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§ 2. ods. 1 a 
 

1 Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, Košeca 

Adresa školy ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca 

Telefón, fax 042/444 12 55, 042/446 82 28 

Webová stránka www.zskoseca.edupage.sk 

E-mail zs-koseca@zskoseca.edu.sk 

    Zriaďovateľ     Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

 
  

2  Zamestnanci a orgány školy 
 
2.1  Vedúci zamestnanci školy 
 

Riaditeľ Ing. Jurenová Eva 

Zástupca pre ZŠ Mgr. Poliaková Miroslava 

Zástupca pre MŠ Sláviková Jana 

 
2.2  Ostatní pedagogickí pracovníci 
 
Mgr. Palčeková Alexandra triedna učiteľka 1. A triedy 

Mgr. Lacková Irena  triedna učiteľka 1. B triedy 

Mgr. Surová Betka triedna učiteľka 2. A triedy do 7.3.2017 

Mgr. Staňová Monika triedna učiteľka 2. A triedy od  8.3.2017 

Mgr. Pavúčková Zuzana triedna učiteľka 2. B triedy 

Mgr. Pavlíková Eva triedna učiteľka 3. ročníka 

Mgr. Švehlová Miroslava triedna učiteľka 4. ročníka 

Mgr. Pružincová Michaela triedna učiteľka 5. A triedy 

Mgr. Rafajová Andrea triedna učiteľka 5. B triedy 

Mgr. Mikulová Renáta triedna učiteľka 6. A triedy 

Mgr. Bortelová Zuzana triedna učiteľka 6. B triedy 

Mgr. Galanská Viera triedna učiteľka 7. A triedy  

Mgr. Gregorová Janka triedna učiteľka 7. B triedy 

Mgr. Rúček Jozef triedny učiteľ 8. ročníka  

 Mgr. Jakúbková Eva  triedna učiteľka 9. ročníka, výchovná poradkyňa  

 Ing. Bortelová Janka učiteľka 5. -9. ročníka, bez triedy             

Mgr. Mikušková Martina učiteľka 5. -9. ročníka, bez triedy   

Mgr. Tomanová Alexandra učiteľka 5. -9. ročníka, bez triedy             
 Mgr. Čepela Ján učiteľ rímsko – katolíckeho náboženstva 
 PaedDr. Melicherová Dana  vychovávateľka v ŠKD    
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 Bc. Pružincová Dana vychovávateľka v ŠKD 

 Mgr. Staňová Monika vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Voleská Jana vychovávateľka v ŠKD 

 Melicherová Alena  učiteľka MŠ 

 Paľová Ivana   učiteľka MŠ  

 Rafajová Katarína  učiteľka MŠ 

 Pavlíková Martina  učiteľka MŠ 

 Sieklová Katarína  učiteľka MŠ 

 Sláviková Jana ml.  učiteľka MŠ 

Sláviková Erika učiteľka MŠ 

 Körmendyová Eva  učiteľka MŠ 

Pikalková Jana učiteľka MŠ    do 31.1.2017 

Kalamenová Mária učiteľka MŠ od  1.2.2017                                       nastúpila po MD 

Štefúnová Karin asistent učiteľa MŠ 
 
 
2.3  Prevádzkoví zamestnanci školy 
 
 Doskočilová Eva ekonómka školy 

 Briestenská Katarína administratívna pracovníčka 

 Gábelová Jana vedúca ŠJ 

 Koníčková Oľga školníčka ZŠ 

 Solíková Edita upratovačka ZŠ, bufetárka 

 Palčeková Marta upratovačka ZŠ 

 Chalúpková Zuzana upratovačka ZŠ 

 Hnáthová Ľudmila  hlavná kuchárka do 31.12.2017 

Miháliková Miroslava hlavná kuchárka  od 1.1.2017 

Miháliková Miroslava pomocná kuchárka do 31.12.2016 

 Körmendyová Lenka pomocná kuchárka  od 1.1.2017 

Körmendyová Lenka pomocná sila v ŠJ do 31.12.2016 

 Zermeghová Ľubomíra pomocná sila v ŠJ 

Hudáková Helena pomocná sila v ŠJ od 1.3.2017 

 Vrábliková Janka školníčka pre MŠ od 1.3.2017 

 Vrábliková Janka upratovačka MŠ do 28.2.2017 

 Bartošová Janka upratovačka MŠ od 1.3.2017 

Pánová Zdena upratovačka MŠ od 9.1.2017 

 Koníček Anton kurič  

 
2.4  Rada školy 
 
 Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorým sa vyjadruje a presadzuje 
verejný záujem a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k 
činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych 
krajov z pohľadu školskej problematiky. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogic-
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kých zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa. Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí. Na zasadnu-
tiach rady školy sa členovia zúčastňovali pravidelne. Rade školy boli podávané správy o výsledkoch 
klasifikácie a o rôznych projektoch, ktoré sa na škole realizujú. Rada školy schvaľovala správu  
O výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy prednesenú riaditeľkou školy. 
 
 

Predseda Katarína Turzová 

Pedagogický zamestnanec ZŠ Mgr. Andrea Rafajová 

Zamestnanec MŠ Mgr. Eva Pavlíková 

Prevádzkový zamestnanec  Eva Doskočilová 

Zástupca rodičov ZŠ Ing. Čepáková Jana 

Zástupca rodičov ZŠ Tomková Martina 

Zástupca zriaďovateľa Mgr. Miroslava Švehlová 

Zástupca rodičov ZŠ PaedDr. Pagáčová Gabriela 

Zástupca rodičov MŠ Paseková Lenka 

Zástupca obce Zliechov Peter Híreš 

Zástupca obce Koš. Podhradie Ing. Kvasnicová Zuzana 

 
 
2.5  ZO OZ pri ZŠ s MŠ v Košeci 
      
 Predseda Mgr. Švehlová Miroslava 

 Tajomník Kalamenová Mária 

 Hospodár Melicherová Alena 

 Revízor Mgr. Ondrejcová Jaroslava 
 
2.6  Poradné orgány školy   
 
Metodické združenia a predmetové komisie 
 

Názov MZ a PK Vedúci 

 MZ 1.- 4. ročník Mgr. Švehlová Miroslava 

 PK SJL  Mgr. Rafajová Andrea 

 PK CJ Mgr. Bortelová Zuzana  

 PK prírodovedné predmety  Mgr. Jakúbková Eva 

 PK DEJ, GEG, ETV, OBV Mgr. Galanská Viera 

 PK TEV, HUV, VYV, VUM Mgr. Tomanová Alexandra 
 
Metodické združenie 
Metodické združenie je  poradný a iniciatívny orgán riaditeľky základnej školy, ktorý sa zaoberá pe-
dagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členkami metodického združenia sú všetky uči-
teľky základnej  školy, ktoré vyučujú na 1. stupni. MZ 1.- 4. sa schádzalo pravidelne počas  školské-
ho roka podľa plánu.  Na zasadnutiach MZ sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne 
úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka. Členky združenia sa zamerali na plnenie opatrení 
z minulého školského roka a tvorbu ŠkVP.  Zabezpečovali koordináciu vyučovania medzi triedami 
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v jednotlivých ročníkoch, spoločne prijímali opatrenia na skvalitnenie vyučovania. Spoločne plánova-
li plavecký výcvik a školu v prírode. Spolupracovali s učiteľmi zo spádových obcí Zliechov 
a Košecké Podhradie. 
 
