
 
 

   Mestská časť Bratislava – Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3,  814 21  Bratislava 
 
 

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

Materskej školy  KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2014/2015 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
 
Bc. Černáková Magdalena 
riaditeľka MŠ    
   
                  
                     Prerokované v Pedagogickej rade MŠ 
                 dňa 27.  08. 2015 
 

Prerokované v Rade školy pri MŠ   
dňa 06. 10. 2015     
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa:  
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti 
MŠ Kuzmányho 9, Bratislava za školský rok 
2014/2015 

 
 
 
 
 
 
................................................................                

       za zriaďovateľa 
 
 

Vypracovala: Bc. Černáková Magdalena 



 
 

 
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. Koncepčné zámery materskej školy (2014 – 2018) 
4. Plán práce MŠ Kuzmányho 9, Bratislava na školský rok 2014/2015 
5. Vzdelávací program ISCED 0, predprimárne vzdelávanie 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Kuzmányho 9 
7. Podklady na vyhodnotenie krúžkovej činnosti a projektov MŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 Materskej školy Kuzmányho 9 v Bratislave za školský rok 2014/2015  
 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  
 
 
1. Názov školy:  Materská škola                             
 
2. Adresa školy: Kuzmányho 9,   811 06  Bratislava 
 
3. Telefónne číslo:   02/54 41 20 81                                Faxové číslo:  
 
4  E-mailová adresa:  mskuzmanyho@staremesto.sk 
 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,  
                                                                                          814 21  Bratislava 
 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
 
Meno a priezvisko 

 
Funkcie 

 
Magdalena Černáková, Bc. 

riaditeľka materskej školy 
(menovaná od 01. 07. 2014) 

 
Oľga Borovičková 

 
vedúca ŠJ 

 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9 v Bratislave 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.  
Funkčné obdobie sa začalo dňom 24. 04 . 2012 na obdobie - do 24. 04. 2016. 
 
 
 
 
 



 
 

Z navrhnutých  kandidátov volebná komisia zvolila členov na základe počtu získaných hlasov 
do rady školy nasledovne: 
 Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
 
1 

 
Ing. Petra Hlaváčová  

 
predseda 

 
za rodičov 

 
2 

 
Henrieta Ťažárová  

 
podpredseda 

 
za pedagogických zamestnancov  

 
3 

 
Mgr. Mariana Mikšovská 

 
člen 

 
za pedagogických zamestnancov 

 
4 

 
Ing. Mário Matušinec 

 
člen 

 
za  rodičov 

 
5 

 
Jaroslav Richter 

 
člen 

 
za rodičov 

 
6 

 
Oľga Borovičková  

 
člen 

 
za nepedagogických zamestnancov 

 
7 

 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 
člen 

 
za zriaďovateľa 

 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015 
 
Počet zasadnutí rady školy bola 2x do roka. 
Účasť členov na zasadnutiach bola pravidelná a efektívna. 
Na zasadnutiach schvaľovali: 
 prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 prerokovanie Školského poriadku MŠ 
 zapájanie rodičov do aktivít školy 
 2% dane z príjmov pre MŠ 
 spoluprácu s Občianskym združením „Zámoček“ pri MŠ 

 
Aktuálne problémy sa riešili na požadovanej úrovni. 
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa materskej školy : 
 
Prehľad  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 

- Pedagogická rada  -  zložená z členov pedagogického kolektívu 
- Rada školy  
- Metodické združenie MŠ – zložená z členov pedagogického kolektívu 

 
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  
 
Pedagogická rada je zložená  z členov pedagogického kolektívu, zasadala celkom  5-krát. 
Jej činnosť bola zameraná  na: 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť, aktivity  z oblasti edukácie,  



 
 

  v pedagogickom prístupe pedagógov s uplatnením nových progresívnych foriem  
a metód práce 

 v implementácii digitálnej technológie v predprimárnom vzdelávaní 
 
Východiská: Školský vzdelávací program, ISCED 0, predprimárna edukácia, Plán práce školy, 
hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti,  legislatívne zmeny. 
 
