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Východiská a podklady: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2010-2013 

4. Plán práce MŠ Medená na školský rok 2012/2013 

5. Školský vzdelávací program 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Medená 

7. Vyhodnotenie projektov, plaveckého kurzu, akcií, podujatí a krúžkovej činnosti 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Medená 24 za školský rok 2012/2013 

 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:  Materská škola  2. Adresa školy: Medená 24,811 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo:  02/52968666             Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                           e-mailová adresa: msmedena@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 
Zdenka Janotová riaditeľka materskej školy 
  
  
  
  
  

 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 

 
Rada školy pri MŠ Medená bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov po voľbách dňa 26.4.2012. Funkčné obdobie sa začalo dňom 26.04.2012 na 
obdobie 4 rokov. 

 
Členovia rady školy: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
 Bruno Hromý Predseda za rodičov 
 Viera Forgácsová Podpredseda za pedagogických zamestnancov 
 Zlatica Grancová Člen za nepedagogických zamestnancov 
 Miroslava Babčanová Člen delegovaný za zriaďovateľa 
 Oľga Šiagiová Člen za rodičov 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013 
 

1. Počet zasadnutí rady školy - 2 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh školy:  
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- sťahovanie sa materskej školy do zrekonštruovaných priestorov na Heydukovej ulici 
č. 25 

- organizovanie akcií pre deti a ich zákonných zástupcov (besiedky, tvorivé dielne, 
Mikuláš, Vianočné posedenie, Deň matiek, karneval, MDD, atď.),  

- doplnenie materiálno-technického vybavenia školy (nákup hračiek, výtvarného 
materiálu, pitný režim, atď.).   

- zhodnotenie činnosti v šk. roku 2012/2013          
-  oboznámenie sa s hodnotiacou správou 
-  získanie 2% pre materskú školu 

 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  
 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
Pedagogická rada -  kolektívny orgán v ktorom sa spája osobná každého člena so 
skupinovou zodpovednosťou. Obsahom zasadnutí bolo riešenie aktuálnych odborných 
otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. Zasadnutia sa uskutočnili podľa plánu 
zasadnutí /4x/ a v prípade potreby.  
Metodické združenie  - ciele, úlohy, metódy a formy činnosti metodického združenia 
vyplývali z aktuálnych a perspektívnych potrieb materskej školy. Členmi boli všetky 
učiteľky materskej školy. Metodické združenie viedla p. učiteľka Viera Forgácsová. 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce 
poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém 
kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.) : 
Poradné orgány fungujú prostredníctvom vzájomných stretnutí, komunikácie a podľa 
časového plánu. 
 

  b) Údaje o počte detí materskej školy 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet  
Tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
Tried Počet detí Z toho Z toho 

 integ. 

3 51 X 0 3 50 X 0 

 Menej ako 
3-ročné 0   Menej ako 

3-ročné 0  

 3-ročné 17   3-ročné 5  

 4-ročné 14   4-ročné 12  

 5-ročné 16   5-ročné 17  

 6-ročné        4   6-ročné 16  

 spolu 51   Spolu 50  
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c) Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ 
Počet /% 

ODKLADY 
Počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

16 8 / 50% 2/ 12,5% 2/ 112,5% 

 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 

 
Edukačné aktivity učiteľky realizovali v priebehu hier a hrových činností, ako samostatnú      
organizačnú formu počas dňa i v rámci pobytu deti vonku.  

 Počas celého dňa uplatňovali nové formy výchovného pôsobenia na dieťa, aby bolo 
dieťa citovo vyrovnané, schopné začleniť sa do sociálneho prostredia, aby si osvojilo 
primerané zručnosti a zvládlo interpersonálne vzťahy.  

 Úzkou spoluprácou s rodinou, individuálnym a citlivým prístupom vytvárali 
podmienky pre uľahčenie adaptácie dieťaťa na nové prostredie, postupovali podľa 
Adaptačného programu MŠ. 

