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Východiská a podklady: 
 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení 

2. Metodické usmernenie č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení 

3. Štátny vzdelávací program ISCED 0, Školský vzdelávací program  
4. Plán práce MŠ Ul. 29. augusta č. 6, 811 07,  Bratislava, na školský rok 2013/2014 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri. MŠ Ul. 29. augusta č. 6, 811 08  Bratislava 
6. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy- Óvoda  Ul. 29. augusta č. 6, 811 08,  Bratislava, za školský rok 
2013/2014 

 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  
 
1. Názov školy:  Materská škola Óvoda                 2. Adresa školy: ul. 29. augusta č. 6              
                                                                                                           81107 Bratislava 
3. Telefónne číslo:    02/55968644                                           
4. Internetová adresa:                                                 e-mailová adresa: 
                                                                                    ms29augusta@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Melinda Turján riaditeľka materskej školy / vymenovaná do 

funkcie riaditeľky  od 01. 07. 2011 do 30. 07. 
2015/ 

Anna Farská vedúca školskej jedálne 
 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
Údaje o rade školy: 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Ing. Zora Nemesová predseda za rodičov 

2. Silvia Dudášová podpredseda za pedagogických zamestnancov 
3. Eleonóra Schultheisová členka za pedagogických zamestnancov 
4 
5. 

Jarmila Kurillová 
Tatiana Máhrová 

členka 
členka 

za rodičov 

6. Mgr. Eva Kukumbergová členka delegovaný zástupca mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto od 16.04.2014 

7. Zuzana Hlinková členka za nepedagogických zamestnancov 
   
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014 
Rada školy – schádza sa 3 až 4-krát ročne. Vyjadruje sa ku koncepčnému zámeru školy, k 
správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej edukácie, pomáha pri zabezpečovaní skvalitnenia 
materiálno-technických podmienok MŠ, vyjadruje sa k pripravovaným aktivitám na daný 
školský rok  
 

 Počet zasadnutí rady školy v šk. roku 2013/2014: 4 
 Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala: 
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 prerokovanie hodnotiacej správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ za šk. rok 
2012/2013 

 úprava učebných osnov ŠKVP ISCED 0 
 podané žiadosti 
 kúrenie, výmena kotla, výmena okien, únik tepla 
 úprava exteriéru (areálu) MŠ 
 možnosti grantov 
 Ponuka združenia Ratio Educationis za účelom prenajímania priestorov pre Óvodu 

 
Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa materskej školy : 
 
Prehľad poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 

- pedagogická rada 
- metodické združenie 
 

Charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  
Pedagogické rady – schádzajú sa podľa harmonogramu pedagogických rád 

- sú zložené z pedagógov materskej školy 
- vyhodnocujú sa plnenia individuálnych úloh a plnenie čiastkových úloh všetkými uč. 
- vzájomné konzultovanie a poukazovanie na odborné publikácie 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 vých. 
Bol vypracovaný a upravený Školský vzdelávací program ISCED na šk. rok 2013/2015 
 
b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

Stav k 15. 9. 2013 Stav k 15. 9. 2014 

Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet 
tried Počet detí Z toho Z toho 

 Integ. 

4 74 x  4 73 x  

 Menej ako 
3-ročné 2 0  Menej ako 

3-ročné 3 0 

 3-ročné 21 0  3-ročné 18 0 

 4-ročné 22 0  4-ročné 24 0 

 5-ročné 22   0  5-ročné 16 0 

 6-ročné 7 0  6-ročné 12 0 

4 spolu 74 0 4 spolu 73 0 
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c) Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ 
 

POČET DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

20 43% 0 0 
 
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 
zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie 
  

Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 
Zamestnanci MŠ – spolu 10 zamestnanci – spolu 2,5 
Z toho PZ 8   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 8   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní  1   
Spolu MŠ + ŠJ  12,5   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 

 
 

64% 

  

 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy  
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 
Aktualizačné 
vzdelávanie  .              2                                2 0 0 

Inovačné vzdelávanie                     
Funkčné vzdelávanie 
a manažment MŠ 0 0 0 0 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  
 