 
Predmetové komisie 
Predmetová komisia je  pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné 
predmety na tej istej škole. Predmetové komisie na našej škole pracovali v minulom školskom roku 
podľa Plánu práce PK ročníkov 5. - 9. schválenom na prvom zasadnutí PK v septembri 2016. Plán bol 
vypracovaný v súlade s POP  a Výchovno-vzdelávacím programom školy. Úlohy boli orientované na 
rozvoj kľúčových žiackych kompetencií v edukačnom procese, na humanizáciu vzdelávania, samo-
statnosť žiakov, sebahodnotenie, zavádzanie alternatívnych metód, odborný rast učiteľov, využívanie 
nových vyučovacích foriem a metód práce.  Zasadnutia vytvárali priestor aj na výmenu pedagogic-
kých skúseností a informácií o jednotlivých žiakoch a triedach, ako aj informácie členov PK z rôz-
nych foriem vzdelávaní, ktoré naši členovia navštevovali. Spolu  koordinovali vyučovanie predmetov 
v jednotlivých ročníkoch na II. stupni zabezpečovali spoločné previerky vedomostí a prijímali opat-
renia na zlepšenie zisteného stavu. Plánovali exkurzie, venovali sa práci s nadanými a talentovanými 
žiakmi. Predmetové komisie zasadali pravidelne.  
 

§ 2. ods. 1 b 

3  Údaje o žiakoch 
 

3.1  Údaje o počte žiakov 
 
Počet žiakov školy: 280 
Počet tried:  14 
Počet detí v ŠK: 74 
Počet stravníkov:     312 
Počet individuálne začlenených žiakov 11 
Počet žiakov so ŠVVP  17 
Počet žiakov v hmotnej núdzi 2 + 1 MŠ 
 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet tried 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

Počet žiakov/ 
dievčatá 

29/19 33/11 28/17 21/8 44/24 41/19 32/18 28/13 24/15 

 
 

§ 2. ods. 1 c 
3.2  Zapísaní žiaci ZŠ 
 
Počet zapísaných prvákov k 30.06.2016 : 29 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2016  : 29 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou : 1 
 



 7

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.06.2016 
 
Počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku : 24/15 

- v 9. ročníku : 24/15 

- 1 žiačka z 5. ročníka pokračuje v štúdiu na 8- ročnom gymnázium 
 
 
§ 2. ods. 1 d 
3.3  Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na SŠ 

Rozmiestnenie žiakov odchádzajúcich na stredné školy 
   

Škola Počet žiakov % 

Gymnázium 4 17,40 

OA 2 8,70 

SPŠ 3 13,05 

PaSA 1 4,35 

SZŠ 2 8,70 

SOŠ 5.roč. 1 4,35 

SOŠ 4.roč. 6 26,10 

SOŠ 3.roč. 4 17,40 

 

3.4  Prospech a správanie žiakov 
 
Z celkového počtu žiakov neprospelo 6 žiakov. Jedna žiačka prvého ročníka a dvaja žiaci 6. ročníka 
opakujú ročník. Traja žiaci robili v auguste  opravné skúšky a postúpili do vyššieho ročníka. Žiačka 
5. ročníka študujúca v zahraničí robila komisionálne skúšky zo SJL. Jeden žiak 9. ročníka študujúci 
v zahraničí nebol klasifikovaný,  neprišiel na komisionálne skúšky. 
Prospech 

Ročník Počet žiakov Prospelo Neprospelo 
Neklasifikovaní 

žiaci 
1. 29 28 1 0 

2. 33 33 0 0 

3. 28 28 0 0 

4. 21 21 0 0 

5. 44 44 0 0 

6. 41 38 2 0 

7. 32 32 0 0 

8. 28 28 0 0 

9. 24 23 0 1 

SPOLU 274 270 0 1 
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Správanie : 

Ročník 
Napomenutie 

triednym        
učiteľom 

Pokarhanie 
triednym 
učiteľom 

Pokarhanie 
riaditeľom 
školy pred 

triedou 

Pokarhanie 
riaditeľom 
školy pred 

školou 

Znížená 
známka zo 
správania 

 1.polrok 2. polrok 1.polrok 2. polrok 1.polrok 2. polrok 1.polrok 2. polrok 1.polrok 2. polrok 

1. ročník           

2. ročník           

3. ročník           

4. ročník           

5. ročník   1     1   

6. ročník    1       

7. ročník    1 1      

8.ročník    1       

9. ročník        1   

 
 

3.5  Dochádzka žiakov 
1. polrok 

Ročník 
Ospravedlnené 

hodiny 
Priemer na žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Priemer na 
žiaka 

1. ročník 725 25 0 0 

2. ročník 704 20,71 0 0 

3. ročník 752 27,85 0 0 

4. ročník 350 17,5 0 0 

5. ročník 1025 23,84 0 0 

6. ročník 1308 32,7 0 0 

7. ročník 900 29,03 5 0,16 

8.ročník 755 27,96 0 0 

9. ročník 1072 44,67 0 0 

SPOLU 7591 27,6 0 0,018 

 
2. polrok 

Ročník 
Ospravedlnené 

hodiny 
Priemer na žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Priemer na 
žiaka 

1. ročník 979 33,76 0 0 

2. ročník 992 30,06 0 0 

3. ročník 1278 45,64 0 0 

4. ročník 340 16,19 0 0 

5. ročník 1393 31,66 0 0 

6. ročník 1636 39,90 0 0 
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7. ročník 1004 31,38 0 0 

8.ročník 939 33,54 0 0 

9. ročník 1505 62,71 24 1 

SPOLU 10066 35,95 24 0,085 

 
 
 
3.6  Výsledky externých meraní : Testovanie 
 

Testovanie 5 sa uskutočnilo 23.11.2016 

 

Predmety MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK  

Počet testovaných žiakov 42 42 

Max. počet bodov 30 30 

Priemer. počet bodov školy 21,1 20,9 

Priemer. počet bodov SR 18,7 18,9 

Priemer. úspešnosť školy 70,3 69,5 

Priemer. úspešnosť SR 62,3 63,1 

Rozdiel + 8,0% + 6,4% 
 

 
Testovanie 9 sa uskutočnilo  05.4.2017 
 
                                                 MATEMATIKA                                  SLOVENSKÝ JAZYK 
 Body Percentá Body Percentá 
ZŠ s MŠ Košeca 10,7 53,70% 15,70 62,60% 

Priemer v SR 11,3 56,40% 15,30 61,20% 
rozdiel - 0,6 -2,70% +0,4 +1,40% 

 
 

 2. ods. 1f 
4  Učebné varianty 
 
 

primárne vzdelávanie 

 
Inovovaný ISCED 1 

 

I. ročník                          

II. ročník 

ISCED 1 
III. ročník 

IV. ročník 

nižšie sekundárne vzdelávanie 

 
Inovovaný ISCED 2 

 

V. ročník                        

VI. ročník                       

ISCED 2 VII. ročník                      
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 VIII. ročník                      

IX.  ročník 

 
 
Mali sme 11 integrovaných  žiakov, ktorí postupovali  podľa IVVP, z tohto počtu je  jedna žiačka 
integrovaná zo zdravotných dôvodov. Okrem integrovaných žiakov sme mali ešte 17 žiakov 
s poruchami učenia. Dvaja žiaci boli s rodičmi v zahraničí a na našej škole si robia skúšky 
z predmetov, ktoré na škole nemajú. 
 

