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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 PaedDr. Staňová Monika 

 
2.2  Ostatní pedagogickí pracovníci 
 
Mgr. Barcíková Lucia triedna učiteľka 1. ročníka 

PaedDr. Švehlová Miroslava triedna učiteľka 2. A triedy 

Mgr. Pavlíková Eva triedna učiteľka 2. B triedy 

Mgr. Lacková Irena  triedna učiteľka 3. ročníka 

Mgr. Surová Betka triedna učiteľka 4. A triedy  

Mgr. Pavúčková Zuzana triedna učiteľka 4. B triedy 

Mgr. Jakúbková Eva triedna učiteľka 5. A triedy, výchovná poradkyňa 

Mgr. Ondrejcová Jaroslava triedna učiteľka 5.B triedy 

Mgr. Galanská Viera triedna učiteľka 6. ročníka 

PaedDr. Pružincová Michaela triedna učiteľka 7. A triedy 

Mgr. Rafajová Andrea triedna učiteľka 7. B triedy 

PaedDr. Mikulová Renáta triedna učiteľka 8. A triedy 

Mgr. Bortelová Zuzana triedna učiteľka 8. B triedy 

Mgr. Gregorová Janka triedna učiteľka 9. ročníka 

 Mgr. Zajacová Ivana   školská špeciálna pedagogička  

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

Mgr. Tomanová Alexandra učiteľka 5. -9. ročníka, bez triedy             
 Mgr. Čepela Ján učiteľ rímsko – katolíckeho náboženstva 
Mgr. Vaňko Dušan učiteľ evanjelického náboženstva 
Mgr. Kekeláková Monika asistent učiteľa ZŠ 
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Bc. Hrmelová Marta asistent učiteľa ZŠ 
Kezniklová Klára asistent učiteľa ZŠ 
 Bc. Turzová Alena  vychovávateľka v ŠKD    
 Bc. Pružincová Dana vychovávateľka v ŠKD 

PaedDr. Melicherová Dana vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Štefúnová Martina vychovávateľka v ŠKD 

 Melicherová Alena  učiteľka MŠ 

 Paľová Ivana   učiteľka MŠ  od 13.6.19 ukončenie pracovného pomeru 

 Pavlíková Martina  učiteľka MŠ 

 Sieklová Katarína  učiteľka MŠ 

 Sláviková Jana ml.  učiteľka MŠ od 8.12.2018 na MD 

Sláviková Erika  učiteľka MŠ 

 Körmendyová Eva  učiteľka MŠ 

Kalamenová Mária učiteľka MŠ  

Rafajová Katarína 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 

 Chalupková Zuzana upratovačka ZŠ do 31.7.2019 

Holá Zdenka upratovačka od 1.8.2019 

Miháliková Miroslava hlavná kuchárka   

 Körmendyová Lenka pomocná kuchárka   

 Zermeghová Ľubomíra pomocná sila v ŠJ 

Hudáková Helena pomocná sila v ŠJ  

Hnáthová Ľudmila zastupujúca pomocná sila v ŠJ od  3.9.18 do 31.12.2018 

Bajzíková Jarmila zastupujúca pomocná sila v ŠJ od  7.1.19 do 31.8.2019 

 Vrábliková Janka školníčka pre MŠ  

 Bartošová Janka upratovačka MŠ  

Pánová Zdena upratovačka MŠ  

 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-
kých zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa. Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí. Na zasadnu-
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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. 
 
 

Pedagogický zamestnanec ZŠ Mgr. Andrea Rafajová 

Pedagogický zamestnanec ZŠ Mgr. Eva Pavlíková 

Prevádzkový zamestnanec  Eva Doskočilová 

Zástupca zriaďovateľa PaedDr.. Miroslava Švehlová 

Zástupca rodičov Bc. Tomková Martina 

Zástupca rodičov Kolembus Radoslav 

Zástupca rodičov  PaedDr. Pagáčová Gabriela 

Zástupca rodičov  Paseková Lenka 

Zástupca obce Zliechov Ing. 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 
v jednotlivých ročníkoch, spoločne prijímali opatrenia na skvalitnenie vyučovania. Spoločne plánova-
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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 2017. 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  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 k 30.6.2018 
 
Počet žiakov školy: 292 
Počet tried:  14 
Počet detí v ŠKD: 97 
Počet stravníkov:     326 
Počet individuálne začlenených žiakov 17 
Počet žiakov so ŠVVP  26 
Počet žiakov v hmotnej núdzi    3  
Počet žiakov zo SZP                                                          3  
 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet tried 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

Počet žiakov/ 
dievčatá 

20/08 33/15 29/19 32/11 36/19 27/10 44/23 40/19 31/17 

 
 

§ 2. ods. 1 c 
3.2  Zapísaní žiaci ZŠ 
 
Počet zapísaných prvákov k 30.06.2019 : 46 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2019  : 46 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou : 12 
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Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.06.2019 
 
Počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku : 32/18 

- v 9. ročníku : 31/17 

- 2 žiaci z 8. ročníka pokračuje v štúdiu na 8- ročnom gymnázium 
- 1 žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku v 8. ročníku a pokračuje v štúdiu na SŠ 

 
§ 2. ods. 1 d 
3.3  Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na SŠ 

Rozmiestnenie žiakov odchádzajúcich na stredné školy 
   

Škola Počet žiakov % 
Gymnázium 2 6,46 
OA 1 3,24 
SPŠ 2 6,46 
SUŠ 2 6,46 
SZŠ 3 9,68 
SOŠ 5.roč. 3 9,68 
SOŠ 4.roč. 14 45,12 
SOŠ 3.roč. 4 12,90 
Spolu 31 100% 

 
      2 žiaci 8. ročníka 8-ročné gymnázium 
       1 žiačka 8. ročníka SOŠ  
  
3.4  Prospech a správanie žiakov 
 
Z celkového počtu žiakov neprospelo k 30.6.2019 7 žiakov a jedna žiačka študujúca v zahraničí ne-
postúpila do vyššieho ročníka, lebo neprišla robiť komisionálne skúšky zo SJL. Dvaja žiaci urobili 
opravné skúšky 28.8.2019 a postúpili do vyššieho ročníka. Traja žiaci neurobili v auguste opravné 
skúšky a opakujú ročník. Dvaja žiaci neprospeli z viacerých predmetov, takže opakujú ročník. 
V tabuľke je uvedený stav k 31.8.2019 

Ročník Počet žiakov Prospelo Neprospelo 
Neklasifikovaní 

žiaci 
1. 20 20 0 0 

2. 33 33 0 0 

3. 29 27 2 0 

4. 32 32 0 0 

5. 36 36 0 0 

6. 27 25 2 0 

7. 44 43 1 0 

8. 40 40 0 0 

9. 31 31 0 0 
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SPOLU 292 287 5 0 

 
 
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    2       

6. ročník     1   1 1 2 

7. ročník 1  1 5  3    1 

8.ročník 1 2     2  4 2 

9. ročník    2     1 1 

 
Mnohí žiaci si vzorne plnili školskú dochádzku, dosahovali výborné vyučovacie výsledky, boli vzo-
rom v správaní i v reprezentácii školy za čo boli odmenení na konci školského roka knižnou odme-
nou. 
 