Rada školy  spolupracuje s riaditeľkou MŠ a OZ „Zámoček“. Zúčastňuje sa na spoločných 
podujatiach materskej školy, prerokúva záujmy detí a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania 
a mimoškolskej činnosti. OZ sa aktívne podieľa aj na materiálno-technickom zabezpečení 
materskej školy.  
 
Metodické združenie  MŠ: počet stretnutí – 4 krát 
Metodické združenie združuje všetkých pedagogických zamestnancov. 
Svoju činnosť zahájila v MŠ  v školskom roku 2009/2010. Vedúcou metodického združenia je 
p. uč. Ťažárová Henrieta, ktorá koordinuje členov metodického združenia a vykonáva 
činnosti, ktoré súvisia s činnosťou a poslaním MZ. 
 
Predmetom stretnutí boli odborné témy: 
 
1.Výchovné problémy detí predškolského veku – Aspergerov syndróm 
2. Želkova škôlka 
3. Hudobná výchova v materskej škole 
4. Pedagogická diagnostika v materskej škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Údaje o počte detí materskej školy 

 
c) Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ   
 

POČET DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % NAVŠTEVUJE MŠ SPOLU 

 
17 9  /  52,9 % 3  /  16,66 % 3 

 
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 8 zamestnanci ŠJ – spolu 3 
Z toho  PZ 6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  11   
Z celkového počtu zamestnancov 
MŠ - % PZ 

54,55%   

Stav k 15. 09. 2014 Stav k 31. 08. 2015 

Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 

3 59 x 0 3 59 x 0 

 Menej ako 
3-ročné 0   Menej ako 

3-ročné 0  

 3-ročné 17   3-ročné 1  

 4-ročné 21   4-ročné 17  
 5-ročné 17   5-ročné 19  
 6-ročné 4   6-ročné 19  

 7-ročné 0   7-ročné 2  

 spolu 59   spolu 59  
 



 
 

 
 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy  
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných ukončilo pokračuje 

 
Kontinuálne vzdelávanie: 
 

4 4  

Využitie grafických programov 
v edukácii pre Vv 

2 2  

Návrh a tvorba web stránok 1 
 
1 
 

 

Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese  

1 1   

 
Kraselenie v grafickom programe 
Tux Paint 

1 1  

Exel v praxi 1 1 
 
 

 
Moderné technológie spracovania 
školskej administratívy  

1 1  

1. atestácia pedagogických 
zamestnancov 

1  1 

 
 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  
 

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ 
 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 
zapojila 

September 2014:  

 
Výchovný koncert pre deti „Muzikanti 
Fidlikanti“  Cieľom bolo oboznámiť deti 
s ľudovou hudbou a nástrojmi. 

„Čo je umenie“ – tvorivé dielne detí v SNG 
1x mesačne. Projekt je zameraný na podporu 
rozvíjania tvorivých schopností a zručností 
detí. Deti sa oboznamujú aj s významnými 
umeleckými dielami, ktoré sú prezentované v 
expozíciách a na výstavách SNG. 



 
 

Interaktívne čítanie – „Hlbokomorské 
rozprávky“ v podaní herca SND pána R. 
Rotha (čítanie na pokračovanie, do decembra) 

 

Október:  
 
Výučba anglického jazyka, krúžková činnosť, 
JŠ Prima, prezentácia vedomostí pre rodičov 
2x do roka.   