 Prostredníctvom konkrétnych a zmysluplných cieľov dosahovali maximálnu 
efektivitu pre každé jedno dieťa, ale zároveň i pre celú skupinu. 

 Zvýšenú pozornosť venovali deťom, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú 
školskú dochádzku, ale aj deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky 
a vytvorili pre nich optimálne podmienky na prípravu v spolupráci so ZŠ A PPP. 

 S deťmi s odloženou školskou dochádzkou pracovali systematicky podľa 
vypracovaných individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. 

 Vo všetkých vekových kategóriách učiteľky kládli dôraz na individuálny prístup 
k dieťaťu. Realizovali pedagogickú diagnostiku na včasné zachytenie chýb, 
prispôsobovali pôsobenie na dieťa, pomocou diagnostiky nachádzali najúčinnejšie 
metódy pre ďalšie výchovno – vzdelávacie pôsobenie v súlade s možnosťami 
optimálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Zrealizovala sa aj včasná diagnostika reči 
a uskutočnila sa logopedická terapia pre diagnostikovanie deti s poruchami 
komunikačných schopnosti. 

 Učiteľky uplatňovali aktivizujúce metódy na rozvíjanie komunikačných schopnosti 
nielen v špeciálnych činnostiach zameraných na jazykovú výchovu, ale počas celej 
edukácie. 

 V edukačných aktivitách sa učiteľky usilovali uplatňovať všetky zásady. 
 Využívaním detských kníh a časopisov, uplatňovaním individuálnych a skupinových 

foriem práce (Katalóg hračiek, hra Abeceda...), využívaním služby verejných 
detských knižníc a ich podujatí  

 vytvárali pre správny vývin detskej reči podnetné prostredie na rečovú aktivitu detí 
a rozvíjali komunikatívne schopnosti dieťaťa. 
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 rozvíjali emocionálnu gramotnosť dieťaťa, kultúru správania v súlade ľudskými 
hodnotami a poskytovali priestor na vyjadrenie myšlienok, pocitov dieťaťa. 

 denne posilňovali sebavedomie dieťaťa, schopnosť hodnotiť iných, schopnosť vidieť 
pozitívne stránky dieťaťa. 

 Z materskej školy sa snažili vytvárať otvorenú komunikáciu smerom k rodičom: 
poradenstvom, osvetovú činnosť, tvorivé dielne... 

 
Oblasť kognitívneho rozvoja 
 

Deti prejavovali zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového (napr. cielené 
vychádzky od jesene do jari), pozorovali a skúmali, učili sa spontánne i zámerne. 

 Hľadali súvislosti medzi informáciami, hľadali riešenie problémov, riešili jednoduché 
problémové úlohy a prejavovali radosť zo samostatne získaných informácií. Získané informácie 
uplatňovali v hre. 

 Postupne si rozvíjali a rozvinuli schopnosť prekonávať prekážky v procese učenia a aktívne 
sa podieľať na riešení problému. Boli využité prvky brainstormingu.  

Pri hrách a edukačnej činnosti vyvíjali vôľové úsilie a postupne sa sústreďovali na hru a inú 
činnosť, čo sa odrazilo hlavne u mladších detí, u ktorých sa doba sústredenia sa predlžovala.  

Väčšina detí má dobre rozvinutú schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa  i keď sú deti 
hlavne v staršej vekovej kategórií u ktorých je schopnosť sústrediť sa slabšia. 

Deti si rozvinuli schopnosť využívať  osvojené poznatky o sebe, o svojom okolí, rodine 
i MŠ. Vedia sa dobre orientovať vo svojom okolí a ovládajú pravidlá cestnej premávky. 

 Deti dokážu prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti pri chôdzi po ulici, 
vozovke, poznajú niektoré dopravné značky, svetelnú signalizáciu a dopravné prostriedky. 