3.5  Dochádzka žiakov 
1. polrok 

Ročník 
Ospravedlnené 

hodiny 
Priemer na žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Priemer na 
žiaka 

1. ročník 609 30,45 0 0 

2. ročník 897 27,19 0 0 

3. ročník 820 28,28 0 0 

4. ročník 962 30,06 0 0 

5. ročník 1132 32,34 3 0,086 

6. ročník 910 33,70 68 2,520 

7. ročník 1856 42,18 1 0,023 

8.ročník 1826 45,65 171 4,285 

9. ročník 1461 47,13 32 1,032 

SPOLU 10473 35,87 275 0,942 

 
 
2. polrok 

Ročník 
Ospravedlnené 

hodiny 
Priemer na žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Priemer na 
žiaka 

1. ročník 412 21,68 0 0 

2. ročník 1024 31,03 0 0 
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3. ročník 1064 36,69 0 0 

4. ročník 1162 36,31 0 0 

5. ročník 1220 46,92 1 0,028 

6. ročník 747 27,27 23 0,852 

7. ročník 2054 46,68 7 0,159 

8.ročník 1750 43,75 169 4,225 

9. ročník 2199 70,94 1 0,032 

SPOLU 11632 39,84 201 0,688 
 

Počet vymeškaných hodín je vysoký. Hlavným dôvodom vymeškávania sú návštevy žiakov u lekára a 
chorobnosť. O počte vymeškaných hodín pedagógovia pravidelne informujú zákonných zástupcov 
dieťaťa na triednych združeniach, osobitým spôsobom sa sleduje neospravedlnené vymeškávanie na 
vyučovaní.  
3.6  Výsledky externých meraní : Testovanie 
 

- 22.11.2018 sa uskutočnilo Testovanie 5 

Predmety MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK 
Počet testovaných žiakov 33 33 
Max. počet bodov 30 30 
Priemer. počet bodov školy 19,2 18,3 
Priemer. počet bodov SR 17,8 17,5 
Priemer. úspešnosť školy 64,0 60,9 
Priemer. úspešnosť SR 59,3 58,4 
Rozdiel +4,7 % +2,5% 

 

 
Testovanie 9 sa uskutočnilo  21.3.2018 
 
                                                 MATEMATIKA                                  SLOVENSKÝ JAZYK 
 Body Percentá Body Percentá 

ZŠ s MŠ Košeca 18,5 61,7 17,7 58.9 
Priemer v SR 18,9 63,1 18,7 62,3 

rozdiel -0,4 -1,4 % -1,7 -3,4 % 
 

 2. ods. 1f 
4  Učebné varianty 
 
 

primárne vzdelávanie 
 

Inovovaný ISCED 1 
 

I. ročník                          

II. ročník 

III. ročník 

IV. ročník 

nižšie sekundárne vzdelávanie 
 

Inovovaný ISCED 2 
 

V. ročník                        

VI. ročník                       
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VII. ročník                       

VIII. ročník                    

ISCED 2 
 

IX.  ročník 

 

 
 
Mali sme 13 integrovaných  žiakov, ktorí postupovali  podľa IVVP, z tohto počtu je  jedna žiačka 
integrovaná zo zdravotných dôvodov. Okrem integrovaných žiakov sme mali ešte 23 žiakov 
s poruchami učenia.  
 

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:  23 
vychovávateľ      4 
nepedagogických zamestnancov:    7 
 
 
 
5.1  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

Počet Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Spolu 
učiteľ 0   
vychovávateľ 0 4 4 
 
 
5.2  Odbornosť vyučovania 
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Predmet Počet hodín Odborne v % Neodborne v % 

1. ročník 22 100   

2. ročník 23 100   

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 titul Meno Priezvisko Druh Vzd. Inštit. Názov vzdel. programu kredity 

1. Ing. Eva Jurenová aktualiz. MPCTN Finančná gramotnosť zvyš. 19 

        atestačné KU Ruž. II.atest.   

        rozširujúce UMB BB História 60 

2. Mgr. Miroslava Poliaková kvalifikačné ŠPÚ Ba Vyučovanie CJ zvyš. 140 

        atestačné   druhá atestácia   

3. Mgr. Eva Jakúbková špecial. MPCTN Výchovný poradca zvyš 46 

        aktualiz. MPCTN Dieťa s autizmom 8 

        aktualiz. ŠIOV Ba Prínos prof. orien. žiakov 8 

        atestačné KU Ruž. II.atest.   

4. PaedDr. Miroslava Švehlová aktualiz. NSS ZA E -twinning 8 

        inovač. MPCTN Etická výchova zvyš. 5 

        atestačné MPCTN druhá atestácia   
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        rigorózne VŠ DTI Rigorózna skúška   

5. Mgr. Betka Surová inovač. NŠC BA Telesná výchova zvyš. 19 

        atestačné KU Ruž. II.atest.   