 

Jesenná brigáda rodičov OZ Zámoček spojená 
s opekačkou  v spolupráci s MŠ 
  

 

Zahájenie tanečnej  krúžkovej činnosti  
 

 

Divadielko „Lomidrevo“ 
 

 

Šarkaniáda - tvorivé dielne s rodičmi, 
prezentácia tvorivých nápadov, spolupráce, 
empatie 
Tekvičková slávnosť - výstava hotových prác 
na školskom dvore   

 

Kurz korčuľovania – výcvik uskutočnil 
športový klub Happy Kids    
Zimný štadión v Petržalke 

 

November:   
 Návšteva v Mestskej knižnici na Kapucínskej 

ulici – divadielko „ Safaládka a špajdlička“ 
 

Divadlo o Deduškovi Mrázikovi 
 

 

December:  
 Vystúpenie detí s vianočným programom na 

Hviezdoslavovom námestí 
Mikuláš v MŠ – zábavný program pre všetky 
deti, rozdávanie balíčkov Mikulášom.  

 

Vianočná tržnica v MŠ – spolupráca s OZ 
a rodičmi (symbolický „predaj“ vlastnoručne 
vyrobených darčekov detí pre rodičov 
s tradičným vianočným občerstvením) 
 

 

„Ježiško v MŠ“ – posedenie pri stromčeku 
v MŠ, rozdávanie darčekov, počúvanie kolied 
 

 

Január 2015:  



 
 

 Návšteva detí - ZŠ Hlboká: predškoláci - 
oboznamovali sa s priestormi ZŠ, zúčastnili sa 
jednej vyučovacej hodiny.   

Kurz lyžovania - výcvik uskutočnil športový 
klub Happy Kids  na Zochovej chate  
 

 

Február:  

 
Fašiangy – ľudové tradície, 
Karneval, program „Šaša Maroša“ 
 

 

Marec:  

Odborná prednáška psychológa pre rodičov – 
v spolupráci s CPPP s Mgr. Beutelhauserovou  
 

 

Vernisáž - výstavka detských prác za 
prítomnosti p. R. Rotha a p. Kompaníkovej, 
autorky knihy Hlbokomorské rozprávky. 

 

Marionetové divadlo v MŠ – „Hugo a jeho 
sladkosti.“ 

 

Recitačná prehliadka – prednes poézie a prózy 
detí materskej školy 
 

 

Apríl:  
Enviromentálna výchova 
 „Starostlivosť a ochrana prírody v školskej 
záhrade“ 
Sadenie s deťmi, starostlivosť o školské 
políčko, poznávanie byliniek. 

Návšteva v Mestskej knižnici na Kapucínskej 
ulici – interaktívne čítanie rozprávky Malý 
princ. 
Cieľom návštevy v mestskej knižnici bolo: 
Utváranie záujmu a pozitívneho vzťahu detí 
ku knihám, k získavaniu  informácií a k túžbe 
čítať, oboznamovať sa s detskou literatúrou. 

Divadlo  Baretka v MŠ, predstavenie: 
 „ Šesť zázračných kľúčov“ 

 

„Beh malých staromešťanov“ – športové 
predpoludnie v Horskom parku 
Cieľ: Orientácia v cudzom prostredí, beh po 
vyznačenej trase po nerovnom teréne podľa 
vekuprimeranosti detí, športové hry. 

 

Máj:  
Program pri príležitosti Dňa matiek, besiedka. 
Cieľom bola prezentácia vedomostí  
a tanečno-pohybových schopností detí.  

 



 
 

 Koncoročné fotografovanie detí na 
„tablíčko.“ 

Návšteva Detského  múzea. 
Téma: „ Separácia odpadu“ 

 

Návšteva Detského  múzea. 
Téma: „Voda symbol života“ 

 

Divadlo v MŠ „Perníková chalúpka“   
Jún:  
MDD – týždeň zábavných akcií a aktivít pre 
deti  
 

 

Plavecký výcvik 
Uskutočňuje športový klub Happy Kids 

  

 
 

Dopravná výchova v MŠ na školskom ihrisku 
pod vedením por.  Mgr. Jany Ďurkovičovej, 
ORPZ Bratislava I 

Koncoročný výlet loďou na Devín, 
a výletným vláčikom po Bratislave 
 

 

  Brigáda dobrovoľníkov z nadácie Pontis 
 

„Detská športová olympiáda“ -  Športové 
popoludnie s deťmi a rodičmi. 
Prezentácia špecialít ŠJ pri MŠ.  

