
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
Základná škola s materskou školou Trnovec nad 
Váhom 302 

Adresa školy Školská č. 302, Trnovec nad Váhom 

Telefón 031/77813 86, 031/77812 90 

E-mail skolka@zstrnovecnv.sk 

Zriaďovateľ Obec Trnovec nad Váhom 

Riaditeľka školy Mgr. Miriam Žigová 

Zástupkyňa riaditeľky pre 
MŠ 

Alexandra Takácsová 

Výchovný jazyk slovenský 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Miriam Žigová 0317781290 info@zstrnovecnv.sk 

Zástupkyňa riaditeľky 
pre MŠ 

Alexandra 
Takácsová 

0317781386 skolka@zstrnovecnv.sk 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ pri MŠ Lucia Lacková 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 69 

Počet tried: 3 



Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2 3 Spolu 

počet tried 1 1 1 3 

počet žiakov 20 24 25 69 

z toho ŠVVP 0 0 0 0 

z toho OPŠD 0 0 1 0 

z toho predškoláci 0 0 26 69 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov 

V školskom roku 2020/2021 osvedčenie o predprimárnom vzdelaní získalo 26 detí.  

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole bol zabezpečený podľa Školského 
vzdelávacieho programu DÚHA.  

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 6 4 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 0 0 

ZPS 0 0 

Na dohodu 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 5 6 

asistentov učiteľa 0 0 0 

        

spolu 0 6 6 

 

 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 0 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 2 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 1 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov 

jednotlivci jednotlivci 

  

  

Aktivity a prezentácia na verejnosti (za normálnych okolností)  

Turistická vychádzka do blízkeho okolia  

Výchovný koncert "multiinštrumentálne vystúpenie 

,,Týždeň zdravej výživy", výstavka ovocia a zeleniny 

,,Šarkaniáda"- spoločné púšťanie papierových drakov v areáli MŠ 

,,Posedenie pri tekvici"- vyrezávanie a zdobenie tekvíc s deťmi a ich rodičmi 

Triedne besiedky ku Dňu úcty k starším ( KD vystúpenie predškolákov a druhej tr.) 

,,Mikuláš"- rozdávanie sladkých prekvapení 

,,Vianočné tvorivé dielne s rodičmi" - príprava vianočných ikebán a výzdoby 

,,Vianočné triedne besiedky" 



,,Fašiangový karneval  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

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

Projekt/Program 
Začiatok 
projektu 

Koniec 
Projektu 

Plnenie/Výsledky projektu 

Národný projekt 
Duševné zdravie 

2013 trvá 

vytváranie pozitívnej klímy v triede, 
podporovanie samostatnosti dieťaťa, 
nepreťažovať detí v spolupráci s 
rodičmi 

Národný projekt 
Ľudské práva 

2013 trvá 

prijímanie detí bez rozdielu rasy, 
náboženstva, pôvodu a postavenia 
rodičov, rešpektovanie špecifík 
osobnosti dieťaťa, vytváranie 
povedomia o rodine spoločnosti o 
krajine a svete okolo 

ENV vzdelávanie 2010 trvá úlohy ŠkVP DÚHA 

Národný projekt 
Prevencie obezity 

2013  trvá 

predplavecká príprava, turistické 
vychádzky, zdravé jedlá, príprava 
ovocných a zeleninových šalátov, deň 
jablka, deň mleka, preteky na 
kolobežkách, Trnovecká plympiáda 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/2021 nebola v materskej škole ŠŠI. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno - technické vybavenie vo všetkých triedach je pravidelne dopĺňané so 
zreteľom na finančné krytie a závažnosť požiadaviek. Triedy aj spálne sú dostatočne 
priestranné, vybavené nábytkom tvarovo i farebne odlíšeným pre konkrétne vekové 
skupiny detí. Učebné pomôcky sa postupne dopĺňajú podľa potrieb edukačného 
procesu. V každej triede je PC, internet a IKT tabuľa, zriadený ENV kútik. Deti majú k 
dispozícii aj tlačiarne ktoré darovali rodičia v jednotlivých triedach, jednu získala škola 
v projekte Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Postupne boli 
zakúpené aj pomôcky do ENV centier v každej triede. Počas celého školského roku sa 
priebežne dopĺňajú edukačné pomôcky, detské knihy aj odborná literatúra.  