6. Mgr. Janka Gregorová špecial. UIPŠ BA Modernizácia SJL 35 

        aktualiz. UIPŠ LM Základná obsluha počítača 8 

        aktualiz. UIPŠ LM Textový editor Word 7 

        aktualiz. ZŠ Šintava Učiť moderne, kreatívne 25 

        aktualiz. UIPŠ LM Tabuľkový procesor Excel 7 

7. PaedDr. Renáta Mikulová inovač. ŠIOV Ba Plytech. Výchova 15 

        inovač. MPCTN Interaktívna tabuľa 15 

        rigorózne VŠ DTI Rigorózna skúška   

8. Mgr. Eva Dideková aktualiz. ZŠ Dca Využitie IKT 15 

        inovač. MPCTN Interaktívna tabuľa 15 

9. Mgr. Martina Štefúnová adaptačné ZŠ s MŠ Adaptačné 0 

10. Mgr. Jaroslava Ondrejcová inovač. NŠC BA Telesná výchova  15 

        aktualiz. NŠC BA Telesná výchova 13 

        inovač. ZŠ Dca Didaktické testy 21 

        aktualiz. MPCTN Finančná gramotnosť 10 

        aktualiz. MPCTN Lyžiarský kurz 10 

        aktualiz. MPCTN Zjazdové lyžovanie 10 

11. PaedDr. Dana Melicherová rigorózne VŠ DTI Rigorózna skúška   

12. Mgr. Viera Galanská aktualiz. MPCTN Zjazdové lyžovanie 10 

        aktualiz. MPCTN Prevencia úrazov 10 

        aktualiz. ZŠ Šintava Učiť moderne, kreatívne 15 

        aktualiz. ZŠ Dca Využitie IKT 15 

        aktualiz. SAŠ BA Netradičné športové hry 8 

        aktualiz. AndragosPB Školská a rovesnícka med. 10 

13. Mgr. Zuzana Pavúčková špecial. ŠPÚ Ba VyučovanieINF zvyš. 11 

        aktualiz. MPCTN Príprava na 2. atest. 30 

14. Mgr. Alexandra Tomanová inovač. MPCTN Čitateľská gramotnosť ZŠ 15 

        aktualiz. AndragosPB Bezpečná práca IKT 10 

        aktualiz. AndragosPB Školská a rovesnícka med. 10 

        aktualiz. AndragosPB Myšlienkové mapy 8 

        inovač. IŠ Prešov Softvér Office 15 

        aktualiz. ZŠ Dca Využitie IKT 15 

        aktualiz. IŠ Prešov Digitalizácia učiva 15 

        inovač. IŠ Prešov IKT vo vyučovaní 15 

15. Bc. Dana Pružincová rozširujúce Jazyk. škol. RUJ   

                

16. Ing. Jana Bortelová inovač. ŠIOV Ba Polytechnická výchova 15 

        aktualiz. ZŠ Dca Využitie IKT 15 

        aktualiz. NSS ZA E -twinning 8 

17. PaedDr. Michaela Pružincová rigorózne VŠ DTI Rigorózna skúška   

18. Mgr. Eva Pavlíková aktualiz. MPCTN Grafomotorické zručnosti 8 

        aktualiz. MPCTN Kreslenie v programe RNA 6 

        aktualiz. MPCTN Čitateľská gramotnosť MŠ 10 

        inovač. MPCTN Interaktívna tabuľa 15 

        aktualiz. MPCTN Digi v MŠ 11 

19. Mgr. Zuzana Bortelová inovač. NŠC BA Telesná výchova I 15 

        rozširujúce JŠ TN Anglický jazyk 30 

        aktualiz. NSS ZA E -twinning 8 
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        aktualiz. NŠC BA Telesná výchova II 13 

20. Mgr. Andrea Rafajová špecial. UIPŠ BA Modernizácia SJL 35 

21. Mgr. Irena Lacková adaptačné ZŠ s MŠ Adaptačné   

22. Mgr. Monika Kekeláková inovač. MPCTN Čitateľská gramotnosť ZŠ 15 

23. Bc. Alena Turzová adaptačné ZŠ s MŠ Adaptačné   

24.  Klára Kezniklová adaptačné ZŠ s MŠ Adaptačné  

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

športové súťaže 
• hádzaná chlapci 2. Miesto na okrese   

• beh údolím Váhu – 2. a 3. miesto 

• florbal chlapci –  1. miesto – postup na okres 2. miesto 

• florbal dievčatá – 3. miesto 

• basketbal dievčatá – 1.miesto obvod, 1. miesto región a 3. miesto kraj 

• vybíjaná dievčatá – 2. miesto obvod 

• vytrvalostný beh v Dubnici n/V – 1. Miesto , 3. Miesto kraj 

 

    vedomostné súťaže 

• matematická olympiáda –v okresnom kole  3. miesto 

• olympiáda anglického jazyka – do okresného kola postúpili 2. žiaci. Žiak 9. ročníka získal 

3. miesto  

• olympiáda slovenského jazyka – 2. miesto na okrese 

• matematická olympiáda – 3 úspešní žiaci 

• Pytagoriáda –  8 úspešných žiakov v školskom kole a 2 úspešní v okresnom kole  

• dejepisná olympiáda – 1 úspešná žiačka na okresnom kole 

• geografická olympiáda – 2. úspešní riešitelia v okresnom kole 

• matematický klokan – 5. úspešných riešiteľov 

literárno – dramatické súťaže 
• Šalianský Maťko  

• Slávik Slovenska 

• Hviezdoslavov Kubín 

 
Prebiehajú aj školské kolá iných vedomostných súťaží . 
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Pre rozvoj pozitívnych vzťahov v triede organizujeme besedy na triednických hodinách podľa 

plánu a tiež exkurzie žiakov 

 
 
 

§ 2. ods. 1 j 

7  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Naše projekty: 

• Európsky deň jazykov- 22.10.2018 

• Deň knižníc – 22.10.2018 

• Záložka do kníh 

• Technika hrou 

• Tenis do škôl 

• Podajme pomocnú ruku 

• Športové potreby našich žiakov – Úrad vlády 

• Zber tetrapakov október a máj 

 

K vydareným akciám  realizovaných na našej škole  patrili : 

• Návšteva výstavy záhradkárov – 14.9.2018 

• Výstup na hrad Košeca – 1.10.2018 

• Stredoškolák TN 9.roč – 04.10.2018 

• Návšteva misionárov 9.10.2018 

• Imatrikulácia prvákov – 29.10.2018 

• Testovanie 5 -   

• Plavecký výcvik – 26.- 30. 11 2018 

• Mikuláš – 6. 12. 2018 

• Návšteva Detského domova v Považskej Bystrici 9.12.2018 

• Benefičný koncert – 16. decembra 2018 

• Karneval – 21. 02. 2019 

• Návšteva firmy v P.B. 8.roč – 21.2.2019 

• Vynášanie Moreny – 20.3.2019 

• Testovanie 9 – 03.04.2019 

• Návšteva múzea holokaustu Osvienčim  9.r – 9.04.2019 

• Zápis do I. ročníka – 8.4.-9.4.2019 

• Deň narcisov 11.4.2019 
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• Deň Zeme – 24.04.2019 

• Výchovný koncert Ja som dobrý remeselník 24.4.2019 

• Oslava oslobodenia obce a stavanie mája – 28.4.2019  

• Týždeň otvorených dverí – 6.-10.5.2019 

• Okolo Košece 18.5.2019 

• Škola v prírode – 20. - 24.5.2019 

• Vystúpenie historickej skupiny Bojník  30.5.2019 

• MDD 31.5.2019 

• Dopravné ihrisko v Považskej Bystrici I. stupeň – 12.6.2019 

• OFDMS – 21.6.2019 

• Najlepší žiaci u starostu 24.6.2019 

• OČAP 24.6.2019 

• Rozlúčkový večierok 9. ročník 25.6.2019 

Fotografie z podujatí je možné si pozrieť na našej webovej stránke : www.zskoseca.edupage.org 

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

Stále sme zapojení do projektov, ktoré organizujú organizácie pri MŠVVaŠ SR 

1. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie – Testovanie 9 elektronicky organizuje Národný 

ústav certifikovaných meraní – NUCEM. Na základe tohto certifikátu si každý rok vyskúšajú 

naši žiaci e – testy z MAT, SJL a CJ 

2. Podpora športu – Úrad vlády SR, vybavenie telocvične 

3. Projekt inklúzia MŠVVaŠ SR 

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

ných programov z MŠVVa Š SR. Podobné projekty sú aj pre učiteľky MŠ. 