 

 Vystúpenie detí v Dome dôchodcov – 
prezentácia kultúrneho programu. 

 
Slávnostná rozlúčka s predškolákmi, program, 
záver školského roka. 

 

 
 
j) Údaje o projektoch v školskom roku 2014/15, do ktorých je materská škola zapojená  
 

 
Názov projektu 

 

 
Termín začatia 

realizácie projektu 

 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

 
Výsledky 

 
 
„Dokážem to sám“ – 
sebaobsluha pri 
stolovaní 

 
 
 
     IX/2013 

 
 
 
   VI/2015 

Všetky deti sa zúčastnili 
projektu. Plnením úloh si 
osvojili návyky 
kultúrneho stolovania , a 
posilňovali si 
samostatnosť 
a zodpovednosť pri 
stolovaní. 
Pokračovanie  v ďalšom 



 
 

šk. roku 
 
 
 
„Zdravý úsmev“ 

 
 
 
  IX/2013 

 
 
 
VI/2015 

Deťom sme vštepovali 
dôležitosť pravidelne si 
umývať zuby. Čistením 
zubov si deti osvojili 
základnú hygienu 
a starostlivosť o svoj 
chrup a ústnu dutinu. 
Pokračovanie v ďalšom 
školskom  roku 

 
„Čo je to umenie“ – 
tvorivé dielne v SNG 

 
 
  X/2013 

 
 
VI/2015 

Deti 3.tr. sa zúčastňovali a 
oboznamovali 
s expozíciami SNG a po 
prehliadke sa aktívne 
zapojili do tvorivých 
dielní. Oboznamovali  sa 
s niektorými formami 
vnímania výtvarného 
umenia. 
Projekt pokračuje 
v ďalšom šk. roku 

Tanečný krúžok  
 
 

  X/2013 VI/2015 Deti sa oboznamovali 
základnými tanečnými 
prvkami.  
 

    

Výučba AJ 
(JŠ Prima) 

  X/2013 VI/2015 Pútavou a hravou formou 
si deti osvojovali 
elementárne prvky AJ. 
Pokračovanie v ďalšom 
roku 

Fyzikálne javy 
a enviromentálna 
výchova: 
 „Od semienka k 
rastlinke“ 
(enviroprojekt) 

 
X/2013 

 
VI/2015 

Cieľom je vytváranie 
návykov pre zodpovedný 
prístup k životnému 
prostrediu,  
 získať poznatky o živej a 
neživej prírode, ochrane 
prírody, vypestovať u detí 
návyky ekologického 
konania. Pokračovanie 
projektu. 

 
 
Ďalšie informácie: 

 v školskom roku 2014/2015 OZ Zámoček v spolupráci s rodičmi úspešne  zrealizovali 
projekty, ktoré pomohli deťom aj MŠ; 

  upravili areál materskej školy, postavila sa nová preliezačka, šmykľavka, 
svojpomocne aj za pomoci firmy sa upravil školský dvor novými lavičkami.   



 
 

Projekty OZ Zámoček:  

1. Projekt PONTIS – dobrovoľnícky projekt (projekt bol zameraný na skrášľovanie detského 
ihriska, upratovanie areálu, namaľoval sa plot a brána) 
2. Projekt hlavného mesta Bratislavy  - na oživenie prvkov detského ihriska   
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole  
V MŠ bola vykonaná komplexná inšpekcia v r. 2005 
Závery: 
Celkové výsledky školy sú vo všetkých sledovaných oblastiach výrazne lepšie, ako priemerné 
výsledky zistené v MŠ v školskom roku 2004/2005 v SR. 
Veľmi dobrá úroveň: 
- rozvoj osobnosti detí 
- podmienky výchovy a vzdelávania 
- plnenie Programu výchovy a vzdelávania 
- kvalita pedagogickej dokumentácie 
- riadenie ako celok 
dobrá úroveň: 
- kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania – prevaha pozitívnych výsledkov 
priemerná úroveň: 
- namerané zručnosti detí v MP a grafomotorike - vykonaná v najstaršej vekovej skupine 
Kľúčové pozitívne stránky školy: 
- plánovanie a plnenie strategických a operatívnych cieľov školy, individuálny rozvoj 
osobných kompetencií detí 
Odporúčania: 
1. skvalitniť grafomotorické zručnosti detí 
2. rozvíjať špecifické matematické schopnosti detí 
3. využívať potenciál učiteliek na realizáciu interných krúžkov 
4. doplňovať knižný fond 
 
