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Východiská a podklady: 
 
 

• 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. 

• Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
• Štátny vzdelávací program ISCED 0 
• Školský vzdelávací program „Domček prekvapení“ 
• Plán práce MŠ Vazovova na šk. r. 2011/2012 
• Koncepcia  materskej školy  
 Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Vazovova 16 
• Ďalšie podklady – aktivity školy, dochádzka ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy  VAZOVOVA 16  za školský rok 2011/2012. 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy:    VAZOVOVA  16 
3. Telefónne číslo:  02 / 55 57 71 64                         Faxové číslo:                – 
4.Internetová adresa: www.msvazovova.webnode.sk e-mailová adresa:         
msvazovova@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Nataša  HARMATOVÁ riaditeľ materskej školy  
Denisa Hrušovská  Poverený zástupca MŠ 
Marta Šabatová  Vedúca školskej jedálne 
  

 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ VAZOVOVA 16, 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 24.04.2012. Funkčné obdobie sa začalo dňom  
25.04.2012 na obdobie 4 rokov.  
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
  

Marián MIKLOŠOVIČ 
 
Iveta Osifová Ing. 
 
Silvia Dzibelová 
 
 
 

 
predseda 
 
hospodár – pokladník 
 
zapisovateľ  tajomník 

za rodičov  
 
 
člen za rodičov  
 
 

 Janka ROČIAKOVÁ Člen za pedagogckých zamestnancov 
 Denisa HRUŠOVSKÁ Člen za pedagogických zamestnancov 
    
 SOŇA PÁRNICKÁ poslanec  za poslancov 

 
 



Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013: 
V škol. r. 201/13  boli štyri zasadnutia Rady školy.  Ustanovujúca Rada školy pri MŠ Vazovova 
16 bola dňa  25. 04. 2012. 
Členovia RŠ pri MŠ budú zastupovať rodičovskú verejnosť v zásadných otázkach, pri riadení 
a smerovaní MŠ. RŠ sa veľmi aktívne zúčastňuje na riadení a živote materskej školy. Počet 
zasadnutí Rady školy – 4 x v šk. Roku  
s obsahom : 

    konzultácie o správe vo výchove a vzdelávaní 
• schvaľovanie zámeru a koncepcie MŠ 
• vyjadrenie sa ku Školskému vzdelávaciemu 4ystem4 „Domček prekvapení“ 
• schvaľovanie a konzultácie o 4yste MŠ 
• vyjadrenie sa k personálnym otázkam  
• potreba pomoci pri zveľaďovaní interiéru a exteriéru MŠ 
• odsúhlasenie variantov aktivít pre deti v MŠ – krúžkové činnosti 
• schválenie hodnotenia práce materskej školy  
• oboznamovanie sa s počtom voľných miest v MŠ 
• počet prijatých detí do MŠ ; počet detí z našej Mestskej časti a počty detí z iných 

Mestských častí 
• školské výlety a exkurzie 
• brigády na skultúrnenie priestorov v MŠ 

 
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

• Prehľad poradných orgánov riaditeľa materskej školy:  Metodické združenie pri MŠ, 
Pedagogická rada, , Pedagogicko – psychologická poradňa, ÚVZ,  Logopedická poradňa,  
Krajský školský úrad, pracovné porady /operatívne porady/ 

• Stručná charakteristika 4ystem práce poradných orgánov riaditeľa školy : 
      Pedagogické rady – PgR mala v školskom roku 2012/13  6 členov,  tvoria ju všetci pedagogickí     
zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočnili podľa  plánu, ktorý tvorí súčasť 
plánu práce školy. Predsedom PR je pedagóg -  p.uč. Hrušovská Denisa.  

PgR sa zaoberala, odsúhlasovala, vyjadrovala sa a schvaľovala dokumenty školy, projekty 
školy, 4yst mimoškolských aktivít, riešila prevádzkové a pracovné 4ystem4 a tvorila 
uznesenia platné pre všetkých zamestnancov školy. Schádzajú sa podľa harmonogramu 
pedagogických porád 

• vyjadruje sa k smerovaniu a plneniu hlavných úloh Školského vzdelávacieho 
4ystem4 

• vyhodnocujú sa plnenia individuálnych úloh a poverenia zodpovednosti za 
stanovené čiastkové úlohy 

• vzájomne konzultujú a poukazujú na odborné publikácieie atraktívnych tém 
o predprimárnom vzdelávaní a edukácii v praxi 

            Metodické združenie – bolo aktivizované smerom k prispôsobovaniu učebných    stratégií 
a edukatívnych podmienok, za účelom rozvíjania osobnosti detí smerom k získavaniu 
kompetencií vo všetkých oblastiach gramotnosti v duchu tvorivo-humanistickej výchovy.  MZ 
pracovalo podľa svojho plánu činnosti. Vedením metodického združenia bola aj v tomto roku 
poverená Denisa Hrušovská.  
Počas roka sa združenie zišlo štyrikrát. Na svojich zasadnutiach prerokúvalo organizáciu aktivít, 
venovalo sa pedagogickým otázkam, učiteľky rozoberali problémy týkajúce sa zmien v realizácii 



výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcich z plnenia ŠKVP. Všetky učiteľky pripravovali počas 
roka odborné prednášky pre pedagogických zamestnancov aj pre rodičov, adaptačný program pre 
novoprijaté deti, deň otvorených dverí pre rodičov,... Vypracovali individuálne vzdelávacie plány 
štyrom deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, diagnostické záznamy deťom. Plán 
činnosti MZ bol splnený. 
 
            Rada školy – schádza sa 3 až 4 x ročne, inak podľa nutnosti 

• je zložená z dvoch pedagógov, 2 členov za rodičov, z delegovaného člena 
poslanca 

• vyjadruje sa : ku koncepčnému zámeru a smerovaniu školy, ku správe o 
výsledkoch výchovno-vzdelávacej edukácii, pomáha pri zabezpečovaní 
skvalitnenia materiálno-technických podmienok MŠ, vyjadruje sa k Plánu MŠ a 
aktivitám na daný školský rok, napomáha pri poriadaní akcií pre verejnosť a 
rodičov.  
 

Spoluprácu hodnotím ako veľmi kvalitnú a prospešnú pre efektivitu riadenia 
materskej školy.  

 
 
 
  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 64 X - 3 64 X - 

 
Menej 
ako 3-
ročné 

- -  
Menej 
ako 3-
ročné 

- - 

 3-ročné 20 -  3-ročné 6 - 

 4-ročné 20 -  4-ročné 18 - 

 5-ročné 14 -  5-ročné 21 - 

 6-ročné 10 -  6-ročné 23 - 

3 spolu 64 - 3 spolu 68 - 

 
 
 



 
c) Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 
                                                                                               
 

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

24 
 12 = 50% 3 -12,50% 3 

 
 
e)  údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 
 
 
Edukačná činnosť prebiehala  podľa ŠVP – ISCED 0, Školského vzdelávacieho 6ystem6 – 
Domček prekvapení, Plánu výchovy a vzdelávania na školský rok  2012/2013, podľa plánu  
Vnútroškolskej kontroly v oblasti pedagogickej a pracovno- právnej. 
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu perceptuálno-
motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 
so zameraním na obohacovanie poznatkového 6ystem dieťaťa. Špecifické ciele MŠ sme 
vyjadrovali pomocou kompetenčného systemu dieťaťa materskej školy. Sledovania práce 
učiteliek boli realizované ako informatívne a tématické v oblasti kognitívneho rozvoja, sociálno- 
emocionálneho rozvoja  a perceptuálno-motorického rozvoja detí.  Funkciou sledovania bolo 
zistiť spôsob odovzdávania poznatkov, odbornú, metodickú úroveň učiteľky, úroveň tvorivosti a 
vzťah k deťom a uplatňovanie nových – inovačných trendov v predškolskej edukácii. 
Sledovali sme  adaptáciu novoprijatých detí, metodicko poradenské činnosti, diagnostika, úroveň 
grafomotoriky /založenie portfólia detí v 3. tr./ a výtvarného prejavu.  
V pedagogickom pôsobení na dieťa sme napomáhali vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok 
školskej pripravenosti. S deťmi s OŠD sme systematicky pracovali podľa vypracovaných 
individuálnych programov, podľa doporučení CPPP a logopéda, zameraných na odstránenie 
príčin školskej nezrelosti, čím sme skvalitňovali kognitívne a grafomotorické kompetencie  
dieťaťa pred vstupom  do ZŠ.  
Zamestnanci pracovali v súlade so Zákonníkom práce, Pracovným poriadkom MČ BA Staré 
Mesto s dodržiavaním BOZ, PO a CO. Počas školského roka bol zabezpečený plynulý chod 
prevádzky školy. 
 
