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

 

§ 2. ods. 1 a 
Základné identifikačné údaje 

 

Cirkevná materská škola bl. Tarzície začala svoju existenciu 1. septembra 2015 ako prvá 

cirkevná MŠ v meste Trenčín. V tento deň ju slávnostne otvorila sr. Petra RNDr. Eva Sičáková, jej 

priestory posvätil bratislavský eparcha biskup Peter Rusnák, poverená riadením bola sr. Benjamína 

Mgr. Magdaléna Ondovčáková. Jej duchovným správcom sa stal miestny farár o. Mgr. Igor Cingeľ. 

Súčasťou materskej školy je pastoračné centrum, ktoré tvorí kaplnka, skautská klubovňa, 

knižnica a miestnosť pre spoločné stretnutia. Tieto priestory v hojnej miere využívajú veriaci z 

trenčianskeho farského spoločenstva, rodičia detí, mládež a skauti zo Slovenského skautingu. 

 

Názov školy Cirkevná materská škola bl. Tarzície 

Adresa školy Olbrachtova 28, 911 01 Trenčín 

Číslo kontaktu školy 0903 982 842 

E-mail sr.benjamina@gmail.com 

Webové sídlo školy www.tarzicia.edupage.org 

Štatutárny zástupca školy Mgr. Magdaléna Ondovčáková 

Zriaďovateľ Kongregácia sestier služobníc NPM 

Adresa zriaďovateľa Sládkovičova 22, 080 01 Prešov 

Číslo kontaktu zriaďovateľa 051 77 333 26 

Webové sídlo zriaďovateľa www.sluzobnice.sk 

E-mail ssnpm1@gmail.com 

Štatutárny zástupca zriaďovateľa RNDr. Eva Sičáková 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Od 01.09.2015 do 31.07.2016 bola riadením školy poverená Mgr. Magdaléna Ondovčáková. 

22.07.2016 prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa, v ktorom bola 

vybraná a menovaná znova Mgr. M. Ondovčáková na obdobie 5 rokov. 

 

  Priezvisko, meno Telefón Sluţ. mobil e-mail 

riaditeľka Mgr. Magdaléna Ondovčáková 0903982842 0910842740 sr.benjamina@gmail.com 

 

Rada školy 

 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne sa na zvolanie 

riaditeľky školy Mgr. M. Ondovčákovej uskutočnilo 18.12.2015 v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Týmto dňom sa začalo jej funkčné obdobie t.j. 4 roky. 

 

Členovia Rady školy 

 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predsedníčka, zástupca rodičov Ing. Vieroslava Hrnčiarová 0911 510 412 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Janka Gladišová   
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ostatní zamestnanci Mgr. Andriana Katreňak   

zástupca zriaďovateľa Mgr. Andrea Mikitová   

duchovný správca školy Mgr. Igor Cingeľ 0915 960 780 

 

Činnosť Rady školy 

 

Počet zasadnutí: 6x 

Prerokovala aktuálnu finančnú situáciu školy, Štatút Rady školy a jej plán práce na rok 

2016, počet žiakov na nasledujúci školský rok 2016/17, ktorý predložila riaditeľka školy, správu o 

výsledkoch hospodárenia školy a návrh rozpočtu na šk. rok 2016/17, návrhy týkajúce sa učebných 

plánov podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu a záujmovej činnosti na rok 2016/17. 

Venovala sa taktiež výberovému konaniu na obsadenie funkcie riaditeľky školy. 

 

 

Poradné orgány školy 

 

Pedagogická rada je zložená z členov pedagogických zamestnancov školy, v počte 5. V 

tomto šk. roku sa zišla 10x, z toho 4x na pedagogickej porade a 6x na pracovnej porade. 

Pedagogické porady sa zaoberali prerokovaním Školského vzdelávacieho programu Deti nádeje, 

Poriadkom školy, Plánu práce na rok. 2015/16. Pracovným poriadkom pedagogických 

zamestnancov, Metodickým združením, pedagogickou dokumentáciou, Náboženskou výchovou, 

stretnutím Spoločenstva rodičov, voľbou členky do Rady školy, hodnotením edukácie v I. a II. 

polroku, organizáciou triednych učiteliek. 