K bodu 1. 
- pravidelne sa s deťmi uskutočňujú grafomotorické cvičenia, využívajú sa pracovné listy 
a veľké plochy (interaktívna tabula, baliaci papier) na precvičovanie jemnej motoriky 
K bodu 2. 
- precvičuje sa vizuálna orientácia na pracovnej ploche (v požadovanom smere z hora – 
dolu, vpravo - vľavo a pod.) 
- vykonávajú sa zaujímavé aktivity s využitím nových foriem a metód na upevňovanie 
termínov menej – viac, určovanie geometrických tvarov a ich veľkosti 
- určuje sa spätná väzba u detí verbálnym hodnotením a pracovnými listami, kvízmi  
K bodu 3. 
- na realizovanie interných krúžkov sa nevyužíva potenciál učiteliek 
- naďalej sa organizujú len externé krúžky s lektormi 
K bodu 4. 
- každoročne sa dopĺňa fond odbornej a detskej literatúry novými titulmi. 



 
 

 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy  
Priestorové podmienky MŠ majú  požadovanú úroveň, je to trojtriedna neúčelová budova s 
vyhovujúcimi triedami. Vzhľadom  na podmienky MŠ a rozlohu tried, je možnosť vytvorenia 
centier aktivít a hracích  kútikov. Chýbajú samostatné spálne, denne sa rozkladajú ležadlá vo 
všetkých  triedach. Nedostatok vidíme aj v účelových učebniach na krúžkové činnosti a 
rozvoj digitálnych kompetencií detí. 
Cez prázdniny sa vymaľovali triedy a chodby v materskej škole. Plánujeme ešte požiadať 
zriaďovateľa o obnovenie maľovky schodiska, ŠJ a vstupných priestorov v interiéri, potrebná 
je aj rekonštrukcia fasády.  
  
V rámci financovania a spolupráce so zriaďovateľom  MČ BA-Staré Mesto sa zakúpili:  

 Nové šatníkové skrine pre zamestnancov 
 Nové skrine na ložnú bielizeň a ležadiel  
 Vešiakové steny v umyvárni 
 Detské obliečky na perinky,  
 Detské uteráky, plachty 
 Financovali sa niektoré kultúrne podujatia pre deti, divadielka 
 financovali dopravnú prepravu detí na výlet  
 zrepasovali sa vstupné dvere do budovy MŠ 
 postavil sa domček na hračky v exteriéri 
 zakúpil sa nový notebook 

 
V rámci  spolupráce s rodičmi a angažovanosťou Občianskeho združenia „Zámoček“ 
a z 2 % sa podarilo zrealizovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy.  
Zakúpením: 

 nových didaktických pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 zakúpila sa odborná a detská literatúra 
 kvalitný výtvarný materiál (non toxické farby, výkresy, pastelky, a pod.) 
 financovali sa rôzne kultúrne podujatia   
 hračky a darčeky pre deti na Vianoce, MDD 
 upravila sa podlahová krytina na poschodí 

v exteriéri:  
 zakúpila a nainštalovala  nová lanová pyramída a šmykľavka  
 vybudoval sa nový trojradový  amfiteáter s penovými sedačkami 

 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy  
- financovanie materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto; správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – spracúva finančné 
oddelenie.   
 



