Príloha č. 2 k Zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach konaného dňa 30.9.2021

Materská škola, Štúrova ul.197/53, 922 10 Trebatice

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2020/21

Predkladá:
Jana Palkechová
riaditeľka MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ, Štúrova 197/53,
Trebatice bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa:
.............................................................

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Trebatice:
Rada školy pri MŠ Trebatice
odporúča – neodporúča
zriaďovateľovi - Obci Trebatice s c h v á l i ť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Trebatice
v školskom roku 2020/21 dňa:
.............................................................

.................................................................
predseda Rady školy pri MŠ Trebatice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stanovisko zriaďovateľa:
Zriaďovateľ – Obec Trebatice
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Trebatice
v školskom roku 2020/21 dňa:
............................................................

..................................................................
za zriaďovateľa – Obec Trebatice
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1. Základné údaje o škole
1.1 Základné údaje o materskej škole
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
Riaditeľka školy:

Materská škola
Štúrova ulica č.197/53, 922 10 Trebatice
033/779 82 94
palkechova@trebatice.sk
www.mstrebatice.sk
Jana Palkechová

Predseda rady školy:

Líšková Drahoslava

Členovia rady školy:

Reginová Elena
Mgr. Jankechová Alena
Mgr. Žáková Jana
Mgr. Doktorová Lenka

zástupca pedagogických
zamestnancov
zástupca nepedagogických
zamestnancov
zástupca obce
zástupca rodičov
zástupca rodičov

2. Základné údaje o zriaďovateľovi
Zriaďovateľ školy:
Adresa zriaďovateľa:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:

Obec Trebatice
Hlavná 247/107, 922 10 Trebatice
033 779 82 78
podatelna@trebatice.sk

3. Informácie o činnosti rady školy a činnosti poradných orgánov
riaditeľky školy
Rada školy pri MŠ Trebatice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa
26.08.1999.
Súčasná Rada školy mala svoje ustanovujúce zasadnutie 10.10.2017, zriadená bola dňa
12.10.2017 podpisom zriaďovateľa – starostu Obce Trebatice. Na svojom ustanovujúcom
zasadnutí si jej členovia zvolili za predsedu Drahoslavu Líškovú.
Zloženie Rady školy je nasledujúce:
Rada školy pri MŠ Trebatice v školskom roku 2020/21 nezasadala. S dokumentami, ku
ktorým sa rada školy vyjadruje, sa z dôvodu protipandemických opatrení členovia
oboznamovali a tiež ku nim vyjadrovali elektronickou formou. Takto im bola predložená
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Trebatice v školskom roku 2019/20, ktorú

3

odporučili na schválenie, čas prevádzky materskej školy, čerpanie financií z účtu občianskeho
združenia Trebatické deti, počty prijatých detí do materskej školy na školský rok 2021/22.
Súčasnej rade školy ku dňu 12.10.2021 končí volebné obdobie a začiatkom školského roka
2021/22 bude zvolené jej nové zloženie.
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa MŠ, jej členmi sú všetci pedagogickí
zamestnanci. Napriek mimoriadnej situácii a obmedzenej prevádzke materskej školy sme v
priebehu roka uskutočnili 4 plánované pedagogické rady – 1 úvodná, 1 informačná a 2
hodnotiace. Ich hlavnou témou bolo prerokúvanie dôležitých dokumentov a pedagogických
otázok, hodnotenie plnenia ŠKVP, výsledky diagnostických pozorovaní, plnenia IVP deťom
s OPŠD, hodnotenie pedagogických zamestnancov, poznatky z aktualizačných vzdelávaní –
webinárov, odovzdávanie skúseností získaných samoštúdiom odbornej literatúry, odporúčania
a ponuky ďalších vzdelávaní,... Ďalej na nich riaditeľka hodnotila plnenie dokumentov
materskej školy, plánov spolupráce, Školského poriadku, spoluprácu s rodinou, obcou, ZŠ,
CPPPaP, jazykovou školou C&M v Piešťanoch.
Metodické združenie začalo pracovať tak, ako v minulých rokoch podľa svojho plánu
činnosti. Vedením metodického združenia bola poverená Drahoslava Líšková.
Od 1. januára 2021 prišla do platnosti vyhláška MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa
mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. Na základe týchto zmien je zriadenie metodického
združenia na škole iba ako možnosť, nie povinnosť. Keďže sme iba dvojtriedna materská
škola a štyria pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretávajú denne, na zasadnutí pedagogickej
rady dňa 25.01. 2021 členovia schválili návrh na zrušenie metodického združenia. Náplň jeho
činnosti preberá pedagogická rada.