Z východiskových úloh sa nám darí plniť tieto: 

- zapájame žiakov do vedomostných súťaží 

- na  škole pracuje 18 záujmových krúžkov 

- rozvíjame environmentálnu a dopravnú výchovu na škole 

- koordinátor protidrogovej prevencie rozvíja svoju činnosť organizovaním besied pre každý 

ročník v spolupráci s CPPPaP Dubnica nad Váhom 

- máme rozpracovaný plán adaptačného vzdelávania na MŠ i ZŠ 

- máme rozpracovaný plán kontinuálneho vzdelávania 

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

pagáciu zdravej výživy 

- máme rozpracovaný plán boja proti obezite na ZŠ i MŠ 
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- vo výchove a vzdelávaní dôsledne dodržiavame Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach 

dieťaťa  

 

§ 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. Inte-

riér a exteriér školy sa stále modernizuje. Našou snahou je ho vhodne a esteticky upravovať. V prie-

behu roka sme realizovali nevyhnutné opravy a rekonštrukcie v priestoroch školy, vymaľovali 

a obložili sme štyri triedy. Pre prácu s aplikáciou Edupage sme pre učiteľov zakúpili tablety. Vybu-

dovali sme novú triedu na strednej chodbe. 

Naše plány do budúcnosti sú pracovné: 

 Projekt Modernizácia odborných učební a knižníc, ktorý podala obec Košeca bol podporený a tak by 

nám mali pribudnúť nové učebne na biológiu, IKT, dielne a knižnica.   

 

§ 2. ods. 1 m 

10  Finančné a hmotné zabezpečenie 
 

1) Základná škola 
 

mzdy a odvody  482 907,04 € 

tovary a služby    67 226,16 € 

vzdelávacie poukazy     9 259,44 € 

dopravné   12 547,75 € 

hmotná núdza        531,64 € 

hmotná núdza obedy        405,25 €  

projekty     35 136,80 € +  5000 € +100 € 

nájom ZUŠ a telocvičňa     3 550,00 € 

lyžiarsky kurz + škola v prírode     5 250,00 € + 2900 € 

predškoláci     5 516,08 € 

príspevok na učebnice        116,00 € 

preplatky energií + RZ ZP        959,72 € 

asistent učiteľa      4 180,68 € 
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spoluúčasť obce na projekte Podajme pomocnú ruku      1 722,52 € 

príspevok na rekreáciu         527,00 € 

Spolu  637 836,08 €  

 
 
 
ŠKD  
 

mzdy a odvody 57 447,09 € 

tovary a služby   3 884,09 € 

príspevok rodičov                     5 873,73 € 

príspevok na rekreáciu      107,25 € 

Spolu 67 312,84 €     

 
Školská jedáleň  
 

mzdy a odvody 51 713,78 € 

tovary a služby   5 755,53 € 

stravné  ZC + réžia  CS        6 843,87 € 

Preplatky energií + RZ ZP      690,43 € 

Spolu 70 195,93 € 

 
 

2) Finančné prostriedky od rodičov, právnických alebo fyzických osôb 
       Rada rodičov sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách organizovaných na pôde školy. Z fi-
nančného príspevku RZ a  2% príjmu je možné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces. 
 

2% daní rodičov a darcov      4 483,73 € 

Príspevok rodičov 4 305,00 € 

Spolu 8 788.73 € 

 
Finančné prostriedky sa využili: 

• na zakúpenie učebníc matematiky, metodickej literatúry 
• podporu MDD, Mikuláš 
• podpora športovej činnosti 
• odmeny žiakom za umiestnenie v rôznych súťažiach 
• knižné odmeny na konci školského roka 
• laminátor 
• športové potreby 
• hračky a boxy do MŠ 
• dávkovače vody pre MŠ 
• podpora krúžkovej činnosti,  
• doprava na plavecký výcviky, lyžiarsky výcvik  a výlet MŠ 
• nákup pomôcok do školského klubu 
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• nový nábytok do tried 
• nákup tričiek s logom školy pre novoprijatých žiakov 

 

§ 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 ovo-

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

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

učebné pomôcky, tablety, pomôcky pre ŠKD. V ZŠ sme vymaľovali a obložili štyri triedy. V MŠ sa 

dokončili sociálne zariadenia. Neustále nás trápi nedostatok priestorov v ZŠ.  

 

§ 2. ods. 1 o 

12  Úspechy a nedostatky 
 

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 zefektívňo-
vania a kvality ich práce 
vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou  
odborná učebňa pre informatiku vybavená modernou technikou  
existencia internetovej žiackej knižky 
veľmi dobré pokrytie internetom v priestoroch školy 
existujúce tradičné aktivity 
zaangažovanosť pedagogických zamestnancov do kultúrneho 

motivácia slabých žiakov 
nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpoč-
tu  
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 
nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole 
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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 všetkých 
priestoroch školy 
podpora, sponzorstvo a spolupráca so ZRPŠ 
úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách 
starostlivosť o žiakov s ŠVVP 
 

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  
získavanie sponzorov 
prezentácia školy na verejnosti 
spolupráca s ostatnými inštitúciami v obci 

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 pedagogic-
kých zamestnancov 
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. 
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§ 2. ods. 2 b 
14  Voľnočasové aktivity 
 
Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov prostredníctvom záuj-
mového vzdelávania. Na škole  pracovalo 16 záujmových krúžkov. Väčšia časť z nich svoju činnosť 
už rozvíja viac rokov. 
 