 

Spoločenstvo rodičov sa formálne stretlo 1x. Programom stretnutia bolo predstavenie 

Pedagogickej rady, oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Deti nádeje a Poriadkom 

školy, informovanie o školskej jedálni, krúžkovej činnosti, logopedickej starostlivosti detí. Rodičia 

si zo svojich radov zvolili členku do Rady školy a triednych dôverníkov. Riešili sa poplatky 

školného, odsúhlasila sa suma poplatku Spoločenstva rodičov. 

 

Metodické zdruţenie začalo svoju činnosť 12.09.2015, kedy riaditeľka školy predložila 

Pedagogickej rade pri CMŠ bl. Tarzície jeho Štatút na základe vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o 

materskej škole doplnenej vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Následne na to 15.10.2015 riaditeľka 

školy menovala v zmysle § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do funkcie vedúcej 

metodického združenia učiteľku Mgr. Janku Gladišovú. 

MZ zasadalo 4x. MZ sa venovalo tematickým výchovno-vzdelávacím plánom, rozvoju 

predčitateľskej gramotnosti, diagnostike detí, pedagogickej dokumentácii, analýze edukačných 

výsledkov, rozvíjaniu grafomotoriky, novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, pedagogickým 

aktualitám, hodnoteniu súťaží, uzneseniam a návrhom nových opatrení na šk. rok 2016/17. 

 

Názov MZ a PK Vedúci Menovanie 

Metodické zdruţenie Mgr. Janka Gladišová 15.10.2015 

 

§ 2. ods. 1 b 
Údaje o počte ţiakov 

 

Počet žiakov školy: 44 

Počet tried: 2 

Podrobnejšie informácie: 
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Počet prijatých detí k 15.09.2015 bol 42, dve deti boli prijaté počas školského roka. 

Do triedy Lienok bolo prijatých 20 detí vo veku od 2,5 do 4 rokov. Do triedy Včielok bolo prijatých 

24 detí vo veku od 4 do 6 rokov, táto trieda bola heterogénnou, z toho 11 detí bolo rok pred 

povinnou školskou dochádzkou. Všetkých 11 predškolákov sa zúčastnilo zápisu do 1. ročníka ZŠ. 3 

deti na základe odporúčania psychologičky budú mať v nasledujúcom školskom roku odklad 

povinnej školskej dochádzky. 

 

počet ţiakov 20 24 Spolu: 44 

z toho ŠVVP 0 0 Spolu: 0 

§ 2. ods. 1 c 
Zapísaní ţiaci 

 
Počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ: 11 

Počet prijatých detí do 1. ročníka ZŠ: 8 

Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou: 3 

 

  1. roč. 

Počet ţiakov 11 

 

Dochádzka ţiakov 

 

V jednotlivých mesiacoch školského roka uvádzame priemernú dochádzku detí. V mesiaci 

júl 2016 bola prevádzkovaná jedna trieda MŠ, navštevovali ju prihlásené deti z obidvoch tried. V 

mesiaci august bola prevádzka prerušená. 

 

Trieda 

celkový 

počet 

detí 

9/15 10/15 11/15 12/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 

Lienky 20 12 10 13 13 13 10 15 14 18 15 10 

Včielky 24 19 17 20 19 19 17 14 20 18 20 5 

 

§ 2. ods. 1 f 
Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet ţiakov Počet individ. integrovaných 

Tried MŠ 2 44 0 

Beţných tried 2 44 0 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 2 44 0 

 

§ 2. ods. 1 g 
Zamestnanci 

 

Riaditeľka, učiteľka: Mgr. Magdaléna Ondovčáková, 60% prac. úväzok 

Učiteľka: Mgr. Janka Gladišová, 100% prac. úväzok 

Učiteľka: Mgr. Zuzana Jakešová, 60% prac. úväzok 

Učiteľka: Bc. Lucia Pilátová, 100% prac. úväzok 
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Učiteľka: Monika Ivaničová, 100% prac. úväzok 

Zastupujúca učiteľka: Jana Čaklošová, Dohoda o vykonaní práce, neskôr 100% prac. úväzok 