Vnútroškolská kontrola bola zameraná na informatívne a  tematické hospitácie. Postupovalo sa 
podľa Plánu vnútroškolskej kontroly v súlade s Plánom práce školy na školský r. 2012/2013. Vo 
väčšej miere sa uplatňovali individuálne a skupinové formy práce s deťmi. Rezervy, ktoré boli 
zistené sa priebežne odstraňovali a konzultovali sme navzájom v priebehu denných činností a v 
pohospitačných pohovoroch. 
 

 V oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja : 



Prosociálna výchova bola integrovaná do procesu celého dňa a plní sa vo všetkých 
organizačných formách v priebehu VVČ so zameraním na pozitívnu klímu na posilňovanie 
sebavedomia a  sebadôvery  dieťaťa v MŠ. 

• u detí je vypestovaný pekný vzťah k rodine, blízkym a kamarátom, prejaviť lásku, 
pomoc a spolupatričnosť 

• deti sa vedia vcítiť a prispôsobiť vnútornému prostrediu, vedia prejaviť lásku 
pomoc a spolupatričnosť, vedia sa ospravedlniť, ak niekomu ublížia 

• vedia sa tešiť z úspechu blízkych 
• spoločenské správanie je na požadovanej úrovni 
• deti sa vedia presadiť v spoločnej hre 
• vedia sa dohovoriť o pravidlách  a podriadiť záujmu celej skupiny 
 

Rezervy :   -  schopnosť zriecť sa niečoho  v prospech iného, hlavne u mladších detí, kde   
reagujú ešte impulzívne, niekedy až ublížením 
 

 V oblasti kognitívneho rozvoja deti zvládajú cieľové požiadavky 
Programu VVČ.  Riadili sme sa heslom:  – Trocha sa uč, trocha premýšľaj, maľuj, tancuj, 
spievaj, trocha pracuj a hraj sa. 

Zadávaním úloh na rozvoj vyšších psychických procesov vyžadovalo od detí situačné rozhodovanie, 
riešenie logickými postupmi, argumentovanie, vytrvalosť, spoluprácu a kontrolu. Samostatné závery na 
základe vlastných zistení, skúmaní, experimentov, pozorovaní I porovnávaní tvorili len výnimočne. 
Učiteľky  im v menšej miere zadávali úlohy vyžadujúce získanie informácií z rôznych zdrojov. Deti 
primerane k veku vysvetľovali a argumentovali presvedčivým spôsobom  na základe vlastných skúseností. 
Deti si osvojili tieto kompetencie : 

• používajú a poznajú číselný rad 
• ovládajú počty prvkov v skupine – ovládajú 7ystem7 a syntézu pri matematických 

operáciách 
• vedia logicky zdôvodniť operácie pri ubúdaní a pribúdaní prvkov 
• dobre sa orientujú v geometrických tvaroch 
• pri práci s didaktickým materiálom si deti osvojili  správnu terminológiu 
• ovládajú počiatky digitálnej gramotnosti 

 
Rezervy :     -  nízka efektivita priebežného a záverečného hodnotenia detí a sebahodnotenia  

• prevaha slovného výkladu 
• vytvárať  podmienky a príležitosti, aby sa vytvárali spôsobilosti na overovanie 

správneho riešenia a sebadôvery 
 

 Komunikačné spôsobilosti a schopnosti detí sú na požadovanej úrovni :    
  

• deti veľmi pekne vyjadrujú svoje potreby, myšlienky túžby a postoje 
• reprodukujú odkazy 
• dokážu sa obhájiť 
• dokážu verbálne vyjadrovať názory a tvoriť informácie 
• kultivovanosť prejavu je na vysokej úrovni 
• ovládajú gramatickú správnosť hovorového prejavu 
•  



Deti, ktoré prešli v septembri depistážou logopéda na našej MŠ, po dohovore s rodičmi sa  
individuálne zúčastňovali sedení.  
 

 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti : 
 

•  Vytvárali sme inšpiratívne prostredie s dostatočným množstvom učebných 
zdrojov a vizuálnych podnetov pre rozvíjanie PEG detí 

• Využívali sme Interaktívnu tabuľu, čitateľské kútiky detskej literatúry a 
edukačných programov ; učiteľky deťom sprístupňovali poznatky zrozumiteľným 
spôsobom a kombinovaním zážitkového a intencionálneho učenia, s následným 
využívaním získaných poznatkov a postupov, čím skvalitňovali ich kognitívne, 
učebné, sociálne (interpersonálne), komunikatívne a psychomotorické 
kompetencie 

• Deti primerane veku formulovali hlavnú myšlienku daného textu, odovzdali 
sformulovaný odkaz bez toho, aby zmenili jeho význam. 

•  Učiteľky väčšinou využívali priebežné slovné hodnotenie, čiastočne adresné 
pochvaly a ocenenia za snahu. 

 
 Rezervy : -    Zamerať  vyváženosť plnenia obsahu tematických celkov 

• Presadzovanie sa v dialógu na úkor iných sa často mení na monológ 
                                                                                                                                                        
Prostredníctvom esteticko – výchovných oblastí ako je LV, HV, VV- sme u detí vytvárali 
morálne vedomie s pozitívnymi mravnými vlastnosťami. Počas celého dňa p. učiteľky 
rešpektovali individualitu a osobitosti detí. Deti sa s dôverou obracali na učiteľky, ak potrebovali 
v niečom pomôcť, kde sa stretli s pochopením, pohladením a láskavosťou.  
 

 V oblasti perceptuálno – motorického rozvoja : 
• deti majú dostatočne vyvinutú hrubú motoriku 
• v rôznych činnostiach prejavujú vlastnú lateralitu 
• majú osvojené elementárne základy telesnej kultúry, kultúrno-hygienické návyky, 

zdravotné a pracovné návyky, technické a elementárno ochranárske návyky 
• odchádzajúce deti do ZŠ /24/ majú dostatočne osvojené návyky sebaobsluhy – 

vedia sa samostatne obliecť, obuť, zaviazať si šnúrky, jesť príborom, používať 
vreckovku, pri kýchnutí a kašľaní prikryť si ústa. 

• Vedia dodržiavať zvolené pravidlá a rešpektujú iných 
 

Rezervy : -  Deti majú osvojený systém  v pravo – ľavej orientácii v priestore 
• rezervy sú aj v strihaní podľa predlohy a po čiare 
• dbať na to, aby usporiadanie priestoru nezabraňovalo prirodzenému pohybu detí v 

triede 
 
Závery : -    Pre nadobudnutie informačných kompetencií kolektívu zamestnancov pre          
modifikáciu pedagogického hravého učebného štýlu, aby edukácia v materskej škole bola 
praktizovaná ako kontakt detí s danou kultúrou.  
                  -    absolvovať vzdelávania uč. Na získanie osvedčení ku kreditovému hodnoteniu 
                  -    naďalej uplatňovať inovačné metódy a formy práce v edukácii predprimárneho    



                        vzdelávania vedúce k vnútornej zainteresovanosti pedagógov pri   spoluzod- 
                      povednosti za výsledky práce svojej školy 

• Plán práce školy zamerať na dosiahnutie štandardných cieľových požiadaviek na 
vedomosti, kľúčové spôsobilosti a hodnotové postoje 

• Využívať system projektového vyučovania  
• Uplatňovať svoju kreativitu, tvorivosť a poskytovať deťom atraktívne  činnosti 

vychádzajúce z potrieb detí s aplikáciou prohumánnej školy 
 
 
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    6   
- kvalifikovaní    6     3 
- nekvalifikovaní    -   
-doplňajú si vzdelanie    -   
Z toho NZ**    2     3 
Z počtu NZ    2   
- upratovačky    2   
- ostatní        
Spolu MŠ + ŠJ    11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

   
72,7% 

  
 

 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy ( §2 ods.1 
písm. H) 
 
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet prihlásených Začalo pokračuje Ukončilo 
Funkčné inovačné 1 1 1 1 
Manažment MŠ 1 1  1 

Rozvíjanie 
digitálnych 
kompetencií  

3 1  1 

Obsahová reforma 
v MŠ 

3 1 1  

Jednorázové 6 6  6 



priebežné 
vzdelávania 
Práca s digit. 