Deti sú schopné verbálne i neverbálne vyjadriť svoje pocity, myšlienky, súvisle 
komunikovať s rovesníkmi a dospelými a rečový prejav väčšiny detí je veku primeraný. 

 Na dobrej úrovni je sluchové vnímanie, slovná zásoba, schopnosť analyticko – syntetických 
hier so slovami, kultúru slovného prejavu, vyjadrovacie schopnosti a komunikácia. Deti mali 
vytvorené dobré podmienky na rozvoj správnej, spisovnej výslovnosti (počúvanie CD, učiteľky, 
návšteva knižnice, vystúpenia pre rodičov). Deti s nesprávnou výslovnosťou boli v individuálnej 
logopedickej starostlivosti. 
 Prostredníctvom pozorovania, rozhovoru, vysvetľovaním, zážitkovým učením, 
uplatňovaním nových metód (m. kritického myslenia, pojmová mapa), využitím 
konštruktivistického prístupu, pedagogickej intervencie si deti potvrdili a ďalej rozvinuli svoje 
prekoncepcie, získali nové poznatky o bezprostrednom okolí MŠ, domova a sveta. 
  Postupne rôznymi experimentmi, pozorovaním, manipuláciou (projekt Enviromentálna 
výchova), pokusmi (projekt H2O), „čítaním“ encyklópedií,   nadobúdali vedomosti a rozvíjali si aj 
svoje prekoncepcie o prírode a rozvíjal sa i citový a ochranný vzťah k nej (poznajú rôzne zložky 
živej a neživej prírody, rozlišujú prírodné javy ovplyvnené počasím,  
            Rozvíjali si schopnosť kombinačného originálneho riešenia konštruktívnych schopností, 
schopnosť uplatňovať v myslení dedukciu, indukciu, analýzu, syntézu a projektovanie. Deti 
participovali na realizácií edukačnej činnosti a tým si rozvinuli základné faktory tvorivosti 
(fluenciu, flexibilitu, originalitu). Pri hrách objavovali funkčnosť vecí, riešili úlohy pokusom 
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a omylom, nachádzali riešenia, hľadali a naprávali chyby a porovnávali predmety – čo je rôzne, čo 
je podrobné, hodnotili spontánne čo sa im páči, alebo nepáči, čo je dobré a čo je zlé... 
 Učiteľky sa snažili v rámci celej edukácie poskytovať deťom možnosť rozvíjať vlastné 
myšlienky i myšlienky iných, rozvíjať schopnosť rozhodovať sa pre konkrétne riešenia, schopnosť 
uplatňovať konštruktívne schopnosti, zdôvodniť svoje postoje, názory, rozhodnutia a návrhy.     
           Podporovali autonómiu dieťaťa, rešpektovali  jeho osobitosti a podporovali spoluprácu. 
Dostatočne stimulovali samostatnosť, tvorivosť, cieľavedomosť dieťaťa, rešpektovali jeho 
individuálne osobitosti, podporovali sebavedomie a pozitívne hodnotenie.  
 
Závery: -  

- Častejšie vytvárať pre správny vývin detskej reči podnetné prostredie na rečovú 
aktivitu detí (čítaním rozprávok a ich analýzou, pedagogickou intervenciou, 
návštevou divadielka a pod. 

- Zamerať sa na zlepšenie výslovnosti (interný logopéd v MŠ) 
- Skvalitňovanie kognitívnych kompetencií  -  častejšie zaraďovať logicko – 

matematické operácie (triedenie, usporadúvanie, porovnávanie a orientácia a pod.) 
najmä v staršej vekovej kategórií  

 
Úroveň socio-emocionálneho rozvoja 
 

Deti sa postupne dobre adaptovali na prostredie materskej školy každodennými  rannými 
hrami, cvičením, zaraďovaním terapeutických cvičení( ranný kruh, pritúlenie dieťaťa učiteľkou, 
muzikoterapia na uvoľnenie napätia) a postupne si osvojovali základy kultivovaného správania. 
Väčšinou (skôr áno) dokázali vyjadriť negatívne emócie, pocity. 