Zastupujúca učiteľka: Bc. Martina Panáková, Dohoda o vykonaní práce 

Prevádzkový zamestnanec: Mgr. Andriana Katreňak, 70% prac. úväzok 

Prevádzkový zamestnanec: Jana Cingeľová, Dohoda o vykonaní práce 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP         

DPP 5 1 5 1  

Zníţený 

úväzok 
2 1 2 1 

ZPS         

Na dohodu 2 1     

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Šesť učiteliek bolo kvalifikovaných, jedna zastupujúca na Dohodu o vykonaní práce bola 

nekvalifikovaná. 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  1 6 7 

vychovávateľov       

asistentov učiteľa       

spolu  1 6 7 

 

§ 2. ods. 1 h 
Vzdelávanie zamestnancov 

 

Dve učiteľky si dopĺňali vysokoškolské pedagogické štúdium 1. stupňa, jedna z nich v máji 

2016 toto štúdium aj ukončila. 

Riaditeľka školy sa zúčastňuje na vzdelávaní k 1. kvalifikačnej skúške. 

Dve učiteľky sú v adaptačnom vzdelávaní, ich uvádzajúcimi učiteľkami sú Mgr. J. 

Gladišová a Mgr. M. Ondovčáková. 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška   1 

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manaţmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

Postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické 1  1 

vysokoškolské nepedagogické   
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§ 2. ods. 1 i 
Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád 

 

Názov súťaţe Počet ţiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

Zelený park 4         

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Škola sa prezentuje na verejnosti prostredníctvom webového sídla: www.tarzicia. edupage. 

org. Taktiež vydáva školský časopis Svetielko, ktorý vychádza min. 4x ročne. 

 

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivita 

01.09.2015 Slávnostné otvorenie CMŠ bl. Tarzície 

28.11.2015 Brigáda rodičov na úprave areálu školy 

21.11.2015 Požehnanie detí 

07.12.2015 Návšteva sv. Mikuláša 

18.12.2015 Vianočná besiedka 

07.01.2015 Posvätenie priestorov školy 

12.02.2016 Karneval chrobáčikov 

20.02.2016 Futbalový turnaj - Deti proti otcom 

14.03.2016 Návšteva dentálnej hygieničky 

22.03.2016 Návšteva detskej knižnice v Trenčíne 

31.03.2016 Návšteva meteorológa 

07.04.2016 Jarné tvorivé dielne 

15.04.2016 Beseda s exorcistom o. Jozefom Marettom 

16.-20.04.2016 Farebný týždeň 

29.04.2016 Duchovná obnova rodičov a zamestnancov CMŠ 

11.05.2016 Návšteva futbalistov AS Trenčín 

12.05.2016 Oslava Dňa rodiny 

19.05.2016 Ikona bl. Jozafaty - uctenie relikvie 

01.06.2016 Oslava Dňa detí so skautmi zo Slovenského skautingu 

14.06.2016 Beseda so spisovateľkou - O Dorotkinom mliečku 

14.06.2016 Návšteva Trenčianskych hokejistov 

25.06.2016 Koncoročný výlet na minifarme 

23.06.2016 Rozlúčka s predškolákmi 

27.06.2016 
Odpustová slávnosť k 15. výročiu beatifikácie bl. Tarzície za účasti vladyku P. 

Rusnáka a m. generálnej T. Sloty z Ríma 

 

§ 2. ods. 1 j 
Projekty 

 

Bol vypracovaný projekt na výstavbu detského ihriska v areáli školy. 
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§ 2. ods. 1 k 
Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V roku 2015/16 v našej CMŠ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

§ 2. ods. 1 l 
Materiálno-technické podmienky 

 

Materská škola je dvojtriedna, umiestnená v účelovej budove s veľkým, trávnatým areálom. 

Budova je zložená z prízemia a dvoch poschodí s priestrannými miestnosťami. Má samostatný 

vchod z bočnej strany budovy. 

Interiér materskej školy tvorí vstupná chodba, detská šatňa, jedáleň, 2 hygienické zariadenia 

– detské umývadlá a WC, 2 denné miestnosti s funkciou herne a spálne. Vykurovanie je ústredné, 

teplovodné z plynovej kotolne. Kapacita materskej školy, ak vychádzame z plošných parametrov 

denných miestností školy, je 45 detí (179,96 m2).  