Hračkou BEE BOT 6 6 4 2 

Predatestačné 
vzdelávanie pre 

vedúcich pg. 
zamestnancov 

1 1  1 

 
Okrem toho v rámci samovzdelávania učiteľky študovali odporúčanú odbornú literatúru, webové 
stránky venované odborným témam v oblasti pedagogiky a psychológie, hlavne Predškolskú 
výchovu a nové odborné publikácie.  
So svojimi poznatkami v rámci pedagogických rád  a MZ oboznamovali svoje kolegyne. Využívali 
knižničný fond MŠ, ktorý sa nám podarilo rozšíriť o Interaktívnu tabuľu. Samovzdelávanie bolo 
zdokumentované v evidencii zošita o samovzdelávaní. 
 
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. MDD, Deň mlieka, atď. - tu 
neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti). 
 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ 
 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 
zapojila 

 
Otvorené dni pre rodičov nových detí 
spojené s poradenským servisom pre 
rodičov, výučba AJ, LUDUSÁČIK-
dramatický krúžok, Tanečno-muzikálna  
príprava, Výtvarná príprava do ĽŠU, 
Muzikoterapia, kurzy korčuľovania a 
plávania  

 Projekt Mestskej knižnice – Čítaj spolu so 
mnou 
 
 
 
 

 
Environmentálna výchova 

SVET  je pre všetkých, ENVIROSVET 

EKO way Zber papiera v MŠ 

OLOmpiáda – správne nakladanie s 
odpadom, triedenie  a následná recyklácia 

OLOMPIÁDA – ZOO akcia pre deti 

 Besiedka – Vianoce 
Návšteva detí MŠ v ZŠ – pred zápisom do 
ZŠ 
Divadielka – 11 predstavení 

Zapojenie sa do projektu ÚVZ – „Orálne 
zdravie – čisté zúbky“ 

  

Športové –branné dni pre deti 
Prednáška pre rodičov-Školská zrelosť 
PhDr. Kalászová z PPP /január 2011/ 

Prezentácie detských názorov v Rádiu 
Regina k rozličným aktuálnym témam 



Prednáška z PPP k adaptácii pre rodičov  
novoprijatých detí pre rodičov /máj 2012/ 
Oslavy narodenín v kruhu triedneho 
kolektívu, fašiangová diskotéka /február 
2012 

Projekt Mestskej polície – Pes chráni 
poriadok v meste – apríl 

Výlety historic. Bratislavou,  /apríl-máj 
2012/  
 
Uskutočnenie exkurzie u Mestských 
hasičov na Radlinského ul. 

Projekt medikov – Zdravotná prevencia 
pre  6 roč. deti – Ošetri svojho Macíka/ 
máj/ 

Prednášky so spisovateľom,  zvieratká vo 
vreci – CVČ - prednáška 
Projekt bezpečnosť na cestách – „Póla radí 
deťom“ 
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ + karneval 

Dopravný projekt Mestskej polície pre deti 
predškolského veku  - Rýchlo a bezpečne  
prejdi križovatku 

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

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 
 
 

KONÍky – naši 
kamaráti 

9/13  6/13 Animoterapia 

SVET je pre 
všetkých 

September  9/10  

 
Výučba AJ 
 
 
 
 
 
 
 
: Adamko-hravo  
a zdravo,  

 September  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
október  

Výučba naďalej 
pokračuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trvá 

-dobrá spätná väzba 
od rodičov, deti pred 
odchodom do ZŠ 
ovládajú 
predprimárne základy 
komunikatívnych 
zručností z anglického 
jazyka  
 
Základy 
prevenciezdravého 
životného štýlu 
 
-Deti všetky témy 
z okruhov maximálne 
zaujali 
 



AKSEN – aktívny 
senior 

28.10.12 Mesiac úcty k 
starším 

Poukázať na to, že si 
vážime starších 
napriek tomu, že nie sú 
už v pracovnom 
procese a poukázať na 
prínos pre spoločnosť 

OHŇOVÁ šou – 
helloween 

29. októberber   

: Škôlka kreslenia a 
maľovania 

Október Celoročne -Oboznamovanie sa 
deti s umením, 
rôznymi výtvarnými 
technikami a prácou v 
 určenom priestore 
- výstava tvorivosti 

Vodiaci psík POLLY 
- To sú moje oči 

13.11.12  Ukázať deťom, že aj 
hendikepovaní ľudia 
žijú plnohodnotný 
život - kanisterapia 

 Centrum pre 
filantropiu, n.o. 

  Zdravá škola- podpora 
a rozvoj telesného 
zdravia 

: Orálne zdravie –
Zdravé zúbky 

 celoročne                  Trvá – Projekt 
medikov 

-Deti si postupne 
uvedomujú nutnosť 
starostlivosti o vlastný 
chrup 

Zabudnuté Vianoce – 
divadielko 

06.12.12   

Snehová vločka – 
vystúpenie na 
Hviezdoslavovom 
nám.  pod záštitou 
starostky Starého 
Mesta 

18.12.12  Dať deťom pocítiť 
pocit dôležitosti a 
šťastia 

Slávnostné torty 18.12.2012  Zažiť pocit 
výnimočnosti 

Zahrajme sa na 
hercov – nakrúcanie  
snímky do poviedky 
M. Šulíka 

01.03.13  Oboznámiť sa s 
prácou filmárov 

Malý korčuliar Marec 2013  Zvládnutie rovnováhy, 
chôdze,  sklzu po 
šmykľavej rovine 



Požiarnik môj 
kamarát 

20.03.13   

 Project dopravnej 
výchovy pre deti 
predškol. Veku –  
: Bezpečne a rýchlo 
prejdi križovatku  
 
 
 
 

 
 
Apríl 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Aktivita mala 
mimoriadny ohlas 
u detí ale aj rodičov, 
nakoľko boli 
vedomosti aplikované 
v praxi – imitácia 
ozajstnej križovatky so 
skutočnými 
nástrahami cestnej 
premávky 

: - Psíky ktoré nám 
pomáhajú udržať 
poriadok v meste  

Apríl 13 Trvá Deti sa oboznamovali 
s prácou  polície, ktorá 
je tu pre bezpečnosť 
a ochranu ľudí aj 
v nedostupnom terene 

: Evička nám 
ochorela 

September – január  
 

Pokračuje Emocionálne 
prežívanie 
a spolupatričnosť detí 
rovnakého veku 

: Nenič svoje múdre 
telo 
Projekt medikov – 
Ošetri  svojho 
macíka 

Február  13 
 
 
Máj  

Pokračujeme -Prakticé overenie 
vedomostí zo 
zdravotnej výchovy so 
zameraním na 
prevenciu úrazovosti 
detí 

Naturáčikové 
dobrodružstvá – 
prevencia proti 
obezite detí 

Marec 2013 Máj2013 Zvýšiť informovanosť 
detí a konzumáciu 
zeleninky a ovocia 

Žabka BUPI a jej 
kamaráti 

Marec 2013 Jún 2013 Prijať zodpovednosť 
za svoje zdravie 

FALCONARII – 
sokolíky 

Máj 2013   

Motýlia farma Máj 2013  Eco program 

ŠPORTKOMPLEX Máj 2013 Pokračovanie  
v ďalšom školskom 
roku 

Eliminácia chorobnosti 



DELL project Máj 2013   

Aha čo už viem ! 
rezentácie v divadle 
AHA 

Besiedka a otvorené 
hodiny 

 Ocenenie práce 
učiteľov a lektorov 
krúžkov 

Slniečkové deti /DM 
drogeria/ 

Apríl 2013 Máj 2013  

MOTÝLia záhrada Jún 13  Zážitkové učenie o 
vývoji motýľa od 
larvy, kukly až po 
krásneho motýľa 

 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
V školskom roku 2012/2013 nebola uskutočnená kontrola Štátneho Školského inšpektora.  
Kvalita priebehu VVP bola primeraná, realizácia zámerov vo VVČ je vyhovujúca v 
kvantitatívnych ukazovateľoch bol zaznamenaný výrazný posun a sú reálne zabezpečené 
predpoklady zabezpečiť rozvoj školy. 
 