 Jesenné tradície,pohybové hry - interaktívny program 
 Enviro: Divadlo Žužu, zdravá výživa 
 Prednáška pre rodičov MUDr. Eva Doležalová- pediater 
 Divadlo v areáli MŠ, Lucia Németh - bábkoherečka /ľudové rozprávky/  
 Mikuláš v MŠ 
 Vystúpenie, vianočný program 
 Vianočné posedenie pri stromčeku  
 P. O. Hviezdoslav divadlo, Tri prasiatka 
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 Karneval 
 BBD - divadlo, Čľup a Kvak 
 Nemocnica u medvedíka / Teddy Macko/ 2X 
 Mestská knižnica/návšteva deti/ 
 Divadlo v MŠ Lucia Németh-babkoherečka /Veľkonočné rozprávky/ 
 Besiedka ku dňu matiek 
 Výlet na farmu Vojka Pri Dunaji 
 Divadlo, Dúha v areáli MŠ 
 Ukážky a predstavenie  o práci policajta 
 Planetárium, exkurzia pre predškolákov 
 Deň deti, športové a súťažové hry na školskom dvore 
 Divadlo v MŠ /Aranykert Színház/ o Zazračnej šatke 
 Divadlo BBD, Opice z našej Police 
 Staromestský deň zdravia Clup Dovina a spoločnosť Curaprox Hviezdoslavovo nám. 
 Medická záhrada, bábkové predstavenie, organizované  Staromestskou knižnicou 
 Rozlúčkový program, besiedka a predstavenie folklórneho súboru /Kuttyomfitty/ MŠ 
 Otvorená hodina na ZŠ Dunajská 

 
Krúžky: anglický jazyk   /Mgr. Jana Kimličková/ 
Prihlásených 21 detí 
 
Tanečný folklórny krúžok /Ivet Nagy/ 
Prihlásených 20 deti 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých sa  materská škola zapojila  
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Aj my sme tu - mini 
predstavenia ako 
začiatok výchovy 
najmladšej generácie 
k milovaniu svojej 
kultúry, materinského 
jazyka 

01.04.2014 31.12.2014 
 

 Predstavenie 5 
 

 
 
Ďalšie zdroje financovania 
 
 Darca Výška príspevku Forma príspevku 

 Občianske združenie rodičov 60 EUR za každé 
dieťa  na šk. rok  

         2%  z daní  fyzických osôb,                
- dobrovoľný rodičovský príspevok 

Sumy  sa  využili  na  zakúpenie  didaktických  a  učebných  pomôcok, hračiek a  nábytku, 
ďalej finančne zabezpečovali  rôzne kultúrne podujatia, divadlá, predstavenia pre deti. 
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l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy  
 
Materská škola nie je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia 
tvorí vstupná chodba, šatne pre I., III., IV. Triedu a kancelária riaditeľky MŠ.  
V suteréne sa nachádza, plynomerňa, hlavný uzáver plynu, vody, vodomery. 
Na poschodí sú umiestnené štyri triedy, jedna spálňa, herňa, kuchyňa, jedáleň, sklad CO, 
denná miestnosť – zborovňa pre pedagogických zamestnancov, kancelária vedúcej školskej 
jedálne, chodba a umyvárne s príslušenstvom. V spolupráci s občianskymi združeniami sa 
podarilo v šk. roku 2013/2014 z finančných príspevkov rodičov zakúpiť nové hračky, 
edukačné pomôcky a organizovať množstvo kultúrnych programov pre deti, upraviť dvor. 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný   
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Cieľ a obsah predprimárneho vzdelávania v MŠ smeroval k rozvoju plnohodnotnej osobnosti 
dieťaťa, ktoré je autentické, tvorivé, slobodné a zodpovedné. V oblasti plánovania 
a projektovania edukácie sa uplatňoval princíp aktivity a tvorivosti so zameraním na rozvoj 
kľúčových kompetencií dieťaťa. 
  