Herne sú vybavené nábytkom určeným pre predškolský vek rozloženým v priestore tak, aby 

deti mali možnosť individuálne, skupinovo aj frontálne vykonávať činnosti, aktivity, hry. Hrové 

kútiky poskytujú deťom možnosť samostatne, aktívne a kreatívne sa prejaviť v rôznorodých 

činnostiach. Elipsa slúži na realizáciu lokomočných cvičení a spoločnej komunikácie.  

V spálňach sú lehátka zodpovedajúce veku detí, hygienickému, zdravotnému 

a bezpečnostnému hľadisku. Ich rozmiestnenie ponúka deťom pocit súkromia a spokojnosti. 

Lehátka sa rozkladajú. 

Hygienické zariadenie. Každé je vybavené  5-mi umývadlami s prívodom tečúcej teplej 

a studenej pitnej vody. Jedno s  5-mi WC a jedno so 4-mi WC, poličkami na uloženie zubných pást 

a kefiek. Na stene visia vešiačiky na uteráky. Pre osobnú hygienu  pedagogických zamestnancov je 

– 1 WC  s 1 umývadlom v hygienickom zariadení vo vstupnej chodbe do budovy. 

Jedáleň je samostatná miestnosť, kde sú umiestnené stoly a stoličky zodpovedajúce deťom 

predškolského veku. Jedáleň využívame na podávanie stravy počas dňa, ktorú zabezpečuje 

Dopravná akadémia Trenčín, Školská 66, 912 50 Trenčín. Desiata a olovrant sa podáva na táckach, 

nápoj v šálkach z hrubého skla. Deti pri jedle používajú kompletný príbor. 

Šatňa je na chodbe, kde sa nachádzajú detské šatňové skrinky s úložným priestorom na obuv a 

lavičky. 

Areál školy tvorí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné 

aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza trávnatá plocha, na ktorej sa plánuje 

vybudovanie detského ihriska. Jeho priestranstvo je taktiež využiteľné na hry kruhové, loptové a 

iné, ako aj na cvičenie a dopravnú výchovu. 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je knižnica s detskou 

a odbornou literatúrou, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, 

didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika atď. 

Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné 

činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, 

stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, 

veľkosť...). Didaktické pomôcky sa priebežne zakupujú. 

Priestorové a materiálne podmienky v CMŠ sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky 

ustanovené školským zákonom.  
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§ 2. ods. 1 m 
Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov od 01.01.2016 do 31.07.2016 (Od 01.09.2015 do 

31.12.2015 škola existovala vďaka finančnému a materiálnemu zabezpečeniu Zriaďovateľa.): 

45.230 eur. 

Tieto prostriedky sa využili na mzdy, odvody, nájom, energie, inkaso (telefón, internet, 

alarm), komunálny odpad, didaktické pomôcky, bežnú prevádzku školy. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

cca 2.500 eur. 

Z týchto prostriedkov sa hradila bežná prevádzka školy a didaktické pomôcky, pokiaľ 

nevystačovala dotácia štátneho rozpočtu. 

 

§ 2 ods. 1 n 
Plnenie stanoveného cieľa 

 

Našimi stanovenými cieľmi bolo: 

- viesť duchovný život a život modlitby, 

- primerané systematické náboženské vzdelávanie, 

- angažovať sa v cirkevnom spoločenstve, 

- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, 

- využívať knižno-informačné služby a podujatia knižníc, 

- v pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa, 

- rozvíjať environmentálnu výchovu, 

- venovať pozornosť výchove k zdraviu, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít, 

- podporovať experimentovanie a bádanie detí. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 

kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 

v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať 

si vlastnú identitu, byť empatický, vyjadrovať svoje myšlienky, komunikovať s inými, byť chtivý 

nových informácií, prejavovať zdravú zvedavosť. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne 

učenie a začleňovanie do kolektívu. 