 
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 dvojpodlažná s počtom troch tried, samostatnej spálne, dvoch jedálni a vlastnou 
školskou kuchyňou. Materiálno-technické podmienky, vybavenosť hračkami, didaktickými 
pomôckami a akvivizujúcimi pomôckami je dobrá vďaka finančnej pomoci OZ Domček 
prekvapení a  RZ pri MŠ.  Materská škola disponuje školským dvorom s rozlohou 405 m2, a s dvoma 
pieskoviskami chránenými  listnatými stromami. Školský dvor spĺňa svojim vybavením a členením 
požiadavky platných legislatívnych noriem a hygienických kritérií. Riaditeľka má k dispozícii počítač s 
pripojením na internet, tlačiareň a kopírku.   
V priebehu školského roka sa nám podarilo získať finančné dary od sponzorov – rodičov + OZ 
Domček prekvapení,  a mohli sme si tak obstarať Interaktívnu tabuľu do 3. Triedy.  
Školský dvor je priestranný, zatrávnený a vysadený zeleňou, vybavený je klasickým detským 
záhradným náradím a pieskoviskom. Chodníky sú popraskané, povrch sa na viacerých miestach 
rozpadáva. Ich stav sa zhoršuje po každej zime.  
 Edukačné, pohybové a relaxačné aktivity detí v priestore ŠD sú realizované využívaním hrových 
prvkov – bicyklíky, kolobežky, autá a hračky do dvoch pieskovísk.  Doposiaľ sme obnovili 
všetky lavičky, za pomoci príspevkov od rodičov sme zakúpili drevenú atrakciu s multifunkčnou 
vežou na šplhanie a kladinu. V rámci spolupráce zriaďovateľa MČ Staré Mesto s firmou DELL 
boli zakúpené farby na obnovu oplotenia na školskom dvore, zamestnanci preosiali piesok vo 



dvoch pieskoviskách, upratali školský dvor a opravili lavičky. Taktiež je potrebné ešte vybrúsiť 
parkety v spálni, vymeniť interiérové dvere, prerezať zeleň kôli presvetleniu tied a dokončiť 
maľovanie niektorých priestorov v MŠ.   
 
Pozitíva : 

• Jednotlivé členenia tried umožňujú spĺňať estetické ktitériá 
• Zariadenia tried je priebežne inovované o digitálnu techniku 
• Postupné dopĺňanie pedagogickej a detskej knižnice sú dopĺňané 

novými titulmi 
• Vybavenie školského dvora je na dobrej úrovni 
• Pre zlepšenie edukačných činností je zabezpečené novým  

didaktickým materiálom 
• Podľa aktuálnych sezónnych období sa uplatňuje estetizácia 

interiéru 
• Doplnenie štrku na chodníčkoch a piesku vo dvoch pieskoviskách 
• Zabezpečenie veľkoplošnej tabule na kreslenie pre deti v škol. 

záhrade 
• Úprava zelene na školskom dvore, obnovenie maľovky plota 
• Zriaďovateľ zabezpečil jednoduché drevené autíčko na strunách 

pre deti 
• Zakúpenie preliezacej veže s lanom a so šmýkačkami, padajúci 

most a kladina pre deti 
 

Negatíva : 
• Vzhľadom k opotrebovaniu dvier v interiéry a okien je nutná ich 

výmena 
• Výmena interiérových dverí 
• Vzhľadom k alergikom v detskej populácii je potrebné prebrúsiť 

parkety v spálni a zrušiť tým koberce 
• Zdevastovaný chodník a schodíky v školskej záhrade  
• Výmena piesku vo dvoch pieskoviskách 
• Zabezpečiť výmenu skriniek v prváckej šatni 

Z á v e r y : 
 

• Pokračovať v inovácii vybavenia tried    
• Pokračovať v dopĺňaní  inovovaných digitálnych  pomôcok – interaktívna tabuľa   
• Výmena posteľného oblečenia, včetne paplónikov a podušiek 
• Vymeniť interiérové dvere na triedach 
• Výmena šatníkových skriniek pre deti 

 
Estetická úroveň a čistota vnútorných priestorov vďaka tvorivému prístupu pedagogického 
kolektívu a dôkladnej práci prevádzkových zamestnancov je veľmi dobrá. 
 
 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení:  



 
Správa o hospodárení za rok 2013 sa nachádza v prílohe. 
Finančne zabezpečuje prevádzku MŠ zriadovateľ Miestny úrad Mestská časť  Bratislava – Staré 
Mesto, príspevky rodičov a financie získané Občianskym združením Domček prekvapení pri 
Materskej škole Vazovova 16. 
Iné získané finančné prostriedky, ktoré získalo RZŠ 
z 2% z ročnej dane: 1 680,-€ - použitie:  zakúpenie Interaktívnej tabule do triedy predškolákov. 
 
 
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).   

Poslaním našej školy nie je len napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu a podporovať vzťah dieťaťa 
k poznávaniu a učeniu hrou, ale aj podporovať a formovať u detí predškolského veku základy postojov 
a viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. 

Pri uplatňovaní cieľov predprimárnej edukácie pedagóg zohľadňuje potrebu celostného rozvoja 
osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu 
i morálnu stránku. V edukačnom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa. V predškolskom 
veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Všeobecné i špecifické ciele 
smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií. 
 
 

Zámer : Plnenie: vyhodnotenie: 

-Zaraďovať inovačné formy a 
metódy učenia sa, interaktívne 
vyučovacie postupy 
podporujúce väčší priestor pre 
sebarealizáciu a aktívne učenie 
sa žiakov, kritické myslenie 
žiakov i učiteľov, tvorivý a 
kritický prístup k riešeniu 
problémov. Klasický výklad 
učiteľa nahrádzať objavovaním, 
skúmaním, vyhľadávaním a 
prezentovaním informácií 
deťmi, pracovať s textami, 
rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 
- Nenásilne výchovne pôsobiť, 
využívať každú vhodnú 
príležitosť, rozvíjať 
medzipredmetové vzťahy, 
prakticky využívať vedomosti, 
zaraďovať do vyučovania 
prierezové témy a objavovať 
súvislosti 

 
 

 

Podľa plánu práce školy boli 
zaraďované prezentačné akcie 
a aktivity, kde bola 
odprezentovaná práca 
jednotlivých pedagógov, 
nadväzoval sa užší kontakt 
s rodinami, vytváral sa priestor 
na konzutálcie a poradenstvo 
podľa potreby rodičov. 

 

Naďalej realizovať úspešné 
akcie, podujatia, reflektovať na 
požiadavky rodičov. 

Zviditeľňovali sme prácu 
pedagógov, získavali  si 
rodičovskú verejnosť, 
poukazovaním  na dôležitosť 
predprimárneho vzdelávania, 
úzkou spoluprácou s rodinou 
dopĺňať jej výchovu a v úzkej 
väzbe na ňu pomáhať 
zaisťovať dieťaťu prostredie 
s dostatkom podnetov k jeho 
aktívnemu rozvoju 
a vzdelávaniu /besiedky,  
spoločné akcie a  výlety/ 

 



- Ďalšie vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov zamerať na 
rozvoj právneho vedomia 
v oblasti novej legislatívy 
v oblasti školstva, 
oboznámiť sa a postupne 
zavádzať do praxe Štátny 
vzdelávací program. 