 Učiteľky využívali metódu ranného kruhu, diskusie, pravidiel a prvky konštruktivistického 
a behaviorálneho (metóda podmieňovania a odmeňovania) prístupu. Rodičia a učiteľky využívali 
možnosti spolupráce s rodičmi i keď v niektorých prípadoch bola komunikácia s rodičmi ťažšia. 
Väčšina detí má vytvorené dobré, vhodné rodinné prostredie.  

Deti si dobre rozvinuli vzťah k sebe, k svojim rovesníkom, rodičom a iným dospelým. Majú 
dobre rozvinuté návyky, zručnosti, postoje a schopnosti, ktoré si utvorili najmä prostredníctvom 
zážitkového učenia, pozorovaním a napodobňovaním.  

Dokázali sa samostatne rozhodovať pre určitú činnosť a čiastočne zvládli uplatňovať 
kultúrno – spoločenské pravidlá.    

Deti najmä staršej vekovej kategórie si rozvinuli schopnosť samostatného riešenia konfliktu 
dohodou, schopnosť tvorivo reagovať na momentálnu situáciu, tvorivými podnetmi, činmi do nej 
vstupovať a dosiahnuť stanovené ciele.  

Pri sebaregulácií sa však nie vždy deťom podarilo obhájiť nenásilne vlastné stanovisko 
v prípade vzniku konfliktu, ale dokázali hodnotiť vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. Na 
dobrej úrovni je pozitívne sebahodnotenie.  

Vzťah k druhým deťom, schopnosť empatie, vcítenia sa, decentrácie, schopnosť prispôsobiť 
sa vnútornému a vonkajšiemu svetu, prekonávať prekážky  je u väčšieho počtu detí rozvinutá veku 
primerane.  
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Základy empatie si deti mali možnosť rozvíjať počas hrových aktivít medzi sebou,  ale aj na 
vychádzkach k osobám chorým, zdravotne postihnutým, starým ľuďom. Pri hrách prejavovali 
radosť, spolupracovali a začleňovali sa do skupinovej hry.   

Pozitívne hodnotím záujem detí o spievanie detských ľudových piesní a spájanie 
s inštrumentálnymi podnetmi. Sluchovú citlivosť si deti rozvíjali spievaním melodických piesní, 
rečňovaniek, ale i počúvaním piesní, skladieb, popevkov pre deti, ktoré dokázali pohybovo 
improvizovať. Tancom a hrou na tele si rozvíjali zmysel pre rytmus.  

Rozvoj estetického cítenia sme okrem počúvania hudby, rozvíjali u deti aj 
experimentovaním s farbami. Tvorivosť a fantáziu dokazovali pri rôznych výtvarných a pracovných 
technikách, pri práci s rôznym výtvarným a technickým materiálom. Obľúbená bola kolorovaná 
kresba, mozaika, modelovanie...Deti pomenovávali zobrazené alebo vymodelované tvary.   

Psychosociálna klíma bola v jednotlivých triedach na dobrej úrovni. Rušivé momenty 
učiteľky zvládli bez narušenia plynulosti a efektívnosti činností.  

 
Závery: - Zlepšiť spoluprácu s rodičmi problémových detí 

- Zlepšovať akceptáciu a rešpektovanie druhých 
- Pracovať s knižnými publikáciami: J. Juráňová „ Bubliny“ a „ Veľké a malé NIE“ 
- Využívať fantáziu pri kompozičných celkoch 
- Zaraďovať častejšie rôznorodé výtvarné a pracovné techniky (modelovanie, práca 

s prírodným, odpadovým materiálom) 
 

Oblasť perceptuálno – motorická 
 

Hrubá a jemná motorika je u detí rozvinutá primerane. Deti majú dobre rozvinutú 
koordináciu pohybov, správne dýchanie a správne držanie tela je u väčšiny detí na požadovanej 
úrovni. Pravidelným cvičením, lokomočnými cvičeniami dostatočne ovládajú základné lokomočné 
pohyby (hlavne deti v najstaršej vekovej skupine).Túžbu a ochotu pohybovať sa prejavuje väčšina 
detí.  