 Dôraz sme kládli na to, že naša materská škola je cirkevnou, čo je rozhodujúcim prvkom 

v jej celkovom nasmerovaní. Jej patrónkou je blahoslavená Tarzícia, ktorá zomrela mučeníckou 

smrťou. Svoj život položila veľmi mladá počas obdobia druhej  svetovej vojny. Ona bola jednou 

z tých, ktorá sa aj napriek prekážkam sveta usilovala o svätosť; ktorá verila, že život sa  nekončí 

smrťou, preto sa usilovala prežiť ho v plnej oddanosti Pánovi. V tom sme hľadali  jej odkaz nádeje, 

ktorá nepozná hranice, ani hranice smrti.  

Skrze túto skutočnosť sme hľadeli na tematický okruh „Ľudia“. V tejto oblasti sme sa 

orientovali na podporu sociálnej interakcie dieťaťa, podporu nadväzovania sociálnych kontaktov 

a vytvárania sociálnych schopností. Sociálne schopnosti v oblasti prosociálneho konania sú: 

spolupráca, priateľstvo,  delenie sa, pomoc a darovanie. Nakoľko významný je prínos bl. Tarzície 

v kontexte histórie a národa, z neho sme čerpali pri téme „Kultúra“. Milovala prírodu, v ktorej 

naberala silu pre prácu a v ktorej vnímala Božiu prítomnosť. Zamerali sme sa teda hlavne na 

podporu utvárania pozitívneho emocionálne bohatého vzťahu k Bohu, darcovi života, k prírode, 

prebúdzanie environmentálneho cítenia, to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy 

ničenia prírody a životného prostredia vôbec a ochrana životného prostredia.  

Nezabudli sme ani na mediálnu výchovu, teda snažili sme sa viesť deti ku komunikácii 

s Bohom a skrze neho k ľuďom a naopak. 

 V plnej miere sme sa snažili dopĺňať rodinnú náboženskú výchovu, výchovou k manželstvu 

a rodičovstvu,  rozvíjať kompetencie dieťaťa tak v emocionálnej, perceptuálno-motorickej, 
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duchovnej,  náboženskej, ako aj kognitívnej oblasti. Škola ponúkala syntézu medzi kultúrou a 

vierou. Chceli sme vychovávať človeka, ktorý žije svoj život naplno, pomáha iným, čím sa podieľa 

na rozvoji a budovaní spoločnosti. 

Cirkevná materská škola bl. Tarzície podporovala duchovný rozvoj detí v zmysle princípov 

katolíckej viery, s ktorými sa stretávali v rámci katolíckeho náboženstva, ale aj počas celého dňa 

modlitbami, piesňami a vhodným prístupom veriacich zamestnancov. 

V oblasti spolupráce s rodičmi, na základe individuálneho poradenstva, sme sa orientovali 

na ďalšie odborné inštitúcie a skúsených ľudí (logopéd, pediater, psychológ, exorcista). 

Zámerom bolo aktivizovať u detí spoločné zdieľanie skúseností, spoločné produktívne 

myslenie, poznávanie a učenie sa v spoločne zdieľaných aktivitách a v hre. Priateľstvá napomáhali 

dieťaťu začleniť sa do komunity triedy, školy a podporovali sociomorálny, emocionálny, duchovný, 

kognitívny a perceptuálno-motorický rozvoj detí. 

Vytýčili sme si tieto zásady,  o ktorých plnenie sme sa usilovali, aby priviedli nielen dieťa,  

ale i učiteľa k lepším a kvalitnejším medziľudským vzťahom: 

- prejavovať vzájomnú lásku a úctu voči blížnemu, 

- aktívne počúvať, otvorene a pravdivo komunikovať, 

- prijímať seba, poznať svoje dobré a zlé stránky,  

- pozitívne hodnotiť druhých, vysloviť pochvalu, uznanie,  

- riešiť problémy tvorivo a rozvážne, 

- vyjadrovať svoje postoje otvorene a ohľaduplne,  

- prekonávať pasívne a agresívne reakcie, reagovať asertívne, 

- zvoliť si pozitívne vzory, nachádzať ich aj v živote svätých, 

- ochotne poskytnúť fyzickú pomoc a službu, darovať, podeliť sa, poradiť a potešiť, 

- vzájomne spolupracovať. 