Pretrváva priemerná znalosť 
legislatívy, pedagogických 
dokumentov. 

Do programu metodického 
združenia zaradiť konkrétne 
riešenie a prácu 
s dokumentáciuo a výklad 
legislatívy na základe príkladov. 

- Činnosť metodického 
združenia zamerať na 
uplatňovanie 
variabilných, inovačných 
prístupov, foriem 
a metód, tvorbu 
školského vzdelávacieho 
programu, rannej 
gramotnosti detí. 

 

MZ sa transformovalo počas 
roka, menilo plán činnosti 
a hľadalo spôsob práce, 
uskutočňovania cieľov.  

Vychádzať z potrieb učiteliek,  
predkladať materiál na na 
odsúhlasenie riaditeľke vopred. 
Svoju činnosť zamerať na 
ukážky nových spôsobov práce 
s deťmi ( HHČ + EA, PV+EA,...) 

- V rámci zachovávania 
tradícií školy 
spolupracovať s rodičmi, 
aktivizovať ich do 
spoločenských podujatí, 
dať im možnosť 
spolupodieľať sa na 
edukácii, realizovať ich 
podnety na skvalitnenie 
práce v materskej škole. 

-  Dať možnosť rodičom 
vstupovať do výchovno-
vzdelávacieho procesu 
návštevami v triedach na 
otvorených hodinách 
i bežnými nájštevami 
najmä v popoludňajších 
hodinách. 

Akcie poriadané v duchu 
uchovania tradícií boli 
realizované v plnej miere. 
Spokojnosť rodičov a detí 
svedčí o vysokej úrovni týchto 
podujatí.  

Naďalej okračovať v uvedenom 
trende. Podporovať aktivitu 
rodičov pri vyjadrovaní svojich 
názorov i návrhov. 

V oblasti perceptuálno – 
motorickej: 

- Zvládnuť postupne všetky 
sebaobslužné činnosti, 
činnosti zabezpečujúce 
životosprávu 
a jednoduché pracovné 
postupy pri vytváraní 
rôznych výtvorov 

Vzhľadom na vekové rozdiely 
detí v materskej škole boli aj 
výsledky dosiahnutia úrovne 
rozdielne. U detí mladších 
vekových skupín sa učiteľky 
zameriavali na zvládnutie 
elementárnych zručností – 
vyzliekanie, obliekanie, 
používanie WC, umývanie, 
utieranie, jedenie lyžicou. 

Pri práci s mladšími deťmi si 
vymedziť dostatočný časový 
limit na uskutočnenie štandárd 
ŠkVP – pred prípravou na pobyt 
vonku, pri ukladamí na spánok, 
pri vstávaní. Poskytovať deťom 
dostatok možnostzí na 
poznávanie rôznych techník 



 U detí starších vekových skupín 
sa učiteľky zameriavali na 
špecifickejšie zručnosti – 
šnurovanie šnúrok, ukladanie 
vecí, hračiek, prostredia, 
jedenie príborom, udržiavanie 
poriadku,čistoty. Oboznamovali 
deti s technikou strihania, 
lepenia, skladania , 
konštruovania. Riešili rôzne 
pokusy, bádali. 

pracovnej výchovy. U starších 
detí viac dbať na dôslednosť, 
viesť deti k sebahodnoteniu aj 
pri pracovných návykoch. 
Hrovou formou zaraďovať 
osvojovanie pracovných 
návykov do denného poriadku. 

   

V oblasti kognitívnej: 

- Zaujať postoj k bydlisku, 
domovu , orientovať sa 
v blízkosti domova, 
materskej školy, poznať 
zásady ochrany vlastného 
zdravia, možnosti jeho 
poškodenia, poznať 
dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky 

 

 
 
Učiteľky poskytovali deťom 
nové poznatky prostredníctvom 
zážitkového učenia, pokusov, 
pozorovaní. V prierezovej téme 
– dopravná výchova, boli 
využívané dostupné pomôcky, 
rekvizity. P.učiteľky sa zapojili 
do projektov na vybudovanie 
dopravných ihrísk. 

 

Edukačné aktivity zamerať na 
hry s dopravnou tématikou.. 

V oblasti sociálno – 
emocionálnej: 

- V pedagogickom procese 
prioritne využívať postupy 
tvorivej dramatiky 
a zážitkového učenia 

Učiteľky pracovali s tvorivou 
dramatikou v celku uspokojivo. 
Námety čerpali z dostupnej 
literatúry. Prvky zážitkového 
učenia využívali hlavne pri 
realizácii edukačných aktivít ,  či 
už samostatných alebo 
spojených s hrami, pobytom 
vonku. 

Podeliť sa s úspešnými 
činnosťami, etudami, 
pokusmi,.... prostredníctvom 
otvorených hodín pre kolegyne 
materskej školy s cieľom 
odovzdať si skúsenosti, 
poznatky. 

 

 

Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej klímy a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu: 

 
- Rozvíjať sociálno-psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov 

k vytváraniu pozitívnej a bezstresovej atmosféry v procese učenia sa, zlepšeniu vzťahov 



učiteľov a detí, riešeniu konfliktných a záťažových situácií, zefektívneniu komunikácie s 
rodičmi. 

- Skvalitňovať riadenie školy, delegovať úlohy na základe uznania schopností a zručností 
potrebných na ich riešenie, efektívne viesť učiteľov a zapojiť ich do procesov 
rozhodovania, pretože reforma v školstve môže byť úspešná, len ak sa uskutoční v súlade s 
presvedčením učiteľov a s ich aktívnou účasťou učiteľov 

- Prepojenie obsahu ŠVP a ŠkVP a kvalitne prepracovaný ŠkVP vytvorenie priestoru pre 
sebahodnotenie detí, orientácia na pozitívne hodnotenie detí, najmä slabo prospievajúcich, 
pre zvýšenie vnútornej motivácie, strategické a operatívne plánovanie 

-  Klásť dôraz  na vytváranie pokojného a bezstresového vyučovacieho prostredia. 
-  Prehlbovať dobré vzťahy a spoluprácu s rodičmi, učiteľ – zvýšiť informovanosť rodičov 
pomocou metodických dní 
- Vytváranie tvorivej pracovnej atmosféry tímovou spoluprácou, otvorená a úprimná 
komunikácia zamestnancov školy, organizovanie spoločných akcií na hlbšie spoznanie sa 
a upevnenie vzťahov na pracovisku. 
- Vzájomná výmena skúseností učiteľov, vzájomné pedagogické pozorovania a následné 
rozhovory, sústavné vzdelávanie pedagógov. 
 
 

 Klady: Nedostatky: Návrhy - Opatrenia : 

  Bohatý výber mimoškolských 
akcií 

 Metodická zdatnosť 

 chorobnosť detí 
i zamestnancov  

 priame centrum mesta 

 Vzhľadom na projektové 
riešenie budovy – 
minimálne možnosti zmeny 

 Otužovanie, predlžovanie 
pobytov vonku, realizácia 
edukácií  vonku 

  Úspešná roveň plnenia ŠkVP 

 vysoká účasť rodičov na 
mimoškolských akciách 

 metodická zdatnosť 

 

 chýbajúci priestor na 
realizáciu krúžkovej 
činnosti 
 

 získať finančné zdroje 
na dobudovanie  
novej multifunkčnej 
miestnosti 

  Spolupráca so zákonnými 
zástupcami detí 

 Osvojovanie si nových 
prístupov v edukácii 

 
 chýbajúci priestor na 

realizáciu krúžkovej 
činnosti 

 absencia  telocvične pre 
športové činnosti 

 
 

 Narhnúť možnosti riešenia 
vzniknutého  problému 

 Prijímať  podnety a  
intenzívne spolupracovať s 
rodičovskou verejnosťou 

 
• Vo všetkých oblastiach VVČ sme sa zameriavali na rozvíjanie potencionality  a 

osobnosti dieťaťa s aplikáciou  humanistických princípov a demokratizácie školy 
s vytváraním podmienok otvorenej školy. Snažili sme sa vytvárať deťom veľa 



podnetných situácií, ktoré boli situované do každodenných momentov, kde sa deti 
priamo zúčastňovali na riadení svojich aktivít.  

