2020 boli otvorené 3 

triedy. Interiér zodpovedá bezpečnostným predpisom. Triedy sú vybavené novými učebnými 

a didaktickými pomôckami – PC, televízor, fotoaparát, interaktívna tabuľa v dvoch triedach... 

Priestory materskej školy sú zariadené moderným vkusným nábytkom. Každá trieda má svoje 

hygienické priestory, ktoré zodpovedajú hygienickým normám. Pre pobyt vonku využívame 

spoločný školský dvor so ZŠ a novovybudované detské ihrisko s pieskoviskom, ktoré spĺňa 

bezpečnostné a hygienické normy.   

 

Vyhodnotenie plnenia cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný rok:      

 

Poslaním aj našej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu plánovitým cieľavedomým 

výchovno-vzdelávacím procesom, ktorý je zameraný na rozvoj kognitívnej, sociálno– 

emocinálnej, perceptuálno–motorickej stránky osobnosti každého dieťaťa.  
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Z hľadiska realizácie  cieľov a kontinuálneho výchovno–vzdelávacieho pôsobenia na dieťa sa 

pravidelne denne realizovali vzdelávacie aktivity, ktoré boli podrobne a konkrétne  

vypracované v plánoch VV činnosti, v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie a ŠkVP Zvedavý škôlkar. 

Pri plnení koncepcie a cieľov našej MŠ sme nezabudli na myšlienky J.A.Komenského „Škola 

má byť dielňou ľudskosti, miestom, kde sa zakladajú predpoklady pre harmonický, fyzický či 

duševný rozvoj dieťaťa, kde sa potvrdzuje hodnota každého človeka, kde sa vštepuje 

pracovitosť, láska k najbližším, k rodnému mestu, láska k vlasti, najušľachtilejšie ľudské 

ideály.“ 

 

V budúcom školskom roku sa chceme viac venovať a zapájať sa do rôznych súťaží 

organizovanými inými inštitúciami.  

 

 Vnútroškolská kontrola:  

 

1. Hospitácie: boli realizované v prvom polroku podľa plánu hospitácií na školský rok 

2019/2020, v druhom polroku sa hospitácie z dôvodu prerušenia prevádzky materských 

škôl na Slovensku, neuskutočnili. 

2. Kontrola plánovania a vedenia agendy, úroveň pedagogického diagnostikovania – boli 

pravidelne správne zaznamenávané a riadne vedené. 

3. Sledovanie kooperácie učiteľ - rodič v rôznych každodenných i plánovaných 

spoločenských situáciách. 

4. Ostatné podľa Plánu vnútroškolskej kontroly na školský rok 2019/2020  

5. Následná Štátna školská inšpekcia – január 2020 – výsledky viď. Správa o výsledkoch    

školskej inšpekcie. 

  

 

  Obsahové zameranie pedagogických porád: 

 

1. schvaľovacia – august 2019, 

2. odborné a prevádzkové – priebežne, 

3. hodnotiaca – január 2020 

                          jún 2020. 

 

 Spolupráce, úroveň, sponzorstvo: 

 

V rámci spolupráce s inými inštitúciami sme aj v tomto školskom roku nadviazali na        

predošlé kontakty. Spolupracovali sme hlavne s Obecným úradom v Hornej Strede, so ZŠ 

Horná Streda,  s CPPP a P v Novom meste nad Váhom, s Ambulanciou klinickej logopédie, 

Mgr. Zuzanou Prednou a Jazykovou školou v Piešťanoch. Opravy a výmeny opotrebovaného 

či poškodeného vybavenia zabezpečil zriaďovateľ. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná 

a schválená: 

 

Pedagogickou radou dňa:  25.8.2020 

 

Radou školy dňa:   

 

Zriaďovateľom dňa:  