4.1  Rozširujúce hodiny 
 

  Ročník Predmet Počet hodín v týždni 
i ISCED 1 I. ANH 1 

i ISCED 1 II. PRV 1 

i ISCED 1 II. ANH 1 

i ISCED 1 II. MAT 1 

i ISCED 1 II. CIZ 1 

i ISCED 1 III. SJL 1 

i ISCED 1 III. MAT 1 

i ISCED 2 V. ANJ 2 

i ISCED 2 V. MAT 1 

i ISCED 2 VI. ANJ 2 

i ISCED 2 VI. BIO 1 

i ISCED 2 VI. GEG 1 

 
 
§ 2. ods. 1 g 
5  Zamestnanci 
 
pedagogickí zamestnanci:  20 
vychovávateľ      4 
nepedagogických zamestnancov:    7 
 
5.1  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

Počet Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Spolu 
učiteľ 0   
vychovávateľ 1 2 3 
 
 
5.2  Odbornosť vyučovania 
 

Predmet Počet hodín Odborne v % Neodborne v % 

1. ročník 22 100   

2. ročník 23 100   
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3. ročník 26 100   

4. ročník 27 100   

Slovenský jazyk a literatúra 40 100   

Anglický jazyk 52 100  

Nemecký jazyk 21 100   

Ruský jazyk 8 100  

Dejepis 8 100   

Občianska výchova 5  100 

Geografia 8 100  

Matematika 28 100   

Fyzika 7   100 

Chémia 4 100  

Hudobná výchova 6 100   

Výtvarná výchova 6 100   

Technická výchova 6 100   

Telesná výchova 12 50  50 

Etická výchova  2 100   

Náboženská výchova 12 100   

    Biológia 7 100   

    Regionálna výchova 1 100  

    Informatika 4   100 

    
 
 
§2ods. 1 h 
5.3  Vzdelávanie zamestnancov 
 

P.č tit Meno Priezvisko Druh Vzd. Inštit. 
Názov vzdel. pro g-
ramu kredity  

1. Ing. Eva Jurenová inovačné MPCTN 
Funkčné inovačné pre 
RŠ 0 

        rozširujúce UMB BB História 60 
        aktualiz. NSS ZA E - twinng 8 
        atestačné   druhá atestácia   
2. Mgr Miroslava Poliaková funkčné MPCTN Funkčné vzdelávanie 0 
        inovačné MPCTN Etická výchova 25 
        aktualiz. MPCTN Doporavná výchova 6 
        kvalifik. ŠPU ANJ pre i.stupeň 169 
        atestačné   druhá atestácia -60 
3. Mgr. Eva Jakúbková aktualiz. MPCTN finančná gramotnosť 14 

        špecial. UIPS 
Moderné vzdelávanie 
IKT 35 

        aktualiz. ŠIOV 
Profesíjna príprava 
žiakov 8 

        špecial. MPCTN Výchovný poradce 47 
4. Mgr. Miroslava Švehlová aktualiz. MPCTN Prípravné na 2. atest. 30 
        aktualiz. MPCTN Finančná gramotnosť 10 
        inovačné MPCTN Etická výchova 25 
        aktualiz. NSS ZA E - twinng 8 
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        atestačné   druhá atestácia -60 
5. Mgr Betka Surová inovačné MPCTN Etická výchova 25 
        inovačné MPCTN Interaktívna tabuľa 15 
        aktualiz. MPCTN Rozvoj koord.žiakov 14 
        inovačné NŠC TT Telesná výchova 25 
        atestačné   druhá atestácia -60 

6. Mgr Janka Gregorová špecial. UIPS 
Modernizácia vzdelá-
vania 35 

        aktualiz. UIPS 
základná obsluha 
počítača 8 

        aktualiz. UIPS Textový editor Word 7 

        aktualiz. ZŠ Šintava 
Učiť moder-
ne,kreatívne 15 

        aktualiz. UIPS 
Tabuľkový procesor 
Excel 7 

7. Mgr. Renáta Mikulová inovačné ŠIOV Polytechnická výchova 15 
        inovačné MPCTN Interaktívna tabuľa 15 
8. Mgr. Eva Dideková inovačné MPCTN Interaktívna tabuľa 15 
        aktualiz. ZŠ MŠDca Využitie IKT 15 
9. Mgr. Martina Mikušková adaptačné ZŠ s MŠ SJL 0 
10. Mgr. Alexandra Palčeková aktualiz. MPCTN Regionálna výchova 14 
        aktualiz. MPCTN Regionálna výchova II 12 
        aktualiz. ŠIOV Vzdelávacie programy 14 
11. Mgr. Jaroslava Ondrejcová aktualiz. MPCTN Lyžiarský kurz 10 
        aktualiz. MPCTN finančná gramotnosť 10 

12. Mgr. Dana Melicherová rigorózne DTI Dca 
Učiteľstvo prof. pred-
metov   

13. Mgr. Viera Galanská aktualiz. MPCTN Lyžiarský kurz 10 
        aktualiz. MPCTN Prevencia úrazov 10 

        aktualiz. ZŠ Šintava 
Učiť moder-
ne,kreatívne 15 

        aktualiz. ZŠ MŠDca Využitie IKT 15 
        aktualiz. SAŠ Netradičné športy 8 

14. Mgr. Zuzana Pavúčková špecial. ŠPU 
Vyučovanie informati-
ky 41 

15. Mgr Monika Staňová aktualiz. ANDRAGOSMyšlienkové mapy Pojmové mapy 8 
        inovačné MPCTN AMV  24 
        aktualiz. ZŠ MŠDca Využitie IKT 15 
        inovačné MPCTN Interaktívna tabuľa 15 

16. Mgr Alexandra Tomanová aktualiz. 
ANDRAGOS Bezpečne s inter-
netom 

Bezpečne s interne-
tom 10 

        inovačné MPCTN Čitateľská gramotnosť 15 

        aktualiz. 
ANDRAGOSRovesnícka me-
diácia Rovesnícka mediácia 10 

        aktualiz. ANDRAGOS Pojmové mapy 8 
        aktualiz. ZŠ MŠDca Využitie IKT 15 
        inovačné IŠ Prešov Multimédia a IKT 15 
        aktualiz. IŠ Prešov Digitalizácia UM 15 
        inovačné IŠ Prešov Litugické farby 15 
17. Bc. Dana Pružincová kontinual. Jazyk. škol. RUJ   
17. Ing. Jana Bortelová inovačné ŠIOV Polytechnická výchova 15 
        aktualiz. ZŠ MŠDca Využitie IKT 15 
        aktualiz. NSS ZA E-twinng 8 
18. Mgr Michaela Pružincová rozširujúce PF TT Tvorivá gramatika 60 

19. Mgr Eva Pavlíková aktualiz. MPCTN 
Grafomotorické zruč-
nosti 8 

        aktualiz. MPCTN Kreslenie RNA 6 
        aktualiz. MPCTN Digitálne technológie 11 
        aktualiz. MPCTN Čitateľská gramotnosť 10 
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        inovačné MPCTN Interaktívna tabuľa 15 
20. Mgr. Zuzana Bortelová rozširujúce JŠ TN Anglický jazyk 60 
        atestačné MPCTN Prípravné na 2.atest. 30 
        atestačné MPCTN druhá atestácia -60 

21. Mgr. Andrea Rafajová špecial. UIPS 
Modernizácia vzdelá-
vania 35 

22. Mgr Jozef Rúček adaptačné ZŠ PU Matematika 0 

 
§ 2. ods. 1 i 
6  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 
Talenty detí sa prejavili v rôznych súťažiach:  
 

športové súťaže 
• florbal dievčatá  – 2.miesto  

• forbal chlapci – 3. miesto  

• basketbal dievčatá – 1.miesto obvod, okres a 2. miesto región 

• hádzaná chlapci – 4. miesto 

• futbal cup Dca chlapci - 2. miesto 

• vybíjaná dievčatá – 2. miesto obvod, 2. miesto okres 

• hľadáme talenty –  2. miesto beh 

    vedomostné súťaže 

• geografická olympiáda – do okresného kola postúpilo 7 žiakov  

• olympiáda anglického jazyka – do okresného kola postúpili a boli v ňom úspešní  1 žiak 

•  technická olympiáda –  2. miesto okres 

• olympiáda anglického jazyka – 2. miesto okres 

• matematická olympiáda – 3 úspešní žiaci 

• Pytagoriáda – 6 úspešných žiakov 

• dejepisná olympiáda – 2 úspešní žiaci 

• geografická olympiáda – 1. miesto okres a postup na kraj 

 
literárno – dramatické súťaže 
• Šalianský Maťko – 3.miesto 

• Hviezdoslavov Kubín  
• Slávik Slovenska 

 
 
Prebiehajú aj školské kolá iných vedomostných súťaží . 