• Riadili sme sa heslom : „Ži vyrovnane – trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý 
deň trochu maľuj a kresli, spievaj a tancuj, hraj sa a pracuj!“  

• Na prehĺbenie spolupráce sme využívali priateľskú komunikáciu s rodičmi detí a 
počas adaptácie detí sme umožňovali rodičom aktívne sa zapájať do VVČ – 
prítomnosť rodičov v triede počas dňa. 

 
Vyhodnotenie: 
 
*) Školský vzdelávací program sme aplikovali prostredníctvom symbolických hier, ktoré mali 
činnostný charakter. Prostredníctvom štruktúrovaného rozhovoru sme zisťovali stupeň,  úroveň 
prezentácie poznatkov a úroveň jeho komunikačných schopností. Pri vytváraní vhodnej klímy 
sme využívali spoluprácu s rodičmi, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami priamo, alebo 
nepriamo podieľajúcimi sa na edukácii. 
 
 
*) Rozvíjali sme predčitateľskú  gramotnosť  formou spolupráce so Staromestskou knižnicou – 
návštevy knižnice 1x do mesiaca s požičiavaním kníh na určitú dobu  
- dopĺňanie detskej knižnice 
- deťmi vytváraním jednoduchých kníh a triedneho časopisu 
- práca s jednoduchými súbormi  s počítačom - technológií deťom. Digitálnu gramotnosť 
preukázali deti manuálnym ovládaním, programovaním a využívaním rôznorodých skúseností 
získaných aj z vonkajšieho prostredia. Zlepšenie si vyžaduje cielené využívanie spektra 
digitálnych technológií a informačných zdrojov, ktorými disponujujeme. 
 
 
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 

• stbilizácia kvalifikovaných tvorivých 
pedagógov 

•  dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
• tímová spolupráca všetkých 

zamestnancov – ľudský prístup pri 
riešení problémov 

• zapájanie sa do projektov 
• dobre situovaná poloha MŠ v centre 

mesta s možnosťou parkovania 
• priestorovo dobre situovaný dvor pre 

deti s aplikovaním zážitkového 
učenia v teréne- práca 

SLABÉ STRÁNKY 
• nízka motivácia pedagogických 

zamestnancov 
• nemožnosť ovplyvnenia  ohodnotenia 

kreativity pedagógov 
a prevádzkových zamestnancov 
• opotrebovanie podlahových krytín 
• vysoké náklady na obnovenie 

priestorov MŠ 
• veľká právomoc rodičov na úkor 

posúdenia odborníkov vo výchove 
dieťaťa, prípadne nezáujem rodičov 
riešiť problém 



s talentovanými deťmi 
• rozdelenie detí podľa vekových 

osobitostí – škola rodinného typu 
• mimoriadne dobrá spolupráca 

s Radou školy 
• priateľská atmosféra medzi rodičmi, 

deťmi a učiteľmi - malá škola 
rodinného typu 
 

 
 
 

 
 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 

• Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 
písm. a) 
 

Pre VVČ sú vytvorené optimálne podmienky. Kolektív MŠ sa neustále snaží prispôsobovať 
potrebám detí a rodičov. Podľa možností sa zameriavame na estetizáciu priestorov MŠ a  
skultúrnenie prostredia a celkovej klímy v škole. Údržbu školského dvora zabezpečoval 
zriaďovateľ v spolupráci s predsedom RŠ. Dennú hygienu exteriéru pred pobytom vonku  
zabezpečovali prevádzkoví zamestnanci. 
Prostredníctvom informačných panelov sa snažíme rodičov informovať o aktuálnom dianí v MŠ 
a poskytujeme legislatívne novinky.  
Máme na zreteli, že naše deti sú vystavené negatívnym trendom dnešnej doby, preto potrebujú 
pre svoj rozvoj moderné, inovačné postupy aplikované vo výchove, ako sú pochvaly 
a vyzdvihovanie pozitívnych vlastností. 
Estetická úroveň a čistota vnútorných priestorov vďaka tvorivému prístupu pedagogického 
kolektívu a dôkladnej práci prevádzkových zamestnancov je veľmi dobrá. 
 
 

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

K dosiahnutiu pozitívnych výsledkov aktívnej spolupráce pomohlo dlhodobé vytváranie rodinnej 
atmosféry a vzájomné akceptovania sa tak rodičmi, ako aj pedagógmi.  
Naša Materská škola spolupracuje:  

  s PPP – poskytovanie poradenských činností pri adaptácii novoprijatých detí, konzultácie 
pred vstupom detí do ZŠ, problematické správanie detí v MŠ 

• s logopédom , pri odstraňovaní korekcie rečových porúch u detí predškolského 
veku 

• so ZŠ – zúčastňovanie sa neformálnych rozhovorov o pripravenosti detí do ZŠ a 
náčuvy detí z MŠ v prvom ročníku ZŠ – poskytujeme deťom prvotnú predstavu o 
školskom prostredí 

• spolupráca so stomatológom 
• spolupráca s ÚVZ – projekt Orálne zdravie : Čisté zúbky 
• spolupráca s CVČ 



• spolupráca so Staromestskou knižnicou 
• spolupráca s HZ – exkurzie a edukácia z oblasti ochrany a bezpečnosti detí pred 

požiarom 
• s policajným zborom projekt – Póla radí deťom – oblasť bezpečnosti detí na 

cestách aj ako účastníkov cestnej premávky 
 

 ) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 

 
Čím viac podnetov z okolia deťom poskytujeme, tým je rozvinutejšie a zdravšie. Denno denne sa 
presviedčame, že ak sa dostane dieťaťu vďaka súhre kultivovaného rodinného prostredia 
s pôsobením širšieho sociálno-kultúrneho okolia dostatok silných a včasných podnetov, má 
väčšiu šancu vyvíjať sa ako integrovaná osobnosť. 
 
Formou denných rozhovorov a poradenského servisu pre rodičov sa snažíme udržiavať 
partnerský a neformálny  vzťah medzi rodičmi a pedagógmi. Všetky informácie o deťoch sú 
chránené a využívajú sa len pre interné záležitosti v prospech našich klientov.  Pre rodičov a 
rodinných príslušníkov organizujeme rôzne formy stretnutí a príležitostných besiedok. Rodičia 
sa majú možnosť podieľať na organizovaní života v MŠ a ochotne prijímame podnety a návrhy 
so strany verejnosti, ak sú v súlade s potrebami detí. V riadení MŠ sa nám osvedčila mimoriadne 
dobrá spolupráca s predsedom našej RŠ p. Mikološovičom, vďaka ktorému sme získali nové 
dimenzie pohľadu širšieho okolia na profil našej školy. 
 