V činnostiach veku primerane používajú všetky zmysly. Hlavne mladšie deti v nových 
a neznámych situáciách používajú osvojované spôsoby pohybových činností s pomocou dospelých. 
Staršie deti pri pohybových aktivitách radi využívajú prúdové cvičenia na prekážkovej dráhe, rôzne 
náčinie, náradie a poznajú názvy základných polôh, postojov a pohybov. Najobtiažnejšie sú pre deti  
skoky, lezenie. Napodobňovali a precvičovali ich hlavne v mladšej vekove skupine s pomocou 
dospelých – učiteľky.  

Pri koordinácií, rovnováhe sa deti správajú nie sebaisto, koordinácia je vo vývoji. Hrubú 
motoriku majú deti rozvinutú na primeranej úrovni. Záujem, spolupráca a rešpektovanie je u detí 
optimálne. 

Deti majú osvojené hygienické, sebaobslužné a kultúrne návyky. Niektoré deti majú rezervy 
vo viazaní a šnurovaní.  

Deti majú dobre rozvinutý vzťah k výtvarným a pracovným činnostiam, ktoré boli často 
zaraďované v priebehu dňa i v krúžkovej činnosti ako nadštandardnej aktivite. Pozitívne hodnotím 
osvojenú kompetenciu zachovať v pracovných činnostiach poriadok a čistotu.  

Činnosti detí boli zamerané na kreatívnu samostatnú manipuláciu s rôznym materiálom, 
zameranú na objavovanie vlastností materiálov. Lepením, krčením, vytrhávaním, spájaním, 
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zhotovovaním výtvorov z rôzneho materiálu si deti rozvinuli technickú tvorivosť a jemnú motoriku. 
Zvládajú tvorivo a zručne zhotovovať výtvory zo skladačiek, stavebníc z rôzneho materiálu 
postupne od väčších dielcov až po drobnejšie dieliky. Dokážu využívať koordináciu zraku a ruky a 
majú osvojenú kompetenciu správneho držania grafického materiálu. 

Úroveň grafomotoriky je na veľmi dobrej úrovni, najmä u starších detí. Mladšie deti majú 
rezervy v uvoľnenom pohybe a  problémový je i správny tlak ruky. 
 Pozitívne hodnotím záujem detí aj o hudobno – pohybové aktivity. Majú osvojené rôzne 
tanečné prvky: poskoky, kroky, úklony a otočky. Primerane dokážu reagovať na zmenu tempa. 
Rytmizácia hrou na telo, pri chôdzi, behu, pri postojoch je najobľúbenejšia činnosť detí. Pohybová 
improvizácia je veku primeraná. Pohybová aktivita bola zabezpečovaná počas celého dňa.  
 Najväčší priestor mali pohybové hry a činnosti spojené s relaxačnými, zdravotnými 
cvičeniami a lokomočnými cvičeniami. Zámerom bolo rozvíjať a osvojiť si pohybové zdravotné 
kompetencie, správne držanie tela a koordináciu pohybov. Pozitívum je záujem deti o pohyb. 
 
Závery: 

- Častejšie zaraďovať lokomočné cvičenia, najmä skoky, poskoky a cvičenia s 
náradím 

- Zaraďovať aktivity na podporu jemnej motoriky 
- Zaraďovať cvičenia na uvoľnenie ruky 
 
 
 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 

Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 
Zamestnanci MŠ–spolu 8 Zamestnanci –spolu 3 
Z toho PZ 6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie    
Z toho NZ** 1   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní 1   
Spolu MŠ + ŠJ 11   
Z celkového počtu zamestnancov MŠ 
% PZ 