 

a) Perceptuálno-motorická oblasť 

Vzťah detí k cvičeniu bol pozitívny. Obľúbili si hry a súťaže na školskom dvore – 

predovšetkým hokej, futbal, bicyklovanie a cvičenie podľa riekaniek, detských básní a piesní podľa 

pokynov učiteľky. Počas roka hrali rôzne hudobno-pohybové hry primerané ich veku. Obľúbenou 

bola rytmizácia, tanec, či pohybová improvizácia podľa hudby. V jarných a letných mesiacoch boli 

deti zapájané do pohybových aktivít na školskom dvore. 

Pobyt vonku bol realizovaný pravidelne, jeho súčasťou boli vychádzky do blízkeho okolia 

a turistické vychádzky do Mestského parku Brezina. 

Vo februári si deti s rodičmi zahrali futbal pri futbalovom turnaji, čo prinieslo veľký úspech. 

K nadšeniu pre šport prispela aj spolupráca so športovými klubmi v Trenčíne. 

Pracovné návyky boli primerané veku, deti rady experimentovali s rôznym materiálom, aj 

odpadovým a prírodninami. Využívali rôzne pracovné techniky, tvorili spolu s rodičmi pri jarných 

tvorivých dielňach. Časté boli konštruktívne hry. Zdokonaľovali sa v strihaní, lepení. Jemnú 

motoriku precvičovali navliekaním korálikov, zdobením medovníkov, skladaním puzzle. 

Staršie deti využívali pracovné listy – systematicky rozvíjali grafomotorické zručnosti. Dôraz 

bol kladený na správne sedenie a držanie grafického materiálu. Väčšina predškolákov si vedela 

napísať svoje meno. 

 

b) Kognitívna oblasť 

V tejto oblasti deti získavali poznatky o rodine, domove, ľudskom tele, zdraví, bezpečnosti na 

ceste, ročných obdobiach, zvieracej a rastlinnej ríši, časových vzťahoch a pod. Obohatením bola 

beseda s meteorológom, spisovateľkou, dentálnou hygieničkou a návšteva knižnice. Taktiež boli 

rozvíjané matematické schopnosti a zručnosti, logické myslenie a konštruktívna aktivita, ktoré boli 

na primeranej úrovni. Využívali didaktické pomôcky, lego, puzzle, drevené skladačky rôznych 

druhov. Deti v hrách priraďovali, triedili, usporadúvali predmety, počítali, poznávali geometrické 

tvary. Dôraz bol kladený na komunikáciu. 
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Poznávali a rozlišovali ročné obdobia, zvieratá, vtáky, kvety, stromy, kríky. Podnetným bol 

koncoročný výlet na Minifarme v Ľubine. Hrou sa učili orientovať v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, roka. Zapájali sa do osláv sviatkov. 

Poznatky získavali objavovaním, experimentovaním, skúmaním aj priamo v prírode. V MŠ siali 

semienka, pozorovali ich. 

 

c) Sociálno-emocionálna oblasť 

Táto oblasť výrazne prenikla do všetkých ostatných oblastí, nakoľko jej súčasťou bola 

komunikácia, rozhodovanie, základné pravidlá správania, empatia, cit pre prírodu, tvorivosť 

a radosť z hry. Tu významne zasahovalo náboženstvo, formovanie kresťanských hodnôt a vzťahu 

detí k Bohu, čo sa značne odzrkadlilo v klíme materskej školy a komunikácii. 

Niektoré z detí mali nesprávnu výslovnosť, individuálne navštevovali logopéda. 

Dominantnou činnosťou detí bola hra, slobodne rozvíjali voľnú hru s uplatnením tvorivosti, 

radosti a spoločného zdieľania. Poznali piesne,  obľúbenou bola rytmizácia aj s využitím Orffovho 

inštrumentára. Hudobné činnosti boli zradzované v rôznych organizačných formách dňa a voľných 

chvíľ. Obľúbenými činnosťami boli kreslenie, maľovanie a modelovanie – podľa vlastnej fantázie, 

či tematické. Kniha sa stala neoddeliteľnou súčasťou detského sveta – počúvali príbehy, aj biblické, 

rozprávali o ich obsahu. Začali sme organizovať školskú knižnicu, v čom nám boli nápomocní 

predovšetkým rodičia, ktorí prinášali knihy s rôznou tematikou. V priestoroch MŠ sa uskutočnilo 

bábkové divadlo. 