 

   NÁZOV   KRÚŽKU  VEDÚCI   KRÚŽKU  

Krúžok matematiky  9.r.  Mgr. Jakúbková Eva  

Krúžok slovenského jazyka  9.r.  Mgr. Gregorová Janka  

E-twinning  Ing. Bortelová Janka  

Cesty za  históriou  
Mgr. Tomanová Alexandra 
Mgr. Galanská Viera  

Vydávanie časopisu školák  Mgr. Poliaková Miroslava  

Turistický krúžok  I. stupeň  PaedDr. Švehlová Miroslava  

Turistický krúžok  II. stupe ň  PaedDr. Podskočová Anna  

Pohybové hry - chlapci, dievčatá  Mgr. Galanská Viera  

Športová príprava  Mgr. Bortelová Zuzana  

Športový  krúžok  1. - 2. r.  PaedDr. Melicherová Dana  

Športový krúžok    3. - 4. r.  Mgr. Štefúnová Martina  

Hasičský krúžok  p. Vráblik Peter  

Hokejbalový krúžok  Ing. Palček Pavel  

Rybársky krúžok  p. Chalupka Peter  

Futbalový krúžok pre I. stupeň  p. Palček Jaroslav  

Futbalový krúžok pre II. stupeň p. Bugala Dominik 

 
 
§ 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. 
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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 a pod.. 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    Ing. Híreš Peter 

Tajomník    Živčicová Stanislava 

Pokladník    Briestenská Katarína 

triedny dôverník za 1.r.     Magálová Silvia 

triedny dôverník za 2.A Ďurišová Stanislava 

triedny dôverník za 2.B Vlková Petra 

triedny dôverník za 3.r. Frýdecká Monika 
triedny dôverník za 4.A Kobezdová Michaela 
triedny dôverník za 4.B Petrociová Mariana 
triedny dôverník za 5.A Paseková Lenka 
triedny dôverník za 5.B Híreš Peter 
triedny dôverník za 6.r. Suchomel Martin 
triedny dôverník za 7.A Ing. Kvasnicová Zuzana 
triedny dôverník za 7.B Popelková Monika 
triedny dôverník za 8.A Mináriková Zuzana 
triedny dôverník za 8.B Pagáčová Gabika 
triedny dôverník za 9.r Živčicová Stanislava 
triedny dôverník za MŠ Mgr.  Slivková Anna 
triedny dôverník za MŠ  Siranová Ivana 
triedny dôverník za MŠ Ing. Nováková  Katarína 
 
 
§ 2. ods. 2 d 
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. Spolupracujeme 
 s medzinárodnou organizáciou UNICEF: predaj vianočných pohľadníc  a   Týždeň modrého gombíka 
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/pomoc deťom v Afrike/. Tiež spolupracujeme aj s Ligou proti rakovine akciou Deň narcisov. Pomá-
hame aj slabozrakým a nevidiacim akciou Biela pastelka.   
Veľmi pozitívne môžeme hodnotiť spoluprácu s pedagogicko – psychologickými poradenskými  
inštitúciami z pohľadu poskytovania služieb deťom a ich zákonným zástupcom a z pohľadu riešenia 
ich špecifických problémov. Škola sa prezentovala na verejnosti prostredníctvom svojej webovej 
stránky na internete, vydávaním vlastného časopisu Školák, kultúrnymi aktivitami v obci pre obča-
nov, aktivitami v škole, na ktoré boli prizývaní rodičia a občania obce, aktivitami v oblasti enviro-
mentálnych podujatí, aktivitami na obecných oslavách, zberovými aktivitami. 
 

   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 PaedDr. Monika Staňová 

 
 
 
 
 
 
§ 2. ods. 1 b 
17.2  Údaje o počte žiakov k 30.6.2019 
 
Počet detí:  116 
Počet tried:  5 
 

§ 2. ods. 1 c 
Zapísaní žiaci MŠ 
Počet zapísaných detí k 01.09.2018: 115 
 

17.3  Zamestnanci MŠ 
Počet pedagogických zamestnancov  10 – pedagogickí zamestnanci sú 100 % kvalifikovaní   
 
Počet nepedagogických pracovníkov: 3 
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§ 2. ods. 1 i 
17.4  Prezentácia na verejnosti 
 
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 2018/2019 navštevovalo MŠ v Košeci 116 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. 

• skutočný  počet odchádzajúcich detí do ZŠ k 31.08.2019 je 37 detí a v MŠ zostalo 11 detí 
s odkladom povinnej školskej dochádzky. 

• 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 ( slniečka ):      Sláviková Jana str. - učiteľka   
                       Melicherová Alena   - učiteľka                                    
  
2.trieda ( žabky ):    Körmendyová Eva   - učiteľka 
                      Paľová Ivana - učiteľka   
   
3. trieda ( včielky):     Sláviková Erika - učiteľka 
                       Rafajová Katarína – učiteľka 
      
               
4. trieda ( lienky):    Kalamenová Mária   - učiteľka      

           Pavlíková Martina  – učiteľka  
 

5. trieda ( motýle ):   Sieklová Katarína – učiteľka  
            PaedDr. Staňová Monika – zástupkyňa  pre MŠ  
 
V školskom roku 2018/2019 sa p. učiteľka Paľová  vydala a prijala priezvisko Matušková.   
V mesiaci jún 2019 p. Matušková odišla na materskú dovolenku. Od  07.01. 2019 vykonávala p. Pal-
čeková aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ako osobná asistentka do 31.05. 2019.  
 