4. Údaje o počte detí materskej školy

Počet tried

Počet detí

2

44

2

44

Stav k 15.09.2020
Z toho
Deti navštevujúce
MŠ posledný rok
Mladšia
Staršia
pred školskou
trieda
trieda
dochádzkou
20
24
15
Stav k 31.08.2020
20
24
15

Deti so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami
0
0

V mesiaci máj, počas zápisu detí na školský rok 2021/22 bolo do materskej škole podaných
18 žiadostí o prijatie. Prijatých bolo 14 detí, neprijaté boli 4 deti, ktoré k 01.09.2021
nedosahujú vek 3 roky.
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Stav k 01.09.2021 je 44 zaradených detí, čím je naplnená kapacita materskej školy aj
s využitím navýšenia počtu o 3 deti na triedu.

5. Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu

Pedagogickí zamestnanci
Meno
Palkechová Jana
Líšková Drahoslava
Macháčová Daniela
Mgr. Palkovičová Veronika
Prevádzkoví zamestnanci
Hermanová Jana
Kopálová Viera
Zamestnanci školskej jedálne
Mikušová Oľga
Jankechová Anna
Reginová Elena
Celkový počet zamestnancov: 9

Funkcia
riaditeľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka

Kvalifikačný predpoklad
kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná
ukončené štúdium na
doplnenie kvalifikácie

upratovačka a práčka
školníčka
vedúca ŠJ
kuchárka
hlavná kuchárka

kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná

6. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Mesiac
September
Október

Aktivity
organizované Prezentácia materskej školy
materskou školou pre deti
na verejnosti
Adaptačný
pobyt Články v obecných novinách
novoprijatých detí
Svetový deň výživy – tvorivé Výroba darčekov pre starých rodičov
dielne v MŠ
Šarkaniáda na futbalovom
štadióne

November
December

Spomienka na padlých vojakov pri
kostole sv. Štefana
Oboznamovanie
detí
s vianočnými zvykmi
Vianočný
program
sprostredkovaný formou videa
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na webovej stránke MŠ
Mikuláš v MŠ
Január
Február

Detský karneval v materskej
škole pre deti rodičov kritickej
infraštruktúry

Marec

Zhotovenie a vynášanie
Moreny
Meranie zraku detí – Únia
nevidiacich Slovenska

Apríl

Týždeň zdravia
Deň Zeme, Týždeň ochrany
prírody

Zber papiera spoločný so základnou
školou

Máj

Program ku Dňu matiek
sprostredkovaný formou videa
na webovej stránke
Exkurzia v Agro-družstve
Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/22
Trebatice

Jún

Deň detí v MŠ
Vystavenie tabla budúcich prvákov v
informačnej tabuli obce
Športová olympiáda na
futbalovom štadióne
Divadlo Ako sa maľuje dúha v
materskej škole
Divadielko Kozliatka v
materskej škole
„Škôlkárska maturita“ za
účasti rodičov na dvore MŠ

Organizovanie aktivít bolo počas takmer celého školského roka obmedzené alebo zakázané
z dôvodu protipandemických opatrení.
Zakázaná bola aj krúžková činnosť a športové aktivity. Z toho dôvodu sme krúžok anglického
jazyka ani Malého konštruktéra neuskutočňovali.