 
 

n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia     
 
Hlavné ciele koncepčných zámerov rozvoja a riadenia materskej školy vyplývali z cieľov  
v zmysle Štátneho vzdelávacie programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu 
„Zámoček“. Smerovanie našej  materskej školy vychádza z  tvorivo-humanistickej 
vzdelávacej koncepcie a z vlastných cieľov materskej školy. 
Orientovali sme sa na zmenu v chápaní pozície dieťaťa vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 
zvyšovala sa kvalita úrovne edukácie. Cieľom bolo aj pravidelné aktualizovanie web stránky 
zviditeľňovania  MŠ. 
Pri plnení týchto cieľov sme vychádzali z možností a tradícií materskej školy a dobrú 
spoluprácu s rodinou. 
Zrealizovalo sa: 

 revitalizovalo sa prírodného prostredia v areáli materskej školy 
 vysadili sa nové okrasné kríky a kvety 
 neustále sa modernizuje interiér MŠ  
 postupne sa buduje a dotvára školský dvor  
 pravidelne sa propagovali činnosti MŠ prostredníctvom web stránky MŠ, akcie, 

aktivity detí zo života MŠ, brigády v spolupráci s rodinou  
 
Východiská pre budúcnosť: 

 pokračovať v budovaní školského areálu, odstrániť prašnosť svahov 
 ďalšia modernizácia materskej školy 
 v rámci spolupráce s rodinou vytvárať spoločné projekty,  
 budovať podnetné a bezpečné prostredie pre deti 

 
Oblasť skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu: 
 
Stanovenie cieľov: 

 Tvorivo-humanistickou koncepciou výchovy a vzdelávania podporovať celostný 
osobnostný rozvoj dieťaťa 

 Rozvíjať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou 
 Rozvíjať kognitívny rozvoj, psychomotoriku a sociálno-emocionálnu oblasť 

 
Realizáciou edukačného procesu sme podnecovali deti na získavanie a rozvíjanie nových 
vedomostí, zručností a návykov.  
Zvyšovali sme zámer na skvalitnenie počiatočnej gramotnosti, rozvíjanie a prehlbovanie 
environmentálnej výchovy,  vzdelávania a  pohybových aktivít. Prostredníctvom inovatívnych 
a zážitkových metód sme viedli deti k tvorivosti a osvojeniu nových poznatkov. Využívali 
sme digitálne kompetencie, interaktívnu tabuľu.  
 
 
 



 
 

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 SLABÉ STRÁNKY 
 
 veľmi dobrá lokalita MŠ 
 rozľahlý školský areál, ktorý sa 

priebežne buduje a  skvalitňuje 
 profesionalita pedagogických 

zamestnancov, záujem o odborný rast, 
sústavné vzdelávanie   

 rôznorodosť akcií v MŠ 
 športove aktivity, Detská olympiáda 
 akceptácia osobnosti 
 orientácia k zdravému životnému štýlu 

 
 vonkajší vzhľad budovy – fasáda 
  neodborná starostlivosť o zeleň – 

absencia záhradníka 
 prašnosť svahov na školskom dvore 
  nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov  

 problémy s parkovaním pred 
budovou MŠ 

 
Príležitosti Riziká 
 dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie detí 
 poznávanie historického centra 
 zapájanie sa do projektov 
 zapájanie do života MŠ rodičovskú 

verejnosť 

 potrebná oprava fasády MŠ 
 

 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 
Z  hľadiska psychohygieny  je organizácia činností a aktivít zariadená tak, aby sa striedali 
v určitom  časovom slede, zohľadňovali sa potreby  vekových  skupín momentálnym 
požiadavkám detí ako aj požiadavkám psychohygieny. Aktívna a pasívna stránka činností 
bola vyvážená, zohľadňovali sme pohybové potreby detí dostatočnými telovýchovnými 
aktivitami striedané s relaxáciou a  pobytom vonku. Pravidelnosť v podávaní stravy a pitného 
režimu bola  zabezpečená. Hygienické podmienky v MŠ sú na požadovanej úrovni.  
Dbáme aj o estetiku prostredia, kladné medziľudské vzťahy medzi zamestnancami MŠ,  
a rodičmi.  
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom  