Pre rozvoj pozitívnych vzťahov v triede organizujeme besedy na triednických hodinách podľa 

plánu a tiež exkurzie žiakov 
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§ 2. ods. 1 j 

7  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Naše projekty: 

• Európsky deň jazykov- 26.9.2016 

• Deň knižníc – 24.10.2016 

• Záložka do kníh 

• Športové potreby našich žiakov – Úrad vlády 

• Malí konštruktéri a bádatelia – Nadácia volkswagen 

• Zber tetrapakov október - máj 

• Deň narcisov 15.4.2017 

• Zdravie na tanieri – MŠ SR 

• Fond kultúry – knihy do žiackej knižnice 

• Tri groše – Nadácia SLSP 

• Bezpečne na ceste – Nadácia volkswagen 

•  

K vydareným akciám  realizovaných na našej škole  patrili : 

• Návšteva výstavy záhradkárov – 19.9.2016 

• Výstup na hrad Košeca – 1.10.2016 

• Divadelné predstavenie 2,3 roč. – 4.10. 2016 

• Planetárium Hlohovec 4.roč. – 13.10.2016 

• Technické múzeum B. Štiavnica 7,8 roč. – 12.10.2016 

• Hvezdáreň Žiar n/ Hronom 5,6 roč. §- 12.10.2016 

• Deň športu a imatrikulácia prvákov – 27.10.2016 

• Zber papiera – 10.-14.10.2016 

• Testovanie 5 – 23.11.2016 

• Plavecký výcvik – 21. – 25.11.2016 

• Stredoškolák TN 9.roč – 24.11.2016 

• RPIC TN 9.roč. – 10.11.2016 

• Vianočná besiedka MŠ – 15.12.2016 

• Benefičný koncert – 11.12.2016 

• Návšteva Detského domova P.B – 9.12.2016 

• Besedy s protidrogovou tematikou – 11.1.2017  

• Karneval ZŠ – 15.2.2017 

• Návšteva firmy SAUER v P.B. 8.roč – 21.3.2017 
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• Marec – mesiac knihy – 6.-14.3.2017 

• Lyžiarsky výcvik - – 20. – 24.2.2017 

• Vynášanie Moreny – 17.3.2017 

• Návšteva Oswiečim 9.r – 22.3.2017 

• Zápis do I. ročníka – 4.4-5.4.2017 

• Testovanie 9 – 5.4.2017 

• Divadlo Aneta Franková 9.roč. – 21.4.2017 

• Majáles – 28.4.2017 

• Deň Zeme – 11.5.2017 

• Zber papiera – 9.-12.5.2017 

• Oslava oslobodenia obce a stavanie mája – 28.4.2017  

• Týždeň otvorených dverí – 9.-12.5.2017 

• Okolo Košeca  - 14.5.2017 

• Škola v prírode – 15 - 19.5.2017 

• Dopravné ihrisko v P. Bystrici I. stupeň- 29.5.2017 

• MDD – Chemická show – 31.5.2017 

• OČAP – 21.6.2017 

• Najlepší žiaci u p. starostu – 14.6.2017 

• Noc v MŠ – 16.6.2017 

• OFDMS – 26.6.2017 

• Rozlúčkový večierok 9. ročník – 28.6.2017 

• Výchovný koncert – 27.6.2017 

 
Stále sme ešte zapojení do projektov, ktoré organizujú organizácie pri MŠ 

1. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie – Testovanie9 elektronicky – organizuje Národ-

ný ústav certifik. meraní – NUCEM. Získali sme notebook a reproduktory 

2. Digiškola – digitálna technika do škôl – zapojená je ZŠ aj MŠ– organizuje Min. školstva 

a získali sme ZŠ –  2xinteraktívnu tabuľu, notebook, dataprojektor. MŠ – inertaktívnu tabuľu, 

notebook a farebnú tlačiareň 

3. Poradenský servis prevencie – Výskumný ústav detskej psychológie – kvalitný knižný mate-

riál 

4.  Profesná orientácia žiakov, práca s talentami – Dielne- Školský inštitút odborného vzdeláva-

nia – 2 učiteľky 

5. Aktivizujúce metódy vo výchove – Metodické centrum – 4 učiteľky 

Pre učiteľov vytvárame podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a to v rámci projektov 

a akreditovaných programov  z MŠ SR . Podobné projekty sú aj pre učiteľky MŠ. 
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Z východiskových úloh sa nám darí plniť tieto : 
 

- zapájame žiakov do vedomostných súťaží 

- skvalitnili sme výchovno-vzdelávací proces, pri ktorom používame nové pomôcky do kabine-

tov a výukové programy 

- na škole pracuje 19 záujmových krúžkov 

- rozvíjame environmentálnu a dopravnú výchovu na škole 

- koordinátor protidrogovej prevencie rozvíja svoju činnosť organizovaním besied pre každý 

ročník v spolupráci s CVČ Ilava 

- vo výchove a vzdelávaní dôsledne dodržiavame Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach 

dieťaťa.  

- učiteľom umožňujeme vzdelávať sa na aktivitách organizovaných RP MPC TN a MŠ SR 

- máme rozpracovaný plán adaptačného vzdelávania na MŠ i ZŠ   

- máme rozpracúvaný plán kontinuálneho vzdelávania 

- v spolupráci s vedúcou ŠJ zabezpečujeme výchovu správneho stolovania, stravovania 

a propagáciu zdravej výživy 

- máme rozpracovaný plán boja proti obezite na ZŠ i MŠ 

 
Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňujú všetkých aktivít a kultúrnych podujatí, ktoré organizuje obec. 
 
 

§ 2. ods. 1 k 

8  Údaje o Štátnej školskej inšpekcii 
 
Komplexná inšpekcia zameraná na stav a úroveň vyučovania a tiež prácu riaditeľa školy bola napo-
sledy vykonaná v školskom roku 2011/2012. 
 

§ 2. ods. 1 l 

9  Materiálno – technické podmienky 
 
Na škole sa dobre rozbehol Mliečny program a program Školské ovocie. Žiaci si kupujú za výhodné 

ceny mlieko, jogurty, jablká a 100% ovocné šťavy čo určite prispieva k rozvoju zdravej výživy. Na 

zlepšenie vyučovacieho procesu sme zakúpili výukové filmy, geografické mapy, obnovili výukové 

programy Datakabinet, Zborovňa, Albert, skrinky do tried,  pomôcky do kabinetov. Na ZŠ sme za-

bezpečili 7 interaktívnych tabúl a 2 do MŠ, čo skvalitňuje výchovno vyučovací proces. Školu sme 

počas letných prázdnin napojili na kanalizáciu. Rekonštruovali sme komíny v školskej kotolni. 