54,55%   

 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy ( §2 ods.1 písm.  
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V školskom roku 2012/2013 sa vzdelávania organizovaného prostredníctvom MPC zúčastnila 
iba riaditeľka, ostatné pedag. pracovníci neprejavili záujem o ponúkané vzdelávanie. 
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet vzdelávaných ukončilo pokračuje 
Digitálne technológie 
v materskej škole 1 1 0 

Funkčné inovačné 1 1 0 
Pracujeme 
s digitálnou hračkou 
BEE- BOT 

1 1 0 

Rozvíjanie 
predčitateľskej 
gramotnosti 

1 1 0 

Kreslenie v grafickom 
programe RNA 1 1 0 

Orientácia v priestore 
a priestorová 
predstavivosť 

1 1 0 

Grafomotorika vo 
výtvarnom prejave 1 1 0 

Prípravné atestačné 
vzdelávanie k prvej 
atestácii 

1 1 0 

Zvládanie záťaží 
v školskom prostredí 1 1 0 

 
 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) (uvádzať 
aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí,  metodické dni, 
atď., aktivity, do ktorých sa škola zapojila (napr. MDDK, Deň mlieka, atď. - tu neuvádzať projekty, 
tie uvádzať v ďalšej časti). 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 
zapojila 

Jesenné tvorivé dielne – 
plody,strašidielka,tekvice  

Stretnutie so spisovateľkou a ilustrátorkou 
detských kníh 

Výstavka výtvarných prác na MÚ 
 

Nemocnica u medveďa 

Interaktívne predstavenie v MŚ Vianočný program na ZŠ sv. Uršule 

Športové aktivity , Dopraváčik 
Návšteva detí  so ZŠ sv. Uršule 
s programom – oboznámenie sa 
s prostredím ZŠ 

Bábkové divadielka v MŠ Návšteva knižnice (celoročné čítania) 



 11 

Dentálna výchova Návšteva detí v ZŠ 
Logopedické poradenstvo Vesmír očami detí- výtv. Súťaž 
Vychádzka na vianočné trhy Výtvarný krúžok 
Vianočné tvorivé dielne pre deti a rodičov Kurz anglického jazyka 
Beseda so psychologičkou Tanečný krúžok 
Tvorivé dielne – Jar Dopravná výchova – Póla radí deťom 
Plavecký kurz Múzeum hudby 
Besiedka ku Dňu matiek Plavecký výcvik - Lafranconi 
Otvorené hodiny z angličtiny a tanečného 
krúžku 

 

Výchovný koncert  
Poznávanie historickej Bratislavy – výlet 
vláčikom 

 

Celoškolská prehliadka výtvarných prác  
Tvorivé dielne - Bibiana  
Diskotéka k MDD  
Výtvarný krúžok   
Karneval  
Interaktívne predstavenie  
Návšteva SNM – výstava hračiek  
Návšteva bábkového divadla  

 
 
Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na ducha materskej 
školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 

Uvedené aktivity mali pozitívny vplyv na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, zlepšujú 
a upevňujú sa vzťahy medzi zamestnancami a rodičovskou verejnosťou, deti majú väčšiu dôveru 
k pedagogickým zamestnancom keď vidia, že medzi nimi vládne pohoda a priateľská atmosféra. 
 
i) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 

 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

Názov projektu 
Termín začatia 

realizácie 
Termín 

ukončenia 
Výsledky 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                   
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných súťažiach Názov 

Súťaže Regionálne 
kolo 

Krajské 
kolo 

Celoslove
nské kolo Názov súťaže umiestnenie 

Vesmír očami detí   účasť   
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projektu realizácie 
projektu 

Adamko hravo - 
zdravo 

September  
2012 

September 
2012 

Pozitívny postoj deti k svojmu zdraviu, 
k zdravému životnému štýlu a ochrane 
zdravia 

Zdravé zúbky Október 2012 Október 2012 
Pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu a 
najmä k potrebe pravidelného čistenia 
zubov 

Tajomstvo 
dobrého srdiečka 

Február 2013 Február 2013 

Deti si rozvinuli schopnosť vnímať 
potreby iných, byť citlivý k ich 
ťažkostiam. Vedia lepšie spolupracovať, 
presadiť sa, rešpektovať členov skupiny. 