Hlavné zámery a ich konkretizácia: 
Človek a spoločnosť cez umenie a kultúry rôznych národov 
Dva jazyky a dve kultúry spolu majú jednu hravú materskú školu  
   
1. V pedagogickom procese posilňovať sociálné kompetencie a jazykovú komunikáciu detí  
 prostredníctvom literárno-dramatických výchovných činností, edukačných aktivít oboznámiť 
sa s kultúrnymi a ľudovými tradíciami obidvoch národov. 
2. Prostredníctvom esteticko-výchovných činností posilňovať citový vzťah detí k rodine, 
blízkym ľuďom, k rodnému mestu  kultúrnym pamiatkam. Všetky zámery  boli rozpracované 
v ŠKVP a plnené v tematických plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
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. 
 
SILNÉ STRÁNKY 
- veľmi dobrá odbornosť pedagogických 

zamestnancov 
- možnosť poskytovania predškolskej výchovy           

v  slovenskom aj maďarskom jazyku 
- krúžková činnosť na dobrej úrovni 
- anglický jazyk  
- úzka spolupráca s občianskym združením rodičov 
- dobrá  poloha  materskej  školy  vzhľadom  na  

blízkosť  BBD 

SLABÉ STRÁNKY 
- MŠ nie je v účelovej budove 
- hlučnosť a prašnosť prostredia 
- vysoká  dopravná  frekvencia 
- nevyhovujúce kúrenie v zime 
- nevyhovujúce okná, únik tepla 
- zlý technický stav MŠ 

 

PRÍLEŽITOSTI 
- Spolupráca  s rodičmi, verejnosťou, ZŠ, PPP 
- blízkosť ZŠ Dunajská ul. – spolupráca s triedami 

s výchovným jazykom maďarským 
- blízkosť ZŠ Grösslingová ul. – spolupráca 

s triedami s výchovným jazykom slovenským 

RIZIKÁ 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- obmedzená možnosť parkovania pre         
    rodičov 
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Ďalšie informácie o materskej škole: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
MŠ poskytuje podmienky pre zdravý vývoj socioemocionálnych vlastností a pocit citovej 
stability, istoty a bezpečia. Striedanie činností a primeraná dĺžka činnosti aj pobytu dieťaťa 
v MŠ je vhodná z psychohygienického hľadiska. Deti majú dostatok príležitostí na 
individuálne, skupinové, frontálne a výchovno-vzdelávacie činnosti. Vyvážene sa striedajú 
všetky činnosti a tvoria homogénny organizačný celok. 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom  
Spolupráca s rodičmi prebieha formou schôdzí Rodičovského združenia, 
individuálnych rozhovorov, dní otvorených dverí, schôdzí Rady školy, brigád, besiedok 
MŠ spolupracuje:  
- s CPPP: poradenské činnosti pri adaptácii novoprijatých detí, konzultácie pred vstupom detí 
do ZŠ, konzultácie s rodičmi o problematickom správaní detí v MŠ  
- s logopédom pri odstraňovaní korekcie rečových porúch u detí predškolského veku  
- s BBD, bábkohercami 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 
 
Vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Občianske Združenie Rodičov MŠ na Ul. 29.augusta 
a Občianske Združenie MOVI podporujú MŠ formou zabezpečovania sponzorských 
finančných prostriedkov, 2% z daní fyzických osôb, formou pomoci pri revitalizácii a 
rekultivácii školského dvora, formou technickej pomoci (opravárenské práce), formou pomoci 
pri organizovaní výletov (zabezpečenie dopravy) , nákup hračiek a detského nábytku. Ďalej 
bola aktívna spolupráca s kultúrnymi inštitúciami, Maďarským kultúrnym centrom. 
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Vyjadrenie rady školy 
 

 
       
Rada školy pri MŠ-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava dňa 23. 10. 2014 
prerokovala a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ-Óvoda Ul. 29. augusta č. 6, 811 07  Bratislava za školský 
rok 2013/2014 
 
 
       .......................................... 

Ing. ZORA NEMESOVÁ 
 predseda rady školy 
 
 
 
 