Menný zoznam prevádzkových pracovníkov 
 

Vedúca ŠJ                  Gábelová Jana 
Hlavná kuchárka          Mihalíková Miroslava 
Kuchárka                        Körmendyová Lenka 
Pomocná kuchárka        Zermeghová Ľubomíra 
Pomocná kuchárka              Hudáková Helena    (dlhodobá PN) 
 Bajzíková Jarmila   (zastupovanie počas dlhodobej PN) 
Školníčka                         Vrábliková Janka  
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Upratovačka                          Bartošová Jana 
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 pod názvom ,,Kúzlo det-
stva" je celostne rozvinúť osobnosť dieťaťa formou všestranného vzdelávania. Vytvárať podmienky 
pre rozvoj samostatnej 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 s OÚ pre ktorých pripravuje programy. 
V jesennom období sme pre deti pripravili : Deň mlieka, Deň jablka, Výstavu tekvicových strašidiel – 
pomoc rodičov, Čarujeme s ovocím, Šarkaniádu – výroba a púšťanie šarkanov, Kolobežkové preteky, 
Návšteva požiarnej zbrojnice, Návšteva 1. ročníka na hodine telesnej výchovy, Deň materských škôl, 
Besedu s poľovníkom, Pasovanie za predškolákov, návšteva 5-6 ročných detí v 1. ročníku ZŠ. 
Pobyt vonku trávili starostlivosťou o kvetinovú a bylinkovú záhradu, jesennou brigádou na školskom 
dvore, turistickou vychádzkou do sadu, ale absolvovali vychádzky do obce a spoznávali dôležité bu-
dovy v obci ( kostol,  slnečné hodiny, obecný úrad,.....).  
Deti so svojím programom a šikovnosťou  ukázali svoje vystúpenia pre svojich starých rodičov pri 
posedení v MŠ, ale aj posedenia organizované OÚ a  navštívili  Diakoniu v Košeci. 
V decembri 2018 navštívil deti Mikuláš, ktorý obdaroval deti balíčkami plné sladkostí a ovocia a  za 
odmenu mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Deti si pripomenuli aj tradície Vianoc peče-
ním medovníkov. Pripravili si program a zhotovili darčeky na Benefičný koncert. Pred Vianocami sa 
rozlúčili so škôlkou Vianočným posedením pod stromčekom, kde si každá  trieda našla veľa hračiek. 
 Krásne zimné počasie v mesiacoch január  a február   sme využili na vychádzky do prírody, sánko-
vačky, stavanie snehuliakov v areáli MŠ,  maľovanie farbami v snehu, ale aj kŕmenie vtáčikov 
v zimnom období.  
V marci  sme si pripomenuli fašiangové tradície detským karnevalom. Spoločne sme si vyzdobili 
telocvičňu v ZŠ, najstaršie deti usilovne nacvičovali starodávne tance a priblížili ostatným zvyky, ako 
napríklad pochovávanie basy. Pešou trasou sa deti vybrali navštíviť aj mestskú knižnicu v Ilave. Pre 
mnohé deti to bolo úplne prvá takáto návšteva a zároveň sa tešili novému dobrodružstvu.  Taktiež 
navštívili aj mestské múzeum, ktoré bolo plné zvierat a krojov.  
V apríli sme mali návštevu členiek ZO ÚŽS v Košeci, ktoré sme potešili peknými básničkami 
a pesničkami. Pred Veľkou nocou si mohli deti vyskúšať maľovanie na vajíčka voskom.  Predškoláci 
vyrobili Morenu a jej hodením do potoka, piesňami a veršíkmi sme spoločne privítali jar.  V tomto 
mesiaci deti absolvovali exkurziu aj do Pekárne v Ilave. V apríli sa uskutočnil zápis žiakov do prvého 
ročníka. Taktiež príchodom jari sa deti postarali aj o čarovnú záhradu v areáli MŠ. Na Deň Zeme si 
deti vyčistili areál, zasadili kvety, ako gladioly, georgíne. Každá trieda si vyrobila aj svoj Ekovláčik – 
separáčik, kde si deti  priblížili triedenie odpadu.  
V máji  deti navštívili  školský klub deti, kde strávili hravé dopoludnie so žiakmi prvého ročníka. Deti 
si pripravili aj bohaté vystúpenie pre svoje mamičky v kultúrno spoločenskom centre. Z ústavu na 
výkon trestu z Ilavy prišli do areálu MŠ – psovodi so svojimi ukážkami.  
Predškoláci sa zúčastnili výletu na Minifarmu – Lubina. V tomto mesiaci sa uskutočnil plavecký vý-
cvik.  
Ako každý mesiac v roku tak aj mesiac jún  bol bohatý na akcie. Prvou veľkou akciou bol MDD pod 
názvom Šašovský deň. Tento deň patril tradične deťom, preto sme deťom pozvali Šaša Jara, ktorí im 
tento deň pripravil šašovsky. Zmrzlinových výletov sa zúčastnila celá materská škola či už tí naj-
mladší v obci Košeca, alebo staršie deti v Ilave. Stredná trieda sa zúčastnila výletu na Gazdovskom 
dvore a predškoláci zažili Čarovný večer v škôlke, kde 37 detí  prežilo napínavý a zábavný večer 
v priestoroch MŠ.  Posledné dni v júni patrili naším predškolákom teda už prvákom, ktorí sa rozlúčia 
zo všetkými deťmi materskej školy.  
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Aspoň raz do mesiaca sa snažíme deťom spríjemniť pobyt v materskej škole divadlom, hudobným 
vystúpením, výchovným koncertom alebo výletom.  
 
V školskom roku 2018/2019 nás navštívili:  
 

- Pinocchio – bábkové divadlo  
- Čertovská rozprávka – divadlo  
- Mini disco show – Tárajka a Popletajka 
- Psíček a Mačička – divadlo  
- Spievaj, že si spievaj – výchovný hudobný koncert  
- Posledný dinosaurus – rozprávka  
- Cesta za dúhou – divadlo  Hoki Poki  
- O pyšnej Dorotke  
- Cesta okolo sveta – rozprávka  
- Simsalala – hudobné vystúpenie  
- Klauniáda  
- Čarovačky, povedačky, vinšovačky   
- Rozprávkový vláčik  
- Sférické kino – planetárium  

 
Naším cieľom je posilňovať úctu ku kultúrnym historickým hodnotám a tradíciám našej obce, vytvá-
rať pozitívny vzťah k nášmu regiónu, ku krajine, rodine a k ľuďom.  
 
ĎAĽŠIE  VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 
 
Všetky učiteľky MŠ sa podľa ponúk zúčastňujú školení a seminárov, a sú prihlásené do kontinuálne-
ho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. 
Individuálne študovali odbornú literatúru, zúčastňovali sa prednáškach a workshopoch.  
 
V šk. roku 2018/19 sa zúčastňovali týchto foriem vzdelávania: 
 

priezvisko a meno  
typ vzdeláva-

nia  poskytovateľ názov  kredity  
          

 Staňová Monika  aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie bazálnej a jazykovej gra-

motnosti 15 

  aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie fonologického uvedomo-

vania 15 

  aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie matematických pred-

stáv 15 

  aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie pohybových , rytmických 

a tanečných spôsobilostí detí 15  

aktualizačné  Inšpirácia 
Detské folklórne žánre zvykoslovné 

prejavy ako prostriedok rozvoja 15 

MTerapio 
Využitie muzikoterapie pri práci 

s deťmi certifikát 

Infra Slovakia 
Hlava, ramená kolená palce – konfe-

rencia certifikát 
  

Sieklová  Katarína   aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie fonologického uvedomo-

vania 15 

  aktualizačné  Inšpirácia 
Rozvíjanie bazálnej a jazykovej gra-

motnosti 15 

   aktualizačné 
KU - Ružombe-

rok Predatestačné 0 
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KU- Ružombe-

rok 

1. Atestačka – Eliminácia nezá-
ujmu 5 – 6 ročných detí 

a pohybové aktivity 
s využitím náčinia osvedčenie  

Sláviková Jana str.  aktualizačné  
KU – Ružombe-

rok  Predatestačné  0 

    
KU - Ružombe-

rok 
1. Atestačka – Pred čitateľská 

gramotnosť v MŠ  osvedčenie  
      

Melicherová Alena      Samo štúdium odbornej literatúry    

Pavlíková Martina  Samo štúdium odbornej literatúry 
        

Kalamenová Mária  aktualizačné  
Stiefler Eurocart 

s.r.o.   
Prírodovedné a technické vzdelávanie 

v MŠ  15 

  aktualizačné  
Pro Solutions, 

s.r.o. .  