Dobrá atmosféra, hra a partnerstvo MŠ a rodiny sa v plnej miere prejavili pri spoločných 

akciách ako Vianočná besiedka, pečenie medovníkov, Deň rodiny, duchovná obnova i spoločné 

slávenie sv. liturgií, kde sa rodičia detí mohli navzájom spoznávať a utužovať vzťahy. 

 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti 

 

Súčasťou práce učiteliek bola pedagogická diagnostika, ktorej jednou z najlepších metód bolo 

pozorovanie a to predovšetkým pri hrových činnostiach. Portfóliá detí svedčia o úrovni ich rozvoja 

– pracovné zošity, listy, výtvarné a pracovné činnosti a ich rozbor. Didaktické hry taktiež slúžili 

k získaniu informácií o rozvojovej úrovni detí. Výsledky diagnostiky boli následne využité 

v prospech poznania detí a k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti, taktiež bolo spätnou 

väzbou učiteľkám. 

Okrem bežnej diagnostiky deti predškolského veku prešli testami školskej zrelosti, ktoré 

zrealizovali pracovníčky Pedagicko-psychologického centra v Trenčíne. Pripravenosť detí pre vstup 

do základnej školy bola na veľmi dobrej úrovni, avšak značným problémom bolo zlé držanie 

grafického materiálu a zlá výslovnosť. 

 

§ 2. ods. 1 o 
Úspechy a nedostatky 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dobrá poloha budovy školy – blízko centra 

mesta, avšak v tichej a málo frekventovanej 

časti, 

- rozľahlý priľahlý dvor s oplotením, 

- možnosť parkovania na rozľahlom  

parkovisku s jeho využitím aj pre dopravnú 

výchovu, 

- zrenovovaný interiér budovy, 

- nová podlaha a okná,  vonkajšie zateplenie 

budovy, 

- škola nemá vlastnú kuchyňu – 

zabezpečovanie prepravy stravy, 

- nedostatočný počet učebných pomôcok, 

- chýbajúce detské ihrisko 

- niektoré začínajúce učiteľky 

s nedostačujúcimi skúsenosťami. 
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- nádherné priestranné a presvetlené priestory, 

hygienicky nezávadné, 

- nový nábytok, vkusné a hygienicky nezávadné 

vybavenie tried, ktoré spĺňa kritériá a normy, 

- veľký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa 

do MŠ, 

- škola rodinného typu – nepreexponované 

počty detí, 

- fungujúca tímová spolupráca zamestnancov 

školy, mladé a perspektívne učiteľky, vnímaví 

prevádzkoví pracovníci, 

- príjemná klíma v škole pripomínajúca rodinné 

prostredie, 

- dobrá  spolupráca s rodičmi, 

- dobrá spolupráca s miestnym spoločenstvom 

sestier SNPM a farským spoločenstvom, 

duchovným správcom školy, 

- odbornosť vyučovania, 

- záujem zamestnancov školy o ďalšie 

vzdelávanie, 

- dobrá počítačová gramotnosť pedagogických 

zamestnancov, 

- estetizácia a inovácia prostredia v škole, 

- kultúrne a spoločenské akcie usporiadané 

v škole i v rámci farského spoločenstva, 

- možnosť výučby Anglického jazyka, 

- možnosť využívania tunajšej knižnice. 

PRÍLEŢITOSTI RIZIKÁ 

- zlepšujúce sa podmienky vzdelávania detí – 

zakúpenie didaktickej techniky a učebných 

pomôcok, 

- uplatňovanie informačno-komunikačných 

technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- získavanie optimálneho množstva finančných 

prostriedkov na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a prevádzky školy, 

možnosť získania 2% z daní, 

- hľadanie možností skvalitnenia odbornej 

štruktúry výchovy a vzdelávania, 

- umožnenie ďalšieho vzdelávania všetkým 

pedagogickým zamestnancom. 

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy, 

- finančná závislosť od mesta. 

 

Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky 

 

1. Finančné prostriedky z dotácie na predškolákov využívať predovšetkým na dopĺňanie 

didaktických pomôcok. 