V klubovni sme zriadili novú počítačovú  učebňu. Na pozemku školy sme vysadili nové kríky, osadili 

kladinu a nové lavičky.  
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Naše plány do budúcnosti sú pracovné: 

• úprava klubovne 

• úprava areálu ZŠ 

• príprava na prístavbu školy 

 

§ 2. ods. 1 m 

10  Finančné a hmotné zabezpečenie 
 

1) Základná škola 
 

mzdy a odvody 391 073,16 € 

tovary a služby   61 458,41 € 

vzdelávacie poukazy     7 806,44 € 

dopravné   14 566,25 € 

hmotná núdza        102,36 € 

hmotná núdza obedy        450,75 €  

Projekty   

nájom ZUŠ a telocvičňa     1 469,50 € 

lyžiarsky kurz + škola v prírode     7 467,80 € 

predškoláci     4 674,95 € 

Príspevok na učebnice        109,00 € 

Preplatky energií + RZ ZP     1 301,07 € 

Tovary a služby z OcÚ    10 000,00 € 

Spolu 500 479,69 €  

 
 
 
ŠKD  
 

mzdy a odvody 42 451,49 € 

tovary a služby   1 682,14 € 

príspevok rodičov                     2 568,26 € 

Spolu 46 701,89 €     

 
Školská jedáleň  
 

mzdy a odvody 41 813,44 € 

tovary a služby  5 997,37 € 

stravné  ZC + réžia  CS       8 924,85 € 

Preplatky energií + RZ ZP     670,39 € 

Spolu 57 406,05 € 
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2) Finančné prostriedky od rodičov, právnických alebo fyzických osôb 
 

2% daní rodičov a darcov      2200 

Príspevok rodičov  

Spolu  

 
Finančné prostriedky sa využili: 

• na zakúpenie učebníc matematiky, metodickej literatúry 
• podporu MDD, Mikuláš 
• podpora športovej činnosti 
• odmeny žiakom za umiestnenie v rôznych súťažiach 
• podpora krúžkovej činnosti, plavecký  
• nákup pomôcok do školského klubu 
• nový nábytok do tried 
• nákup tlačiarní 
• nákup tričiek s logom školy pre novoprijatých žiakov 
• nákup lavičiek do šatní v telocvični 

 

§ 2 ods. 1 n 

11  Plnenie stanoveného cieľa 
 

A) Oblasť výchovno-vzdelávacia 
Boli vytvorené priestorové a technické podmienky pre začiatok vyučovacieho procesu. Monitor ab-
solvovali všetci žiaci 9.ročníka. Pokračuje orientácia školy na športové aktivity, environmentálnu 
výchovu a cudzie jazyky. V tejto oblasti sme dosiahli výborné výsledky. Máme dobrú spoluprácu 
s MŠ. Niektoré mimoškolské aktivity sa konajú spoločne. Žiaci ZŠ s MŠ pravidelne vystupujú na 
kultúrnych podujatiach obce. ŠKD a ŠJ má dostatok detí a stravníkov. Pre ich činnosť sú vytvorené 
dobré podmienky. Na nástenkách aktuálne informujeme o aktivitách školy, prezentujeme prácu na-
šich žiakov z hodín výtvarnej výchovy i pracovného vyučovania. Niektoré nástenky sú tematicky 
zamerané na obsah jednotlivých vyučovacích predmetov a slúžia ako didaktické pomôcky. 

B) Oblasť prevádzková 
 
Na škole sa dobre rozbehol Mliečny program a Ovocie do škôl. Žiaci si kupujú za výhodné ceny 

mlieko a jogurty,  čo určite prispieva k rozvoju zdravej výživy.  

Pre zlepšenie nášho školského prostredia a skvalitnenie výchovno vyučovacieho procesu sme zakúpili 

pomôcky pre rozvoj finančnej gramotnosti, tablet, pomôcky pre ŠKD. Podarilo sa napojiť ZŠ i MŠ na 

kanalizáciu a vodu, v budove oproti ZŠ sme vybudovali počítačovú učebňu, v MŠ sa dokončili so-

ciálne zariadenia. Neustále nás trápi nedostatok priestorov v ZŠ.  

 

§ 2. ods. 1 o 

12  Úspechy a nedostatky 
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SWOT ANALÝZA ŠKOLY 
 

Silné stránky Slabé stránky 
rodinný typ  školy, menší počet žiakov v triedach 
 príjemné, útulné prostredie vo všetkých priestoroch školy 
dobrý imidž školy 
pozitívna klíma školy, ústretový vzťah vedenia  
školy k učiteľom, učiteľov k žiakom, k rodičom, 
kvalifikovaný pedagogický zbor 
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, najmä na I. 
stupni 
podpora tvorivosti žiakov a netradičné formy vyučovania 
rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov 
úspešnosť našich absolventov na stredných školách  
úspešnosť našich žiakov na súťažiach a olympiádach  
poskytnutie možnosti žiakom navštíviť školu v prírode 
školenia učiteľov zamerané na stimuláciu a podporu zefektív-
ňovania a kvality ich práce 
vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou  
odborná učebňa pre informatiku vybavená modernou techni-
kou  
existencia internetovej žiackej knižky 
veľmi dobré pokrytie internetom v priestoroch školy 
existujúce tradičné aktivity 
zaangažovanosť pedagogických zamestnancov do kultúrneho 
života a športového diania  
dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru 
entuziazmus, motivácia učiteľov 
zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zboru 
vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita, vysoké 
pracovné nasadenie aj mimo pracovného času 
ústretovosť voči žiakom a učiteľom školy 
ochota pracovníkov školy ku zmenám 
vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní, priaznivej edu-
kačnej klímy 
rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií u žiakov 
uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, 
morálky,  práva a proti všetkým formám intolerancie, násilia, 
diskriminácie 
vysoká odbornosť vyučovania 
záujmová činnosť žiakov (98 % žiakov odovzdalo v minulom 
školskom roku škole  vzdelávací poukaz) 
dobrá počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov 
kladné hodnotenie školy rodičmi 
úspešnosť projektov  
zrekonštruovaná a neustále aktualizovaná webová stránka 
školy 
zrekonštruovaná budova školy, príjemné prostredie vo všet-
kých priestoroch školy 
podpora, sponzorstvo a spolupráca so ZRPŠ 
úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách 
 

motivácia slabých žiakov 
nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  
nedostatočné materiálne vybavenie školy 
nedostatok priestorov 
absencia športoviska v priestoroch školy 
morálne zastaralé učebné pomôcky  
nedostatok nových moderných učebných pomôcok 
zvyšujúci sa  počet žiakov pochádzajúcich zo sociálne a 
kultúrne zanedbaného prostredia 
 
 
 
 
 

Príležitosti Ohrozenia 
získavanie grantov,  príprava kvalitných projektov 
efektívne využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 
zavádzanie netradičných metód do výchovno-vzdelávacieho 
procesu,  inovatívnosť vyučovania,  zavedenie integrovaného 
tematického vyučovania 
zriadenie galérie najlepších žiakov 
ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy 
poskytovanie poradenstva v oblasti porúch učenia a správania 
sa detí pre rodičov,  žiakov školy  

spájanie ročníkov pri zhoršenej finančnej situácii a malom 
počte žiakov v triedach 
zhoršujúci sa stav finančných prostriedkov  
a normatívneho financovania 
nezáujem niektorých rodičov o výsledky svojich detí 
v škole  
odchod kvalitných a vzdelaných učiteľov ľudí (najmä 
mladých) z dôvodu  slabého ohodnotenie pedagogických 
zamestnancov 
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získavanie sponzorov 
prezentácia školy na verejnosti 
spolupráca s ostatnými inštitúciami v obci 

nezáujem sponzorov pomôcť škole 
nedostatok priestorov  
neustále sa zvyšujúca nepriaznivá ekonomická situácia 
väčšiny rodičov 