Autokorektívne učebné pomôcky vo 
výchove a vzdelávaní detí predškol-

ského veku   6 
  aktualizačné MPC-Bratislava Predatestačné  osvedčenie  
    

Sláviková Erika  aktualizačné 
Stiefler Eurocart 

s.r.o. 
Prírodovedné a technické vzdelávanie 

v MŠ 15 

  aktualizačné Inšpirácia 
Detské folklórne žánre zvykoslovné 

prejavy ako prostriedok rozvoja 15  
    

Körmendyová Eva  aktualizačné 
Stiefler Eurocart 

s.r.o. 
Prírodovedné a technické vzdelávanie 

v MŠ 15 

  aktualizačné 
Pro Solutions, 

s.r.o. . 

Autokorektívne učebné pomôcky vo 
výchove a vzdelávaní detí predškol-

ského veku 6 
    

Paľová Ivana  Samo štúdium odbornej literatúry 
  

Rafajová Katarína   aktualizačné 
Stiefler Eurocart 

s.r.o. 
Prírodovedné a technické vzdelávanie 

v MŠ 15 
          

 
 
V rámci individuálneho štúdia pedagogickí zamestnanci nadobudli poznatky z odbornej litera-
túry:  
- odborné časopisy ,,Predškolská výchova“,  
,,Naša škola“ - inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie,  
- metodický materiál: ,,Rozvíjaj sa jazýček“ z internetového zdroja, 
 - grafomotorika pre 3 – 4 ročné deti z internetového zdroja, 
 - odbornú publikáciu : Paedr. J. Oriešková, Mgr. M.Lučivjanská: ,,Predčitateľská gramotnosť“  
- Metodika predprimárneho vzdelávania, - Valachová D.: ,,Ako spoznať dieťa v materskej škole“,  
- Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ,  
- ,,KAFOMETÍK“ – tematické pracovné listy s metodikou pre  
- RAABE, Pedagogická diagnostika PaeDR. Jitka Jackulíková ,,Školská zrelosť, školská priprave-
nosť, školská spôsobilosť“, 
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Mimoškolská a mimotriedna činnosť 
 
1.Publikácia do Košeckých novín -   p. uč. Melicherová A., Sláviková J. st., Pavlíková M.,  
2.Príprava programov- pedagogický zamestnanci MŠ  
3.Metodické združenie – Pavlíková Martina  
4.Členka kultúrnej komisie- Sláviková Jana st. 
5.Vedenie kroniky-  Melicherová Alena  
6.Vedenie dochádzky- Paľová Ivana 
7.Estetická výzdoba  Sláviková Erika, Rafajová Katarína   
8. Počítačová dokumentácia, inventarizácia- Körmendyová Eva, Staňová Monika 
9. Webová stránka MŠ – Staňová Monika  
 
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, tematické plány 
s realizáciou v praxi – p. uč. si plnili naplánované úlohy, svojvoľne si ich nezamieňali. 

3. Príprava na zamestnanie – pomôcky dodržiavanie prac. postupu, využívanie nových foriem 
v práci, diagnostikovanie 

4. Zamestnanci dodržiavali prac. poriadok  
5. Plán vnútroškolskej kontroly bol plnený priebežne 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických  podmienkach školy 
 
MŠ je umiestnená v účelovej budove v dvoch blokoch ( blok A, blok  B ) . 
Na prízemí v bloku A sa nachádza 3 trieda ( včielky ) 4-5 ročné deti a na poschodí 4 trieda ((lienky ) 
5 – 6 ročné deti predškoláci. V školskom roku 2018/2019 mala každá trieda v bloku A svoju herňu, 
spálňu, sociálne zariadenie a aj šatňu.  
Kancelárie zástupkyne MŠ a  vedúcej školskej jedálne sú umiestnené v bloku A. Na prízemí sa na-
chádza jedáleň, kuchyňa . 
V pavilóne B na prízemí sú dve  triedy. Po pravej strane od hlavných dverí je 1. trieda (slniečka) 2,5 – 
3 ročné deti.  2. trieda ( žabky) 3 – 4 ročné deti je na prízemí v bloku B a na poschodí v bloku B  je 5.  
trieda ( motýle ) –  5 – 6 ročné deti predškoláci a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. 
V školskom roku 2018/2019 mala každá trieda v bloku B svoju herňu, spálňu, sociálne zariadenie a aj 
šatňu.   
Školský dvor sa rozprestiera z dvoch strán MŠ, kde sú umiestnené preliezačky a pieskovisko.  
 
Modernizácia a údržba interiéru  
 
V  školskom roku 2018/2019 sme  zrekonštruovali sociálne zariadenia v bloku A. Vymenili sa obkla-
dačky, odpady, elektrika, umývadla a toalety. Do nových kúpeľní v bloku A (prízemie a poschodie)  
sa zakúpili poličky a predeľovacie steny. Snažíme sa pravidelnou údržbou dávať do poriadku aj areál 
MŠ.  Na dvore MŠ, sme v letných mesiacoch ošetrili prvky  prípravkami na to určenými. Areál MŠ 
prešiel aj terénnymi úpravami urobili sme pocitový chodník pre deti. Skrášlili chodník do budovy 
nakreslili sme  húsenicu na skákanie, škôlkou na precvičovanie čísiel a skákanie v tvare odtlačených 
nôh, kde si deti  precvičujú správnu  koordináciu tela. Okrem iného sme vyrobili z odpadového mate-
riálu húsenicu,  hotel pre hmyz a človeče nehnevaj sa.  Z pneumatík vytvorili hodiny, lienku, kvetinu, 
žabu a ostatné pneumatiky sa namaľovali a slúžia na skákanie.  Exteriérové vybavenie školského dvo-
ra sa postupne v spolupráci s rodičmi, ale aj zriaďovateľom snažíme revitalizovať za nové, aby  spĺ-
ňali normy EÚ. Hracie prvky a pieskoviská sú pravidelne kontrolované a udržiavané prevádzkovými 
zamestnancami materskej školy. 
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Materiálne vybavenie materskej školy:  
 