Dvor je vybavený dreveným záhradným nábytkom, náradím, preliezkami, 
hojdačkami, pieskoviskami a exteriérovými hračkami, čo umožňuje jeho všestranné 
využite.  

Celý exteriér materskej školy poskytuje možnosti uskutočňovania edukačných aktivít 
a hier v bezpečnom a estetickom prostredí o ktorého údržbu sa veľmi dobre stará 
poverený prevádzkový zamestnanec.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1.Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka 

Originálne kompetencie:   134.351,08 EUR 

Účelové prostriedky EUR:  5.043,00 EUR / pre predškolákov / 

Vlastné príjmy MŠ EUR:  2.450,58 /mesačný príspevok rodiča / 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Príspevok rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť je 
schválený VZN obce č.2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad 
Váhom na 15 EUR / mesačne na jedno dieťa. Príspevok v materskej škole sa 
neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnení povinnej školskej dochádzky, 
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom a ak je zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Edukačný proces bol zameraný na plynulú adaptáciu, rozvoj kľúčových kompetencií, 
podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj jednotlivých stránok osobností dieťaťa, 
stimuláciu komunikačných kompetencií detí v zmysluplných hrách a činnostiach, s 
uplatnením inovačných foriem a metód. Cieľom bolo dopĺňať rodinnú výchovu, 
vychádzať z potrieb detí, uplatňovať profiláciu materskej školy, ktorá je súčasťou 
ŠkVP. Do obsahu výchovy a vzdelávania sme implementovali environmentálnu 
výchovu, mediálnu výchovu, realizovali aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu, 
výchovu k prosociálnosti, finančná gramotnosť,  a k zdravému životnému štýlu, 
prehlbovali spoluprácu s rodičmi a širokou verejnosťou. 



V jednotlivých výchovných zložkách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v 
intelektuálnej emocionálnej, pohybovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené 
aj situáciou v rodinách s rôznym socio - kultúrnym a ekonomickým zázemím.  

Výchovno – vzdelávacia činnosť v čase mimoriadnej situácie od 
01/2021 – 05/2021 

V období 1/2021 až 5/2021 prebiehalo vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika a ministra školstva, vedy a výskumu. Materská 
škola bola otvorená pre deti pracujúcich rodičov a rodičov pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali 3 učiteľky. Postupne ako sa 
opatrenia uvoľňovali, nastúpili aj ostatné deti.  

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca rodičov s MŠ je na vysokej úrovni. Záujem o akcie a rôzne aktivity 
organizované MŠ začal za posledné obdobie stúpať. Našou snahou je zapojiť čo 
najviac rodičov do jednotlivých aktivít, uskutočňovaných jednotlivými triedami a 
materskou alebo základnou školou, oboznamovať ich s výchovno-vzdelávacím 
programom materskej školy a plniť v spolupráci s nimi úlohy stanovené v ŠkVP 
DÚHA. 

Aktivity za účasti rodičov : Besiedky boli nahrávané v triedach online.  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

V školskom roku 2020/2021 sme sa v spolupráci s obcou zúčastnili týchto 
aktivít: 

Na základe aktuálnych nariadení a  epidemiologickej situácie sme sa nezúčastnili 
žiadnych verejných akcií.  

V spolupráci s obcou Trnovec nad Váhom – zabezpečenie testovania detí 
materskej školy –  antigénové testy COVID 19 

 

 

 

 

 



Záver 

Vypracoval: Alexandra Takácsová 

V Trnovci nad Váhom, 30. júna 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2021 

Vyjadrenie rady školy 

Správa schválená radou školy dňa: 05.10.2021 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa: 

 