 
 

 

§ 2. ods. 2 a 
13  Psychohygienické podmienky 
 
Psychohygienické podmienky na škole sú v súlade s platnými školskými predpismi. 
Rozvrh vyučovacích hodín je zostavovaný tak, aby v maximálnej možnej miere rešpektoval psycho-
hygienické požiadavky. Dĺžka prestávok je volená tak, aby žiaci aj vyučujúci mali dostatok času na 
presuny do odborných učební. Čas na stravovanie je tiež organizovaný v tom zmysle, aby mali dosta-
tok času na pokojné občerstvenie. Pitný režim v škole je zabezpečený. V triedach dbáme na správne 
osvetlenie, primeranú teplotu a správne prúdenie vzduchu. Proti nadmernej únave z učenia bojujeme 
správnym striedaním rôznych druhov činností v učení- nezamestnávať dlho tie isté psychické funkcie. 
Počas pekného počasia umožňujeme deťom tráviť veľké prestávky na školskom dvore. Dbáme na 
estetické prostredie v škole. V oblasti prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci škola tradič-
ne vykonáva poučenie žiakov o BOZP, pravidelné školenia zamestnancov školy o BOZP a ochrane 
pred požiarom. Dôsledne sa dodržiava zákaz fajčenia v priestoroch školy. Žiaci i zamestnanci školy 
majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.  
Psychohygiena zamestnancov je zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy. 
 
§ 2. ods. 2 b 
14  Voľnočasové aktivity 
 
Na výchovno - vzdelávací proces nadväzovala aj práca záujmových útvarov . Na škole  
ich pracovalo 18. Väčšia časť z nich svoju činnosť už rozvíja viac rokov. 
 
 

   NÁZOV   KRÚŽKU  VEDÚCI   KRÚŽKU  

Krúžok matematiky  Mgr. Jakúbková Eva  

Krúžok slovenského jazyka  Mgr. Gregorová Janka  

Hravá matematika pre I. stupeň  Mgr. Surová Betka  

E-twinning – spolupráca so zahr. školou  Ing. Bortelová Janka  

Krúžok  anglického jazyka pre 5. – 7. roč  Mgr. Bortelová Zuzana  

Vydávanie časopisu ŠKOLÁK  Mgr. Poliaková Miroslava  

Turistický krúžok I. stupeň  Mgr. Švehlová Miroslava  

Turistický krúžok II. stupeň  PaedDr. Podskočová Anna  

Športovo – turistický krúžok  Mgr. Pružincová Michaela  

Športové hry pre II. stupeň   chlapci + dievčatá  Mgr. Galanská Viera  

Thai box pre  7. – 8. ročník  Mgr. Mikušková Martina  

Krúžok šikovných rúk  Mgr. Staňová Monika  

Hasičský krúžok  p. Domjen Vladimír  

Rybársky krúžok  p. Chalupek Peter  

Strelecký krúžok  p. Fajler Marek  

Pozemný hokej  p. Palček Pavel  
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Futbalový krúžok pre I. stupeň  p. Palček Jaroslav  

Futbalový krúžok  pre  II. stupeň  p. Kolesányi Peter  
 

 
 
§ 2. ods. 2 c 
15  Spolupráca školy s rodičmi 
 
Škola je v každodennom styku s rodičmi, operatívne poskytuje rodičom službu od 7,30 -14,30 hod. 
Výchovný poradca poskytuje pravidelne rodičom a žiakom odbornú pomoc a poradenstvo. 
Spolupráca školy s Radou rodičov pri ZŠ s MŠ je veľmi dobrá. Rada rodičov je poradný orgán riadi-
teľa a je samostatným právnym subjektom. Tvoria ju zástupcovia rodičov z jednotlivých tried.  
 Výbor rady rodičov sa pravidelne raz za dva mesiace . Má vypracovaný vlastný plán činnosti a hos-
podárenia. Pri zabezpečovaní aktivít úzko spolupracuje so školou, okrem iného prispieva na aktivity 
organizované školou - lyžiarske a plavecké kurzy, školy v prírode, Stretnutie s Mikulášom, Deň detí a 
Deň učiteľov. Všetky pripomienky rodičov sa prerokúvajú na gremiálnej porade a pedagogickej rade.  
Plenárne zasadnutie Rady rodičov  a triedne schôdzky poskytli námety a  sprostredkovali informácie 
rodičom o živote školy. Uskutočnili sme Týždeň otvorených dverí počas ktorého sa mohli rodičia 
priamo zúčastniť vyučovacieho procesu. 
 Všetky výchovné problémy boli otvorene riešené vzájomnou komunikáciou so zákonnými zástup-
cami žiakov. 
 
 
Rada rodičov 
Predseda Ondričková Alena 

Tajomník Živčicová Stanislava 

Pokladník Briestenská Katarína 

Referenti školských dielní Híreš Peter 

 Suchomel 

 Tarabová Mária 

referenti ŠJ Mgr. Pavlíková Eva 

 Paseková Lenka 

 Belianová Janka 

 PaedDr. Pagáčová Gabriela 

Revízna komisia Kolesányiová Miroslava 

 Višňovská Katarína 

Komisia výchovno - vyučovacia Frýdecká Monika 

 Ing. Čepáková Jana 

 Mgr. Alena Jáňová 

 Škrovánková Alena 

členovia Holá Zdenka 

 Proszcuková Brigita 

 Rafajová Katarína 
 
 
§ 2. ods. 2 d 
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16  Spolupráca školy a verejnosti 
 
ZŠ s MŠ spolupracuje s viacerými organizáciami v obci i mimo obce. Nechýba spolupráca  
s futbalovým oddielom  v obci i turistickým oddielom. Spolupracujeme i so strediskom Evanjelickej 
Diakonie,  s CVČ v Ilave i ZUŠ Košeca. Veľmi dobrú spoluprácu máme so ZO ÚŽS v Košeci,  klu-
bom dôchodcov . Veľmi pozitívna a aktívna je spolupráca s OcÚ Košeca. Škola prezentuje svoje ak-
tivity na internetovej stránke.  
Spolupracujeme i s medzinárodnou organizáciou UNICEF: predaj vianočných pohľadníc  a   Týždeň 
modrého gombíka /pomoc deťom v Afrike/.   
 Aktuálne informácie o dianí na škole sú priebežne zverejňované na webovej  stránke školy, v škol-
skom časopise Školák,  na webovej stránke obce Košeca a Košecko – nozdrovických novinách. 
                                  

 
 

17 Materská škola 
 
§ 2. ods. 1 a 
17.1  Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca 

Adresa školy Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca 

Telefón  042/44 68 236 

E- mail mskoseca@gmail.com 

Zriaďovateľ Obec Košeca 

Zástupca pre MŠ Jana Sláviková 

 
 
 
§ 2. ods. 1 b 
17.2  Údaje o počte žiakov 
 
Počet detí:  105 
Počet tried:  5 
 

§ 2. ods. 1 c 
Zapísaní žiaci MŠ 
Počet zapísaných detí k 01.09.2015: 105 

17.3  Zamestnanci MŠ 
Počet pedagogických zamestnancov:                11 – 100% kvalifikovanosť  
                                                                          - z toho 1 asistent učiteľa                                                                          
Počet nepedagogických pracovníkov: 2 
 
 

§ 2. ods. 1 i 
17.4  Prezentácia na verejnosti 
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17.4.1  Profilácia MŠ 
 

Od 1.07.2003 bola MŠ zlúčená do právneho subjektu so ZŠ –vznikla ZŠ s MŠ v Košeci. Budo-
vu MŠ vlastní Obecný úrad v Košeci. 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo MŠ v Košeci 105 detí. MŠ bola prevádzkovaná ako 5 
triedna s celodennou starostlivosťou o deti vo veku od 3-6 rokov a deti s odloženou školskou do-
chádzkou. MŠ poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu. 