Šikovné ručičky Máj 2013 Máj 2013 

Deti prejavovali radosť a spokojnosť 
z výtvarných činností pričom si rozvinuli 
sociálne schopnosti, sebapoznávanie a 
posilnili hlbší záujem o výtvarný prejav 

Príbeh jednej 
kvapôčky vody 
nazývanej H2O 

Január 2013 Január 2013 
Tento projekt deti mimoriadne zaujal 
a obohatil ich v oblasti  enviromentálnej 
výchovy 

Nemocnica 
u medveďa 

Apríl 2013 Apríl 2013 

Tento projekt mal u detí veľký ohlas – 
deti mali možnosť sa podrobne oboznámiť 
so zdravotnými pomôckami, ktoré 
používa p. doktorka v nemocnici, 
v ambulancii, odskúšať si to. Deti získali 
smelosť a odvahu -  nebáť sa v týchto 
situáciach. 

 
 
Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na život a na duch materskej 
školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 Uvedené projekty mali pozitívny vplyv na deti, zo strany rodičov boli hodnotené kladne. 
 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v materskej 
 škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní materská škola  len v tom prípade, ak v nej bola 
vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy komplexnej 
inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti 
vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}. 
 
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
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l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 1) 
{ Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením výchovno- vzdelávacích 
plánov  a Programu výchovy a vzdelávania.} Možnosť využitia podkladov, ktoré jednotlivé 
materské školy vypracovali v súvislosti s prípravou správy o vybavení materských škôl UP, 
vybavení tried, telocviční, spální, jedální, šatní, atď.  
 

Materská škola je trojtriedne účelové zariadenie situované v dvoch podlažiach. K materskej 
škole patrí aj školská jedáleň, ktorá sa nachádza na prízemí a má samostatný vchod. V prízemí 
materskej školy je knižnica, jedáleň. Na poschodí sú jednotlivé triedy, riaditeľňa a terasa. Tretia 
trieda má samostatnú šatňu a umyváreň,  prvá a druhá trieda majú spoločnú šatňu aj umyváreň.  V 
prvej a druhej triede sa rozkladajú ležadlá a v tretej triede je stabilná spálňa. Deti stolujú 
v novozriadenej jedálni.  

Materská škola je dostatočne vybavená učebnými pomôckami, hračkami, cvičebným 
náčiním i náradím,  

 V predchádzajúcom školskom roku bola materská škola vybavená novým nábytkom 
prostredníctvom zriaďovateľa – v triedach sú stoly– pestrých farieb, v tretej triede 
stoličky, nábytok v triedach, šatníkové skrinky s lavičkami, ležadlá. 

 Posteľná bielizeň, protialergické paplóny aj vankúše pre všetky deti sú tiež nové 
  Drobnú údržbu a opravy nám sprostredkoval zriaďovateľ, niektoré práce sme 

realizovali svojpomocne v spolupráci s rodičmi. 
 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m). 
 
 Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne sumou 
schválenou MZ MČ Bratislave Staré Mesto. 
Financovanie materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ MČ BA-STARÉ MESTO 
 Pri materskej škole funguje aj občianske združenie, ktoré svoju činnosť zameriava na 
skvalitnenie edukačnej činnosti a podieľa sa na materiálno-technickom zabezpečovaní týchto 
činností, spolupracuje aj s inými subjektmi. 
 
 
 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  Informácia o stanovenom cieli 
v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje 
a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  
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VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na Medenej ulici na rok 2012/2013 
bolo:  

 podporovať osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-motorickej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady 
pre ďalšie vzdelávanie. Pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi 
a vekovými osobitosťami detí. 
 