7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu
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Škola podporujúca zdravie

1999

Malý konštruktér
Evička nám ochorela
Ekovláčik - Separáčik
Babička, prečítaj nám
rozprávku
Ovocie do škôl
Motýlia záhrada

2018
2013
2014
2020

2004 (Národný projekt bol ukončený,
prvky z neho sme si ponechali)
pokračuje
pokračuje
pokračuje
neukončený

2011
2020

pokračuje
ukončený

8. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
V školskom roku 2020/21 nebola v MŠ Trebatice vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

9. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Exteriér
Areál materskej školy je upravený, bezpečný a chránený. Umiestnený je v pokojnom, tichom
prostredí, vysadený množstvom stromov, ktoré vytvárajú príjemné miesta na oddych. Slúži na
realizáciu pobytu vonku, vzdelávacích aktivít, pohybových činností, tvorivých činností, na
spontánne nadväzovanie kontaktov medzi deťmi.
Jeho jedna časť je zariadená pre aktívne hry detí, vybavená je viacerými novými
certifikovanými zariadeniami – veľká preliezačková zostava, domček, hojdačky „hniezdo“,
tunel, šplhacia pyramída, kolotoč, kryté pieskovisko. Nachádza sa tu i voľný priestor na
pohybové a loptové hry detí a lavičky na oddychovanie.
V druhej časti dvora je veľký voľný zatrávnený priestor, ktorý využívame s určitými
obmedzeniami, nakoľko v jeho rohu je malá prečerpávacia stanica obecnej kanalizácie.
Interiér
Materská škola je dvojtriedna, kapacita sa zhoduje s maximálnym počtom detí v triedach,
uvedeným v školskom zákone - 20 a 21 detí v triede. V staršej triede sme využili možnosť
navýšenia počtu detí na 24.
Obidve triedy sú vybavené novým nábytkom, dostatočným počtom hračiek. Na vytváranie
prostredia, ktoré spĺňa estetické a emocionálne kvality kladieme v materskej škole patričný
dôraz. Deti majú v triedach vytvorené účelovo vybavené hrové a pracovné kútiky a tiež
priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. K hračkám a pomôckam majú voľný
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prístup, majú možnosť ponechať si vlastný výtvor na výstavke. Učitelia podľa potrieb
prostredie upravujú, navodzujú priaznivú atmosféru v triede, vytvárajú podmienky pre
spontánne i zámerné učenie sa pre deti. Negatívom v oboch triedach je skutočnosť, že
nemáme stabilný priestor na realizáciu zdravotných cvičení, a preto časť vytvorených hrových
kútikov musíme denne odkladať.
Pre rozvoj digitálnej gramotnosti detí majú pedagogickí zamestnanci v oboch triedach
k dispozícii interaktívnu tabuľu, v triede starších detí dva notebooky s tlačiarňami i ďalšie
digitálne pomôcky – programovateľné hračky, digitálny mikroskop, digitálny mikrofón,
fotoaparát. Vybavenie učebnými pomôckami, detskou i odbornou literatúrou, hudobnými
nástrojmi je dobré, postupne, podľa finančných možností ich ponuku neustále rozširujeme.
V budúcnosti chceme väčšiu pozornosť venovať vybaveniu telovýchovným náradím a
náčiním, potrebnému pre zdravý fyzický vývin detí a rozvoj psychomotorických
kompetencií..
Všetky školské potreby súvisiace s každodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou,
s rozvojom tvorivosti, samostatnosti detí, nakupujeme priebežne podľa potreby a deti ich
majú v triedach k dispozícii podľa svojho vlastného záujmu.
Spálne v oboch triedach sú stabilné, iba v triede starších detí je z dôvodu dodržania
požiadaviek na výchovno-vzdelávacie zariadenia uvedených v zákone č.126/2006 Z.z.
o verejnom zdravotníctve, vyhlášky č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež, potrebné rozkladať niekoľko ležadiel do triedy. Ležadlá sú
pevné, stabilné, tepelne izolované a skladné.
Materská škola má vlastnú zrekonštruovanú kotolňu, ktorá umožňuje vykurovanie podľa
našich potrieb a po zateplení budovy tiež úsporu nákladov na prevádzku.
Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, v ktorej sa stravujú okrem našich detí aj deti
miestnej základnej školy a Centra pre deti a rodiny .
Školský rok 2020/21 bol plný obmedzení a týkalo sa to aj prác v rámci rekonštrukcií a opráv.
Po veľkej minuloročnej rekonštrukcii interiérov budovy sa v tomto roku uskutočnila iba bežná
údržba a opravy.
Z plánovaných prác sa podarilo splniť:
 dokončenie náterov záhradných zariadení pre deti
 doplnenie výsadby drevín na dvore materskej školy
 zhotovenie dvoch vyvýšených záhonov na výsadbu byliniek a zeleniny, financované
z grantu obce Trebatice
 nákup kníh pre deti a učebných pomôcok v rámci rozvojového projektu Múdre hranie
 nákup učebných pomôcok, školských potrieb a hračiek pre deti
 výzdoba interiéru
 drobná údržba podľa potreby ( WC, vodovodné batérie, dvor MŠ )
 vyriešenie problému s návlekmi na obuv zakúpením jednorázových návlekov
 údržba posteľnej bielizne a uterákov
Nesplnené zostalo:
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 nákup nových stoličiek pre deti do tried
 upratanie a vymaľovanie kotolne
 oprava poškodeného a nebezpečného plota z južnej strany dvora