• Predpokladaný počet odchádzajúcich detí 25 
• Skutočný  počet odchádzajúcich detí do ZŠ k 31.08.2017 je 34 detí.  

• MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00-16.00 hod. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 10 kvalifikovaných učiteliek. Mesačný priemer v 

dochádzke je veľmi dobrý. 
 

 
Menný zoznam pedagogických pracovníkov 
 
1. trieda:   Körmendyová Eva - učiteľka   
                  Sláviková  Erika - učiteľka                                    
  
2.trieda:   Sieklová Katarína - učiteľka 
                 Rafajová Katarína - učiteľka   
                  Štefúnová Karin – asistent učiteľa    
    
3. trieda:  Melicherová Alena - učiteľka 
                  Pavlíková Martina - učiteľka                    
4. trieda:   Kalamenová Mária - učiteľka      

      Sláviková Jana - zástupkyňa RŠ pre MŠ 
5. trieda:   Slávikova Jana ml. - učiteľka                                            
                   Paľová Ivana - učiteľka   
  
Menný zoznam prevádzkových pracovníkov 
 

Vedúca ŠJ                  Gábelová Jana 
Hlavná kuchárka          Mihalíková Miroslava 
Kuchárka                        Körmendyová Lenka 
Pomocná kuchárka        Zermeghová Ľubomíra 
Pomocná kuchárka              Hudáková Helena          
Školníčka                         Vrábliková Janka  
Upratovačka                          Bartošová Janka 
Upratovačka                          Pánová Zdena 
Kuri č                               Koníček Anton 

 
 
17.4.2  Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích činností a aktivít MŠ 

 
Cieľom a poslaním Školského vzdelávacieho programu MŠ Košeca ( ISCED 0) je celostne roz-

vinúť osobnosť dieťaťa formou všestranného vzdelávania. Vytvárať podmienky pre rozvoj samostat-
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nej a tvorivej osobnosti, pripravenej uplatniť sa v oblasti spoločenského života. Pripraviť dieťa po 
všetkých stránkach na vstup do základnej školy.  
  
MŠ už tradične spolupracuje s Úniou žien Slovenska a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravuje 
programy, tiež v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili naše deti charitatívne stredi-
sko, kde potešili starčekov a starenky milým programom.  
MŠ už tradične spolupracuje s Úniou žien Slovenska a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravuje 
programy, tiež v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili naše deti charitatívne stredi-
sko, kde potešili starčekov a starenky milým programom.  
V jesennom období prebehla na našej škôlke Šarkaniáda – súťaž detí v zhotovovaní šarkanov 
a súťaž o najkrajšieho svetlonosa. Pri zhotovovaní šarkanov a svetlonosov  aktívne deťom pomáhali 
rodičia. V decembri 2016 navštívil deti Mikuláš, ktorý obdaroval deti darčekmi a oni mu za odmenu 
zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.  
Deti si pripravili program a zhotovili darčeky na Benefičný koncert. Pred Vianocami sa rozlúčili so 
škôlkou Vianočnou besiedkou, ktorá bola spojená s pečením medovníkov. Krásne zimné počasie vy-
užívame na vychádzky do prírody a sánkovačky.  
 
Činnosť a prácu s deťmi prispôsobujeme ročným obdobiam ,sviatkom a kultúrnym tradíciám. 
MŠ už tradične spolupracuje s Úniou žien Slovenska a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravuje 
programy, tiež v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili naše deti charitatívne stredi-
sko, kde potešili starčekov a starenky milým programom.  
V jesennom období prebehla na našej škôlke Šarkaniáda – súťaž detí v zhotovovaní šarkanov 
a súťaž o najkrajšieho svetlonosa. Pri zhotovovaní šarkanov a svetlonosov  aktívne deťom pomáhali 
rodičia. V decembri 2016 navštívil deti Mikuláš, ktorý obdaroval deti darčekmi a oni mu za odmenu 
zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.  
Deti si pripravili program a zhotovili darčeky na Benefičný koncert. Pred Vianocami sa rozlúčili so 
škôlkou Vianočnou besiedkou, ktorá bola spojená s pečením medovníkov. Krásne zimné počasie vy-
užívame na vychádzky do prírody a sánkovačky.  
Činnosť a prácu s deťmi prispôsobujeme ročným obdobiam ,sviatkom a kultúrnym tradíciám. 
V januári  sme zorganizovali veselú sánkovačku na kopci pri tehelni.  
Vo februári  sme si pripomenuli fašiangové tradície detským karnevalom. Spoločne sme si vyzdobili 
sálu ,najstaršie deti usilovne nacvičovali starodávne tance , s ktorými potom vystúpili na karnevale 
a potešili tak všetkých prítomných. Tety z Únie žien deťom prichystali občerstvenie formou tradič-
ných šišiek  a čaju.  
V marci  sme mali návštevu z klubu dôchodcov v Košeci ,ktorú naše deti spestrili svojím vystúpením 
a dôchodcovia zasa spevom ľudových piesní a hŕstkou detských vtipov. 
Pripravili sme kultúrny program pre Úniu žien na výročnú členskú schôdzu a pri príležitosti MDŽ 
sme pripravili darčeky pre mamičky.  
V apríli  sme mali návštevu členiek ZO ÚŽS v Košeci, ktoré sme potešili peknými básničkami 
a pesničkami. Pred Veľkou nocou sme vyrobili Morenu a jej hodením do potoka, piesňami a veršíkmi 
sme spoločne privítali jar.  V apríli sme vysadili v areáli dvora MŠ nové stromčeky na deň Zeme 
V máji deti MŠ navštívili ZŠ, mali spoločné dopoludnie so žiakmi ZŠ 
Bohatý na akcie bol jún. Uskutočnil sa Deň detí, Kolobežky v škôlke, Noc v MŠ- 30 detí prežilo na-
pínavú a zábavnú  noc v priestoroch MŠ. Poslednou akciou je rozlúčka s predškolákmi, ktorí majú 
svoje tablo. 
 
 
ĎAĽŠIE  VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 
 
Učiteľky MŠ sa zúčastňovali na seminároch poriadaných metodickým centrom Trenčín. Individuálne 
študovali odbornú literatúru a zúčastňovali sa prednášok. 
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1.   Martina Pavlíková aktualiz. 
Pro Solu-
tion Didaktické možnosti 12 

        aktualiz. MPCTN Príprava na 1. atest. 30 
        inovačné MPCTN Aktivizujúce metódy 24 
        aktualiz. MPCTN Kreslenie RNA 6 
        aktualiz. MPCTN Hračka Bee-bot 7 
        aktualiz. MPCTN Čitateľská gramotnosť 10 
        aktualiz. MPCTN Digitálne technológie 11 

        aktualiz. 
Pro Solu-
tion Dieťa a hudba 10 

        aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa 10 
        atestsčné MPCTN prvá atestácia -60 
2. Mgr Barbora Gašparová inovačné PA SA Ba Učiteľstvo MŠ 0 
3.   Alena Melicherová inovačné MPCTN AMV I. časť 24 
        aktualiz. MPCTN Príprava na 1. atest. 30 
        aktualiz. NSS ZA E- twining 8 
        aktualiz. MPCTN Grafomotorika detí 8 
        aktualiz. MPCTN Digitálna fotografia 12 
        inovačné MPCTN Inovácie v didaktike 25 
4.   Ivana Paľová aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa 10 
5.   Jana Sláviková ml. aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa 10 
6.   Katarína Rafajová inovačné IŠ Prešov Interaktívne technológie 15 
        aktualiz. Softimex Integrácia DT do kurikula 15 
7.   Jana Sláviková  aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa 10 
        aktualiz. NSS ZA E- twining 8 
8.   Katarína Sieklová aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa v MŠ 10 
        aktualiz. MPCTN Čitateľská gramotnosť 10 
        aktualiz. MPCTN Grafomotorika detí 8 

        aktualiz. 
Pro Solu-
tion Deti a hudbs 10 

9.   Eva Körmendyová aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa v MŠ 10 
        aktualiz. MPCTN Grafomotorika detí 8 
        inovačné MPCTN Aktivizujúce metódy 24 
        aktualiz. MPCTN Čitateľská gramotnosť 10 
10.   Mária Kalamenová aktualiz. Stiefel Interaktívna tabuľa 10 
 