Splnenie cieľa bolo dosahované plnením úloh Ročného plánu práce školy. Na zreteli sme mali 
každodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť, ktorú vykonávali pedagogický zamestnanci 
cieľavedome a zodpovedne. 

 Jednotlivé úlohy boli rozpracované do konkrétnych úloh a stanovených termínoch.  
 Predprimárne vzdelávanie detí sa realizovalo podľa ŠVP ISCED O a Školského 

vzdelávacieho programu Cesta do detského sveta, 
 Profesionálny a citlivý prístup k deťom spája celý personál v materskej škole. 

 
 
o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 
písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie materská škola podľa SWOT analýzy t. j. silné 
stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, príležitosti a riziká. 
 
 

 
SILNÉ STRÁNKY 

- Odbornosť pedagogických 
zamestnancov 

- Krúžková činnosť 
- Zapájanie sa do projektov 
- Spolupráca s inými subjektmi 
- Spolupráca s rodinou 
- Poradenstvo 
- Pestrá ponuka akcií a podujatí pre deti  
- Ovládanie práce s PC 

 

 
SLABÉ STRÁNKY 

- Ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 

- Občasné pretrvávanie starých foriem 
a metód práce 
 

 
 
 
 

 
PRÍLEŽITOSTI 

- Vytváranie optimálnych podmienok 
pre výchovu a vzdelávanie detí 

-  kontinuálne vzdelávanie sa učiteliek 
 

 
RIZIKÁ 

-  Nedostatok finančných prostriedkov,   
          strata motivácie učiteľov 
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II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)  
 Denný poriadok MŠ je v súlade s psychohygienickými požiadavkami . 
 V MŠ sa striedajú hrové a riadené činnosti, taktiež sa striedajú aktivity 

s odpočinkom. 
 V dennom poriadku sú časovo pevne stanovené činnosti zabezpečujúce životosprávu. 
 Deti majú počas celého dňa zabezpečený pitný režim – čistá voda, nesladený čaj. 
 Celková atmosféra materskej školy je radostná a pokojná, deti sa cítia dobre a 

bezpečne. 
  

b) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 

-  sa realizuje priebežne počas celého roka vychádzajúc z potrieb rodičov i učiteliek.  
 

- pedagogickí zamestnanci poskytujú rodičom možnosť konzultácie formou poradenstva 
alebo aktuálnymi informáciami v oblasti výchovy a vzdelávania detí písomnou formou na 
informačnej  tabuli. 

- rodičia spolupracujú s materskou školou a zúčastňujú sa na spoločných akciách i na ich 
príprave. Zaujímajú sa o dianie a potreby MŠ, podporujú všetky aktivity a činnosti, ktoré 
vytvárajú prajné prostredie pre všetkých. 

 
    c) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými osobami       
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú 
 Vzhľadom na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že sa snažíme vytvárať čo 
najlepšie vzťahy medzi personálom materskej školy a rodičmi, medzi personálom a deťmi, medzi 
deťmi navzájom  - v tomto smere nám pomáhajú rodičia, rada školy, zriaďovateľ a občianske 
združenie. 
 
d) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013 
            Dochádzka detí je pravidelne kontrolovaná, pri dlhodobej neprítomnosti dokladovaná 
písomne. Všetky poplatky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením boli 
uhradené a zdokladované.  

 Počas školského roka 2012/2013 sa nevyskytla neospravedlnená absencia dieťaťa. 
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť čiastočne ovplyvňovali prevádzkové dôvody ( PN, D,  

zamestnancov ), účasť na kontinuálnom vzdelávaní – blížiace sa sťahovanie.  
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  Zdenka Janotová 

                    riaditeľka MŠ  
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Vyjadrenie rady školy – príloha 
 
 
 
  
       
               Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Medená 24 v Bratislave za školský rok 
2012/2013 
 
 
 
       
 
 
                                  Bruno Hromý 

                            predseda Rady školy pri MŠ Medená 
 