SWOT analýza materiálovo- technického stavu materskej školy
Silné stránky
vynovený vzhľad budovy materskej školy,
zvýšenie energetickej účinnosti po zateplení
zrekonštruované priestory umyvární, šatne,
chodby, kuchyne
dostatok hračiek a moderných učebných
pomôcok pre deti
estetické prostredie v interiéri
pokojný priestranný dvor, vysadený zeleňou
a vybavenými bezpečnými atraktívnymi
zariadeniami pre deti
vybavenie IKT pre deti

Slabé stránky
absencia priestorov pre učiteľky, skladových
priestorov na učebné pomôcky
vytváranie priehlbín v podlahe tried na
poschodí
pôvodné zariadenie priestorov jedálne,
riaditeľne
nevhodne zariadená práčovňa
nebezpečné časti oplotenia zo strany
záhrady susediacej s areálom
nedostatok priestoru pre maximálny počet
detí v triedach

vybavenie IKT pre riaditeľku, PZ ideti
výzdoba interiéru zhotovovaná učiteľkami
aktívne Občianske združenie Trebatické deti
vlastná pračka v MŠ
Príležitosti
Ohrozenia
zmena štátnej politiky v oblasti financovania zranenie detí počas hier pri oplotení zo
regionálneho školstva
strany južnej záhrady
získavanie financií z 2% z daní, organizácie
podujatí, zberu papiera, od sponzorov

10. Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami

Silné stránky
zateplená budova, zrekonštruovaný jej
vonkajší vzhľad
poloha areálu, priestranný dvor vysadený
zeleňou, vybavený bezpečnými atraktívnymi
zariadeniami
zrekonštruované priestory umyvární, WC,
šatne, chodieb
vybavenosť hračkami, učebnými pomôckami,

Slabé stránky
pôvodné, staré vybavenie jedálne pre deti MŠ
aj ZŠ, riaditeľne
chýbajúce skladové priestory a priestory pre
pedagogických zamestnancov
vytvárajúce sa priehlbiny v podlahe tried na
poschodí
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školskými potrebami, IKT
veľmi dobrá psychosociálna klíma
kvalitne
fungujúca
tímová
práca
zamestnancov, ich zodpovedný prístup
kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť
existujúce tradičné aktivity, mimoškolské
aktivity
oboznamovanie detí s anglickým jazykom
aktivity na získanie finančných prostriedkov
(2% z dane, organizácia podujatí, projekty)
pravidelne aktualizovaná webová stránka MŠ
školská stravovňa, práčka v MŠ
Príležitosti
aktivizácia a motivovanie pedagogických
zamestnancov k účasti na vzdelávaní
zapájanie sa do súťaží a olympiád