 
 
Mimoškolská a mimotriedna činnosť 
1.Publikácia do Košeckých novín -   p. uč. Melicherová, Sláviková st., Pavlíková M. 
2.Príprava programov- Kalamenová Mária, Sielková Kataína 
3.Predseda ZPOZ- Sláviková Jana st. 
4.Členka kultúrnej komisie- Sláviková Jana st. 
5.Vedenie kroniky-  Pavlíková Martina 
6.Vedenie dochádzky- Paľová Ivana 
7.Estetická výzdoba  Sláviková Jana ml.  
8. Počítačová dokumentácia, inventarizácia- Körmendyová Eva, Sláviková Jana ml. 
 
 
Riadiaca a kontrolná činnosť 
 

1. V plánovaní dodržiavali pani učiteľky formuláciu úloh a cieľov na pobyte vonku a záujmovej 
činnosti, stotožňovalo sa zo zápisom v triednych knihách 

2. Hospitačnou činnosťou sa sledoval súlad písomného spracovania – triedne knihy, tématické 
plány s realizáciou v praxi – p. uč. si plnili naplánované úlohy, svojvoľne si ich nezamieňali. 
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3. Príprava na zamestnanie – pomôcky dodržiavanie prac. postupu, využívanie nových foriem 
v práci, diagnostikovanie 

4. V školskom roku 2015/2016 bola uskutočnená kontrola Štátnou školskou inšpekciou 
5. Zamestnanci dodržiavali prac. poriadok  
6. Plán vnútroškolskej kontroly bol plnený priebežne 

 
Údaje o priestorových a materiálno-technických  podmienkach školy 
 
MŠ je umiestnená v účelovej budove v dvoch pavilónoch A, B. 
Na prízemí v pavilóne A sa nachádzajú dve triedy ZŠ, na poschodí je umiestnená jedna trieda 
s príslušnými priestormi pre deti. 
Riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne je umiestnená v pavilóne A. Na prízemí sa nachádza 
jedáleň, kuchyňa . 
V pavilóne B na prízemí sú dve  triedy. Na poschodí je jedna trieda s príslušnými priestormi pre deti. 
Školský dvor sa rozprestiera z dvoch strán MŠ, kde sú umiestnené preliezačky a pieskovisko.  
 
Modernizácia a údržba interiéru  
 
Priestory MŠ sa stavebne upravili tak, aby sme získali  priestory na sociálne zariadenie. Dávame do 
poriadku aj dvor MŠ. Deti tam majú hojdačky a preliezačky.  
 
Spolupráca  MŠ s verejnými organizáciami 
 
Spolupráca so ZŠ – návštevy v prvom ročníku 
Spolupráca s ZRŠ  
Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou 
Spolupráca s OÚ 
Spolupráca s ZOÚŽ, s klubom dôchodcov 
Spolupráca s UVTOS a UVV Ilava 
 
Počas celého školského roku sme sa zúčastňovali na kultúrnych podujatiach, vítanie detí do života, 
vystúpenia detí pre dôchodcov, Úniu žien. 
Prezentovali sme práce detí v obci, zhotovili tablo predškolákov. Vyučoval sa cudzí jazyk, na záver 
roka pripravila lektorka aj otvorenú hodinu pre rodičov. Všetci pracovníci MŠ dbali na estetizáciu 
a hygienu školy, dodržiavali pracovnú dobu a vnútorný poriadok. Učiteľky MŠ sú zapojené do vzde-
lávania v rámci projektu Modernizácia vzdelávania MŠ. 
 
 
2. ods. 1 m 
17.5  Finančné a hmotné zabezpečenie 

mzdy a odvody 161 169,78 € 

tovary a služby   34 159,88 € 

rodičia     8 081,33 € 

projekty     2 272,96 € 

Preplatky energií + RZ ZP    1 215,72 € 

spolu 206 899,67 € 
   

Príspevok je 15 € na dieťa. 
Príspevok za stravu je zahrnutý v časti ZŠ – ŠJ 
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§ 2. ods. 1 n 
17.6  Plnenie stanoveného cieľa 
  
Pozitíva: 

V školskom roku 2016/2017 sa postupne do kolektívu začlenili a zadaptovali nové deti. Praco-
vali sme na základe PVV pre MŠ, plánovanie bolo mesačné. Deti získali striedaním okruhov ucelený 
systém poznatkov zo všetkých výchovných zložiek. Zlepšilo sa logické myslenie detí, pracovné zruč-
nosti a estetické cítenie. Zlepšila sa výslovnosť a jazyková úroveň detí. Športová oblasť bola zamera-
ná na zvýšenie pohybovej aktivity detí. 

Ekologická oblasť sa zameriavala na vychádzky do prírody spojené s poznávaním rastlín, živo-
číchov, hmyzu, šetrenia prírody a na práce s deťmi v Čarovnej záhrade. Cez nadáciu Volkswagen sme 
získali prostriedky na vybudovanie dopravného ihriska. 
 
Negatíva:  

Nedokončená úprava interiéru MŠ, nedostatok priestorov pre spálne detí. Hygienické zariadenie 
treba zrekonštruovať. 
 
§ 2. ods. 2 c 
17.7  Spolupráca školy s rodičmi 
 
Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa aktívne zapájajú do aktivít, ktoré pre deti pripravila 
MŠ – výlety, kultúrne podujatia – MDD, karneval fašiangy v MŠ, noc v škôlke. Podarilo sa zapojiť 
rodičov aj do zveľaďovania interiéru a exteriéru MŠ. 
 
§ 2. ods. 2 d 
17.8  Spolupráca školy a verejnosti 
 
Veľmi dobrá spolupráca je s OcÚ Košeca. MŠ má veľmi dobrú spoluprácu s Úniou žien v Košeci, 
ktoré ich často navštevujú a oboznamujú ich s tradíciami a zvykmi v našej obci. Ďalej spolupracuje 
s obecnou knižnicou a prvým ročníkom ZŠ. Program deti pripravujú i pre Klub dôchodcov v Košeci. 
 

18  Záver 
 
V Košeci 28. septembra  2017 
Vypracoval : Ing. Eva Jurenová 
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade  dňa: 28.09.2017 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Košeca 
 
Rada školy prerokovala Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2016/2017 na svojom zasadnutí dňa 28.09.2017. Uvedenú správu zobrala na vedomie bez 
pripomienok. 
 
V Košeci 28.09.2017  
 
 
 
                                                                                                               Katarína Turzová 
                                                       predseda Rady školy 
 

 