Počas školského roka boli deti po súhlase rodičov zapájené do voľnočasových aktivít :  
 
Voľnočasové aktivity : 
 

Názov aktivity         Vedenie aktivity :    Počty detí :             Zameranie krúžku : 
Povedz mi to po Anglicky – Ing. Kertiová               38        oboznamovania s cudzím jazykom                           
Individuálne plávanie          PaeDr. Hečko               22                      podpora zdravia 
Slnečnica –Tanečný krú.   Mgr. Masaryková J.       19                     pohybová kultúra 
Škovránok – Spev             Mgr. Msaryk M.             10                     správne dýchanie 
LUDUSÁČIK –dramatika Mgr. Baranová Katarína 18              obohacovanie sveta kultúry 
Korčuľovanie                       PaeDr. Hečko               16                 otužovanie, obratnosť 
Hravé maľovanie Vv           CVČ                              14                  estetické cítenie 

 
 

 ) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013  
dochádzka ( ospravedlnené, neospravedlnená, výchovné opatrenia , iné dôležité informácie ) 
                          
Počas uplynulého roka sme sa zameriavali na to, aby deti nedostávali hotové poznatky, ale aby 
boli aktívne spolupracujúce a mali možnosť porovnávať poznané, argumentovať, hodnotiť seba 
aj iných, aby vedeli komunikovať a obhájiť vlastné rozhodnutia  a orientovať sa v oblasti 
prírodných a spoločenských vied;  niesli zodpovednosť za vlastné konanie a na dobrú sociálnu 
klímu školy. K zdokonaľovaniu úrovne školy, k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov som viedla 



všetkých zúčastnených k spoluzodpovednosti na dosiahnutie autonómie školy. Bez vnútornej 
motivácie totiž zostávajú schopnosti len nerozvinuté a sú nevyužité možnosti.  
V pedagogickom procese sme sa zameriavali na osobnosť dieťaťa ako aktívneho subjektu svojho 
rozvoja. Prispôsobovali sme tak aj voľbu primeraných metód, foriem a prostriedkov práce. 
Vytvárali sme deťom podnetné prostredie  s množstvom aktivizujúcich pomôcok, pracovných 
listov, puzle, hlavolamy, didaktické hádanky...Napomáhali sme tak získavať bohaté skúsenosti, 
poznatkový systém a jazykový prejav pričom sme zámerne a cielene stimulovali učenie  a 
socializáciu detí pred vstupom do ZŠ. Pri práci s deťmi sa p. učiteľky snažili o vyrovnanie 
rozdielov v rozvojovej úrovni medzi deťmi  z rôzneho  prostredia a uľahčiť tak deťom 
zaškolenosť. Veľký dôraz sme kládli na humanizáciu vo VVČ s aplikáciou na heuristické 
metódy  a riešenie problémových situácií zo života. 

  Zintenzívniť hospitačnú činnosti aktivít pobytov vonku s dôrazom na neustále 
poukazovanie na možnosti a rezervy v oblasti pestrosti a rôznorodosti obsahových náplní 
zo zameraním na obsahovú náplň pobytov vonku, metodickú správnosť koncipovania 
tejto organizačnej formy, ako aj využívanie telovýchovných činností, náradia a náčinia v 
exteriéry.  

 
 Vytváranie diagnostických metód a aplikácia poznatkov z naj v každodennej 

komunikácii s deťmi 
 

 Zamerať sa na proces hodnotenia a autoevalvácie detí vzájomne aktivizovať 
a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability  
 

 v procese komunikácie naučiť dieťa formulovať svoje myšlienky posudzovať a   
rešpektovať názory iných                                        
 

 rozvíjať zmysel pre plnenie požiadaviek a vytváranie základov osobnej 
zodpovednosti 
 

 orientovať sa na osobnostný rozvoj a napomôcť tak získať predpoklady  na 
zvládnutie  požiadaviek základnej školy 
 

 poskytovať dieťaťu prežiť pocit vlastnej dôležitosti pre inú osobu 
 

 pre nadobudnutie informačných kompetencií kolektívu zamestnancov pre 
modifikáciu pedagogického štýlu, aby edukácia v materskej škole bola praktizovaná ako 
kontakt detí s danou kultúrou 

 
 
 



 
 
 
 
HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 
Inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu : 
 

Zámer : Plnenie: Zhodnotenie : 

V pedagogickom procese 
posilniť sociálnu i jazykovú 
komunikáciu detí 
s uplatňovaním humánneho 
prístupu učiteľov k deťom, 
zabezpečovať deťom bezpečné, 
pokojné a motivujúce 
prostredie, aby dieťa prežívalo 
každý deň v materskej škole 
šťastne a radostne. 

Pani učiteľky venovali  príprave 
na pedagogický proces  zvýšenú 
pozornosť. Motivujúcim 
prostredím, adekvátnymi 
činnosťami plnili cieľ – 
posilňovať sociálnu a jazykovú 
komunikáciu detí. 

Zamerať sa na plynulé 
prechádzanie od činnosti 
k činnosti, k využívaniu 
širokého repertoáru hier na 
realizáciu štandárd          ( 
čiastkových cieľov ).  

Ďalšie vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
zamerať na rozvoj právneho 
vedomia v oblasti novej 
legislatívy v oblasti školstva, 
oboznámiť sa a postupne 
zavádzať do praxe Štátny 
vzdelávací program. 

Pretrváva priemerná znalosť 
legislatívy, pedagogických 
dokumentov. 

Do programu metodického 
združenia zaradiť konkrétne 
riešenie a prácu 
s dokumentáciuo a výklad 
legislatívy na základe príkladov. 

Činnosť metodického združenia 
zamerať na uplatňovanie 
variabilných, inovačných 
prístupov, foriem a metód, 
tvorbu školského vzdelávacieho 
programu, rannej gramotnosti 
detí. Obstaranie Interaktívnej 
tabule. 
 

MZ sa transformovalo počas 
roka, menilo plán činnosti 
a hľadalo spôsob práce, 
uskutočňovania cieľov. Počiatky 
práce s IT v 2 a 3 triede  

Vychádzať z potrieb učiteliek, 
predkladať materiál na 
odsúhlasenie riaditeľke vopred. 
Svoju činnosť zamerať na 
ukážky nových spôsobov práce 
s deťmi s IT (HČ + EA, PV+EA,...) 

Sspolupracovať s rodičmi, 
aktivizovať ich do 
spoločenských podujatí, dať im 
možnosť spolupodieľať sa na 
edukácii /IT/, realizovať ich 
podnety na skvalitnenie práce 
v materskej škole. Dať možnosť 
rodičom vstupovať do 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu návštevami v triedach 

Akcie poriadané v duchu 
uchovania tradícií boli 
realizované v plnej miere. 
Spokojnosť rodičov a detí 
svedčí o vysokej úrovni týchto 
podujatí.  

Naďalej okračovať v uvedenom 
trende. Podporovať aktivitu 
rodičov pri vyjadrovaní svojich 
názorov i návrhov. 



na otvorených hodinách 
i bežnými nájštevami najmä 
v popoludňajších hodinách. 

V oblasti perceptuálno – 
motorickej: 

Zvládnuť postupne všetky 
sebaobslužné činnosti, činnosti 
zabezpečujúce životosprávu 
a jednoduché pracovné 
postupy pri vytváraní rôznych 
výtvorov 

 

S ohľadom na vekové rozdiely 
detí v materskej škole boli aj 
výsledky dosiahnutia úrovne 
rozdielne. U detí mladších 
vekových skupín sa učiteľky 
zameriavali na zvládnutie 
elementárnych zručností – 
vyzliekanie, obliekanie, 
používanie WC, umývanie, 
utieranie, jedenie príborom. 
U detí starších vekových skupín 
sa učiteľky zameriavali na 
špecifickejšie zručnosti – 
šnurovanie šnúrok, ukladanie 
vecí, hračiek, prostredia,  
udržiavanie poriadku,čistoty. 
Oboznamovali deti s technikou 
strihania, lepenia, skladania , 
konštruovania. Riešili rôzne 
pokusy, bádali. 

Pri práci s mladšími deťmi si 
vymedziť dostatočný časový 
limit na uskutočnenie štandárd 
ŠkVP – pred prípravou na pobyt 
vonku, pri ukladamí na 
odpočinok, pri vstávaní. 
Poskytovať deťom dostatok 
možnostzí na poznávanie 
rôznych techník pracovnej 
zručností. U starších detí viac 
dbať na dôslednosť a čistotu, 
viesť deti k sebahodnoteniu aj 
pri pracovných návykoch. 
Hrovou formou zaraďovať 
osvojovanie pracovných 
návykov do denného poriadku. 