Riziká
kapacitné možnosti neuspokojujúce všetkých
záujemcov o prijatie dieťaťa do MŠ
nestabilný záujem rodičov o spoluprácu
s materskou školou
prezentácia činnosti MŠ na vlastnej webovej únava a hroziaca vyhorenosť pedagogických
stránke a v obecných novinách
zamestnancov z dôvodu preplnenosti tried
získavanie nových mladých rodičov na
spoluprácu

11. Spolupráca MŠ s rodinou, zriaďovateľom, ZŠ, CPPPaP
v Piešťanoch

Plnenie plánu spolupráce s rodinou
Spolupráca s rodičmi bola v tomto školskom roku na úrovni primeranej aktuálnej
situácii. Niekoľko týždňov rodičia nevstupovali do budovy, prípadne na poschodie k triedam,
spolupráca sa v tom čase takmer prerušila. V kontakte sme boli iba prostredníctvom webovej
stránky, na ktorej boli pravidelne aktualizované oznamy či potrebné tlačivá a potvrdenia.
Plnenie plánu akcií s rodičmi bolo obmedzené, tak ako všetky ostatné aktivity.
Počas celého roka sme spolupracovali pri preukazovaní negatívnych výsledkov testov
rodičov, neustálych zmenách potvrdení o bezinfekčnosti, úhradách poplatkov za materskú
školu inou formou ako obvykle.
Podarilo sa nám zorganizovať rodičovskú schôdzu k začiatku školského roku, v mesiaci jún
jedno stretnutie adaptačného pobytu detí prijatých k 1.9.2021 a Škôlkársku maturitu za účasti
rodičov na dvore materskej školy.
Program detí k Vianociam a ku Dňu matiek sme natočili a zverejnili na webovej stránke
materskej školy. S rodičmi sme spolupracovali taktiež pri vypracovaní zadávaných úloh
deťom prostredníctvom webovej stránky.
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Aktívna spolupráca jedného z rodičov nám priniesla novú, modernú webovú stránku a tiež
prístroj na rýchle a spoľahlivé meranie teploty osôb pri príchode i kedykoľvek počas dňa.
Plnenie plánu spolupráce s Obcou Trebatice
Spolupráca s naším zriaďovateľom pokračovala takmer bez obmedzení. Obec nám
zabezpečovala potrebné opravy prostredníctvom svojich zamestnancov, hradila nákupy
čistiacich a pracích prostriedkov, kancelárskych potrieb, úpravu trávnika a celého dvora
materskej školy, formou obecného grantu nám zafinancovala zhotovenie vyvýšených
záhonov.
O činnosti našej materskej školy sme informovali v obecných novinách a na webovej stránke.
Spolupráca so Základnou školou Trebatice
Spolupráca so ZŠ bola v tomto roku veľmi dobrá, avšak obmedzená iba na riaditeľky, ktoré si
navzájom pomáhali v rôznych oblastiach činnosti škôl, v zbere papiera. Deti základnej školy
naďalej chodili na obed do našej jedálne. Spoločné podujatia boli zakázané.
Plnenie plánu spolupráce s CPPPaP v Piešťanoch
Depistáž percepčno-motorických schopností vykonaná nemohla byť, rodičia s deťmi
navštevovali CPPPaP v Piešťanoch individuálne, využívali hlavne logopedické služby
a vyšetrenia školskej spôsobilosti.

V Trebaticiach 31.08.2021

Správu vypracovala: Palkechová Jana

............................................
Podpis a pečiatka
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Východiská a podklady:
1. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcia materskej školy
4. Plán práce školy
5. Vyhodnotenie plnenia ŠKVP
6. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia
7. Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady
8. Vyhodnotenie ročného plánu vnútornej kontroly
9. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Trebatice
10. Informácie o činnosti rodičovského združenia
11. Podklady o čerpaní rozpočtu zriaďovateľa
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