Triedy materskej školy sú podľa možností vybavené kvalitnými učebnými pomôckami a hračkami 
pre skupinové a individuálne hry, sú útulné, príjemné a harmonické. Súčasťou materiálno-
technického vybavenia je aj detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a 
náčinie, hudobné nástroje, didaktická technika a digitálne technológie, ktoré sa snažíme priebežne 
dopĺňať. Priestorové podmienky, výber zariadenia, nábytku a textílií spĺňajú bezpečnostné a hygie-
nické normy. Nábytok je rozmiestnený tak, aby mali deti dostatočný priestor na hry, zdravotné cviče-
nia ako aj odpočinok a spĺňa antrometrické požiadavky. Pomôcky pre deti sú voľne a viditeľne ulože-
né, čím dávajú voľný priechod iniciatíve detí. Hračky v triede zodpovedajú veku detí a majú požado-
vanú kvalitu. Učiteľky spoločne s deťmi dbajú o estetickú úpravu a podnetnosť prostredia. Školská 
knižnica je dopĺňaná aktuálnymi odbornými publikáciami a metodickými príručkami, ktoré využívajú 
zamestnanci aj deti materskej školy 
 
Spolupráca  MŠ s verejnými organizáciami 
 
Spolupráca so ZŠ – návštevy prvého ročníka a a školského klubu detí  
Spolupráca s ZRŠ  
Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou Dubnica nad Váhom  
Spolupráca s OÚ 
Spolupráca s Úniou žien  
Spolupráca MŠ s logopédom p. Račkovou  
 Spolupráca so Základnou umeleckou školou v Košeci  
 
 
 
Počas celého školského roka 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. Všetci pracovníci MŠ dbali na este-
tizáciu a hygienu školy, dodržiavali pracovnú dobu a vnútorný poriadok.  
 
17.5  Finančné a hmotné zabezpečenie 

mzdy a odvody 188 094,83 € 

tovary a služby   36 514,31 € 

rodičia   15 377,17 € 

projekty      

Preplatky energií + RZ ZP    3 428,06 € 

príspevok na rekreáciu       171,71 € 

spolu 243 586,08 € 
   

Zriaďovateľ stanovil výšku daného príspevku na 15 € mesačne. Tieto platby boli odvádzané na účet 
zriaďovateľa. Od platby sú oslobodené deti podľa §28, ods. 7 a 8 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Príspevok za stravu je zahrnutý v časti ZŠ – ŠJ 
 
§ 2. ods. 1 n 
17.6  Plnenie stanoveného cieľa 
  
Pozitíva: 

V školskom roku 2018/2019 sa postupne do kolektívu začlenili a zadaptovali nové deti. Deti 
získali striedaním okruhov ucelený systém poznatkov zo všetkých výchovných zložiek. Zlepšilo sa 
logické myslenie detí, pracovné zručnosti a estetické cítenie.  
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Ekologická oblasť sa zameriavala na vychádzky do prírody spojené s poznávaním rastlín, živo-
číchov, hmyzu, šetrenia prírody a práce deti v areáli MŠ.   
 
Negatíva:  
 
Zabezpečiť výmenu dlažby na chodbe v bloku B na poschodí. V  bloku B treba zrekonštruovať so-
ciálne zariadenia. Zabezpečiť novú výmenu dlažby na schodoch do budovy MŠ -  protišmykovú. Prí-
strešok pre bicykle. Presťahovať obecnú knižnicu  a priestor využívať ako telocvičňu. Fasáda na celej 
budove materskej školy je nevyhovujúca, popraskaná, nátery ošarpané, fasáda opadaná odlúpená zo 
steny. Havarijný stav strechy a odkvapových zvodov. Nutné oplotenie areálu materskej školy 
a vyriešiť parkovanie.  V spodnej časti areálu MŠ odstrániť nežiaduce stromy a kríky. 
 
 
 
. § 2. ods. 2 c 
17.7  Spolupráca školy s rodičmi 
 
V oblasti spolupráce s rodinou sme:  

- motivovali rodičov k aktívnej a systematickej spolupráci 
- rešpektovali úlohu rodiča, hovorili s rodičmi o vzájomných očakávaniach, nechávali rodičov, 

aby sa sami rozhodli, akým spôsobom budú spolupracovať, zachovávali diskrétnosť a etiku 
vzájomných vzťahov; vytvárali rovnocenné partnerstvo pri výchove a vzdelávaní dieťaťa 

- zamerali sme pozornosť na kvalitu vzťahov medzi rodičmi  
- preferovali požiadavky rodiny na výchovu detí (akceptácia kultúry rodiny) 
- budovali partnerský vzťah učiteľka – dieťa – rodič  
- poskytovali informácie o deťoch, odborné poradenstvo pre rodičov 
- konzultačné hodiny pomáhali hľadať východiská pri riešení rôznych výchovných situácií;  
- informovali rodičov o chode materskej školy prostredníctvom informačných násteniek – 

vstupná chodba materskej školy, nástenky pri triedach, informačné letáky 
- realizovali programy spolupráce vytváraním rôznych spoločných aktivít (výlety, besiedky a 

pod.),  
- pri krúžkovej činnosti spolupracujeme so ZUŠ Košeca  
- o denných činnostiach v materskej škole 
- vopred sme rodičov oboznamovali s programom rodičovských stretnutí, aby si mohli pripraviť 

otázky a byť aktívnejší – plenárna schôdza, triedna schôdza združenia rodičov 
- poskytli sme rodičom možnosť logopedickej starostlivosti a testy školskej zrelosti.  

Uvedomovali sme si, že táto spolupráca je veľmi dôležitá a nie je vecou jednorázovou. Našou snahou 
bolo zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí, ktoré nebolo o nič ochudobnené.  
 
 
§ 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.  
 
 
 
 
 
 



 30

§ 2. ods. 2 e 
 
17.9 Spolupráca s CPPPP a logopédom  
 
Využívame ich odborné rady pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov sme rešpektovali aktuálne 
výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti, plnenie cieľov sme priebež-
ne kontrolovali a overovali spätnou väzbou, rozvíjali sme u detí hodnotiace a sebahodnotiace zruč-
nosti vo vzťahu k vlastnému pokroku;  
- podklady pre vytváranie predškolských skupín - individuálnym prístupom k deťom s odloženým 
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sme 
zvyšovali úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole.  
 
 
 
 
 
V Košeci 23. septembra  2019 
Vypracoval : Ing. Eva Jurenová 
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade  dňa: 23.09.2019 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Košeca 
 
 
                               
 
 
 
                                                               
 

 