V oblasti kognitívnej: 

Poznať zásady ochrany 
vlastného zdravia, možnosti 
jeho poškodenia, poznať 
dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky 

 

Ciele kognitívnej oblasti boli 
realizované na vysokej úrovni.  
Učiteľky poskytovali deťom 
nové projekty a  poznatky 
prostredníctvom zážitkového 
učenia, pokusov, pozorovaní. 
V prierezovej téme – dopravná 
výchova, boli využívané 
dostupné pomôcky, rekvizity. 
Na dosahovanie cieľa sme 
uplatňovali aktivizujúce a 
interaktívne metódy, 
prostredníctvom ktorých sa 
rovnocenne a vyvážene rozvíja 
osobnosť dieťaťa. 

 Edukačné aktivity zamerať na 
hry s predčitateľskou  
gramotnosťou. 

V oblasti sociálno – 
emocionálnej: 

V pedagogickom procese 
prioritne využívať postupy 
tvorivej dramatiky 
a zážitkového učenia 

Učiteľky pracovali  s tvorivou 
dramatikou . Námety čerpali 
z dostupnej literatúry. Prvky 
zážitkového učenia využívali 
hlavne pri realizácii edukačných 
aktivít , či už samostatných 
alebo spojených s hrami,  
divadielkami, prezentácii na 
verejnosti. 

Podeliť sa s úspešnými 
činnosťami, etudami, 
pokusmi,.... prostredníctvom 
otvorených hodín pre kolegyne 
materskej školy s cieľom 
odovzdať si skúsenosti, 
poznatky. Pedagogický prístup 
k deťom sme založili na 
rovnocennom postavení 
učiteľky a dieťaťa. 



 

 
 
Environmentálna výchova je prierezová téma integrovaná do obsahu výchovy a vzdelávania. 
V rámci tejto prierezovej témy sme rozvíjali a utvárali environmentálne cítenie a správanie 
detí v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k rozvoju a zachovaniu života 
na Zemi.  V  priebehu roka sme  realizovali úlohy výchovy a vzdelávania z oblasti 
environmentálnej výchovy rozličnými pre deti pútavými formami : 
- rozhovory a besedy s deťmi z CVČ a Ekocentrum (na tému ochrana zvierat a  prírody, 
separovanie odpadu, pojem ekológia zemegule a pod.) 
- práca s pracovnými listami a zošitmi, kreslenie na danú tému, výstava výtvarných prác 
- čítanie rozprávok na danú tému, turistické vychádzky 
-  tvorivé dielne, zber prírodnín 
Zapojili sme sa do projektu ,,Zlepšenie environmentálneho povedomia z oblasti ochrany prírody 
a krajiny - Ekologická stopa“ – účasťou sme získali nový vzdelávací materiál pracovné listy. 
Zachovávali sme princíp aktivity na základe individuálneho modelu výchovy a vzdelávania. 
Dominovalo učenie na základe vlastných skúseností a zážitkové učenie. Uplatňovali sme 
didaktické aktivity a edukačné hry 
 
 
 Oblasť ďalšieho vzdelávania vedúcich zamestnancov MŠ a vzdelávania pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov MŠ 
Ďalšie vzdelávanie učiteliek v MŠ, ako integrálna súčasť profesionálnej dráhy je dôležitým faktorom 

zvyšovania kvality výkonu, udržiavania a zvyšovania spoločenského statusu profesie, implementácie 

poznatkov do prostredia aktuálnej spoločenskej praxe umožňuje držať krok s dobou. S meniacimi sa 

potrebami spoločnosti menia sa aj  roly  a potreby v predškolskej edukácii a to: 

 potreba samovzdelávať sa a zdokonaľovať sa 

 potreba neustáleho nadobúdania nových kompetencií a profesijného rastu 

 rozvíjanie profesijných oblastí 

 potreba poznať, čo je trendom 

 vyššia prestíž,v očiach verejnosti 

 vhodnosť vzájomnej pomoci a spolupráce medzi učiteľkami 

 
V uplynulom období bolo splené podľa plánu kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 
2012/2013. 
 
 
Oblasti,  v  ktorých  treba úroveň výchovy a vzdelávania  skvalitniť vrátane návrhov opatrení: 
 
 



 Pozitíva Negatíva Opatrenia: 

  primeraná úroveň 
plnenia ŠkVP 

 bohatý výber 
mimoškolských akcií 

 pružnosť pri realizovaní 
situačného 
rozhodovania v 
edukácii  

 podpora nadaných a 

talentovaných detí 
nadštandardnými 
aktivitami v materskej 
škole  
 
 

 v osvojovaní a realizácii 
nových metód a foriem 
edukačnej činnosti 

 rezervy  znalosťti 
školskej  legislatívy 

 

 účasť na vzdelávaní so 
zameraním na nové formy 
edukačnej činnosti 

 samoštúdium školskej 
dokumentácie a legislatívy 

 zveľadovanie školskej 
záhrady, školského dvora 

  

 metodická zdatnosť 

 priemerný dôraz 
kladený na estetiku 
a úhľadosť prostredia 

 vzájomná spolupráca 
a podpora pozitívnej 
klímy v škole 
 

 pozitívnym myslením 
otvorene komunikovať 
o problémoch 

 podľa možností absolvovať 
pedagogickú činnosť 
postupne vo všetkých 
vekových skupinách, 
rozširovať si vedomosti, 
zručnosti samoštúdiom 
vekových osobitostí detí 

 modernizácia vybavenia 
školy a školských zariadení s 
pomocou projektov, 
spolupráca s rodičmi, 
zriaďovateľom a sponzormi. 

  

  nároky na úhľadnosť 
a estetiku prostredia. 
Splopráca s kolegyňami 
na úprave prostredia 
s dôrazom na 

 

 rezervy v znalosti 
školskej dokumentácie 
a legislatívy 

 priemerná aktivita , 
kreativita  

 vopred plánovať niekoľko 
alternatív realizácie činností 
denného poriadku 

 samoštúdium školskej 
dokumentácie a legislatívy 

 prejaviť väčší záujem 



podnetnosť prostredia 

 osvojovanie si nových 
prístupov v edukácii 

v obohacovaní činnosti 
pracoviska 
 

o obohatenie činností 
pracoviska svojou osobnou 
účasťou pri pklánovaní 
a realizácii akcií 
 

  

 efektívne využívanie 
prírodného prostredia 

 samostatnosť pri 
plnení pracovných úloh 

 v osvojovaní a realizácii 
nových metód a foriem 
edukačnej činnosti 

 poloha v centre mesta 
= nemožnosť zúčastniť 
sa niektorých akcií 
mimo lokality 

 

  vytváranie tvorivej 
pracovnej atmosféry 
tímovou spoluprácou, 
otvorená a úprimná 
komunikáci 
zamestnancov školy 

 spolupráca s RŠ, OZ 
„Domček prekvapení“ ,  a 
rodičovským združením   pri 
materskej škole  
 

 
 
Výhľady :  
 

       Využívať počítačovú techniku IT a  digitálne technológie a edukačné PC programy 
v hlavnom výchovno-vzdelávacom procese i v krúžkových činnostiach. 

 
 Prakticky zaškoliť pedagogických zamestnancov v oblasti kompetencií informačno – 

technologických, digitálnych a v oblasti využívania prístupných edukačných PC 
programov v edukačnom procese. 
 

  
 
*Na základe skúseností a východísk z predošlého obdobia inovovaťovať Školský vzdelávací 
program a od neho sa odvíjajúcich  dokumentov  v zmysle potreby presnejšieho a kompaktnejšie 
definovania  edukačnej reality. 
Plnenie cieľa sa pre aktuálnu kurikulárnu reformu odkladá na nasledujúci školský rok, tak aby 
mohli byť do inovovaného školského vzdelávacieho programu zapracované tézy nového 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. 
 

                                                                                 
 
 
 
 



 
                                                                                ..........................................................                                    
                                                                                          riaditeľ materskej školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie rady školy - príloha  
 
 
       
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ  27.08.2013 za školský rok 2012/2013        
 
 
 
 
 
 
      ............................................................. 
        Marián MIKLOŠOVIČ 

predseda Rady školy pri MŠ Vazovova 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