2. Zrealizovať projekt na vybudovanie detského ihriska. 

3. Úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteliek a využívať poznatky získané 

kontinuálnym vzdelávaním. 
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§2. Ods. 2 a 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Optimálne psychohygienické podmienky sme zabezpečili vytvorením priaznivej 

psychosociálnej klímy, hygienickým štandardom, ale i nadštandardným vybavením materskej školy. 

Škola má samostatné vykurovanie, ktoré prispôsobujeme podľa počasia a potrieb. Pitný režim je 

zabezpečený pramenitou vodou, alebo čajmi. Snažíme sa obmedzovať sladidlá. Denný režim detí je 

prispôsobený potrebám detí s presným vymedzením časových jednotiek stravovania. Adaptácia 

novoprijatých detí sa realizuje v úzkej spolupráci s rodičmi podľa individuálnych potrieb dieťaťa. 

 

§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúţku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Krúţok Anglického jazyka 22 2 Bc. Lucia Pilátová 

 

§ 2. ods. 2 c 
Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je to preukázateľné pri spoločných 

aktivitách ako sú kultúrne podujatia, brigáda, duchovné akcie, výlet. Rodičia sú veľmi ústretoví 

v materiálnej i finančnej pomoci škole – prinášajú knihy do školskej knižnice, vybavujú triedy 

papierom, výtvarnými pomôckami, hračkami. Sú aktívni pri bežnej údržbe – bežné opravy, úprava 

okolia školy, drevárske práce. Ťažia z duchovných dobier školy. 

 

Ďalšia spolupráca 

  

Jedným z dôležitých vzťahov spolupráce s našou MŠ je Zriaďovateľ v osobe provinciálnej 

predstavenej Kongregácie SSNPM, ktorá je k dispozícii pri riešení rôznych vzniknutých potrieb 

a okolností. Často zavíta medzi deti i zamestnancov školy. Taktiež sestry z Kongregácie a miestne 

spoločenstvo  sa zúčastňujú na živote školy. 

Neodmysliteľnou súčasťou spolupráce školy je duchovný správca a miestne farské 

spoločenstvo, ktoré sa navzájom obohacujú.  

Škola dobre spolupracuje s poslancami mestského zastupiteľstva v Trenčíne a primátorom 

mesta. 

Ďalšou organizáciou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Trenčíne, ktorého pracovníčky realizujú testy školskej zrelosti, ale spolupracujú  aj s konkrétnymi 

rodinami z našej MŠ pri diagnostikovaní detí. Sú nápomocné učiteľkám pri edukačnej činnosti.  

Škola dobre spolupracuje so školskou jedálňou Dopravnej akadémie, ktorá ochotne 

vychádza v ústrety pri špeciálnych potrebách MŠ. 

Nakoľko v budove MŠ sídlia skauti, je to taktiež dobrá príležitosť k vzájomnej spolupráci. 

V minulom šk. roku zorganizovali oslavu Dňa detí v skautskom duchu. 

MŠ spolupracuje pri zabezpečovaní pedagogickej praxe absolventiek stredných a vysokých 

škôl. V uplynulom roku tak v našej MŠ vykonali súvislú prax 3 študentky. 

Veľmi obľúbené v spolupráci sú športové kluby, ktoré našu školu nie len navštevujú, ale 

taktiež sa podieľajú na rozvíjaní psycho-motorickej oblasti výchovy. 
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                                                              Záver 
 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Magdaléna Ondovčáková, riaditeľka CMŠ bl. Tarzície  

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 30.08.2016     _________________________ 

        Mgr. Magdaléna Ondovčáková 

         riaditeľka školy 

 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.08.2016 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 19.09.2016 

Stanovisko Rady školy 

Rada školy pri CMŠ bl. Tarzície odporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne za školský rok 

2015/2016. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 19.09.2016                ______________________  

        Ing. Vieroslava Hrnčiarová 

          predsedníčka Rady školy 

 

 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Kongregácia SSNPM v Prešove schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne za školský rok 2015/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa  20.09.2016      ______________________ 

               RNDr. Eva Sičáková 

                      štatutárny zástupca 