 
Spoluprácu a komunikáciu s rodičmi hodnotím veľmi kladne. Rodičov sme pravidelne 
informovali o akciách a aktivitách a o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. V MŠ prevláda 



 
 

priateľská atmosféra s posilňovaním dôvery  a akceptácii rodičov a zamestnancov. Rodičia sa 
podľa daných možností zapájali do aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci 
s OZ Zámoček.  Zúčastňovali sa na brigádach, enviroprojektoch, pri vyčistení  školskej 
záhrady. V máji sa zúčastnili na stretnutí aj rodičia novoprijatých detí, kde boli informovaní 
o požiadavkách, režime a adaptačnom procese detí.   
V spolupráci s PPP rodičia mohli  využiť pre svoje deti odbornú logopedickú starostlivosť, 
a psychologickú poradňu.  
 
Rodičia sa v MŠ stretávali pri rôznych  príležitostiach: 

 pri brigádnických činnostiach, úprave školského areálu 
 na Vianoce - deti sa prezentovali svojimi výrobkami na vianočných trhoch v materskej 

škole a rodičia podľa tradície  svojimi chutnými koláčikmi a zákuskami 
 na Detskej športovej olympiáde - deti dokázali svoju šikovnosť, súťaživosť a 

obratnosť pri rôznych športových disciplínach 
 na  koncoročnej besiedke sa deti  prezentovali  svojim pekným a pestrým  programom. 

Rodičia po akciách a podujatiach vyjadrili svoju spokojnosť a poďakovanie pedagogickým 
zamestnancom, odbornú pedagogickú činnosť a starostlivosť o deti. 
 
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 a spolupráca boli na požadovanej úrovni. 
P o z i t í v a   : 

 oblasť spolupráce s rodinou, zapájanie rodičov do diania MŠ – besiedky, brigády, 
materiálna podpora aktivít pre deti, individuálne konzultácie s rodičmi pri riešení 
výchovnej problematiky a poradenstva 

 spolupráca s CPPP  - využívame  pomoc pri riešení adaptačných problémov, 
špeciálne poradenstvo  

 zabezpečená spolupráca so ZŠ Hlboká  
 logopedickou poradňou  - PhDr. Majdáková 
 psychologickou poradňou -  Mgr. Beutelhauserová 
 spolupráca so stomatologickou ambulanciou,  
 agentúrami, ktoré zabezpečovali lektorov na výučbu: anglického jazyka –JŠ Prima, 
 tanečný krúžok  
 kultúrne podujatia pre deti: divadielka, koncerty, kúzelník, karneval atď. 
 

N e g a t í v a   : 
 rodičia majú niekedy nadštandardné požiadavky, čo sa vzhľadom na počet detí 

a dodržanie bezpečnosti všetkých  nedá vyhovieť  
 z časových a priestorových obmedzení nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám 

zo strany rodičov na organizovanie záujmových krúžkov 
 



 
 

Spolupráca materskej školy s inými inštitúciami:     
 

Spolupráca so ŠJ – vedúca ŠJ vychádzala v ústrety aj deťom, ktoré mali  špeciálne 
požiadavky, alergické problémy na určité potraviny. Takéto problémy rodičia musia hlásiť 
triednym učiteľkám a vedúcej ŠJ včas a dokladovať lekárskym potvrdením. 
Strava pre deti bola kaloricky vyvážená, pestrá, podávaná pravidelne a načas. Podávalo sa 
denne v triedach ovocie, využívala sa sebaobsluha detí pri stolovaní. Školská jedáleň 
pripravila rodičom pri príležitosti záhradnej olympiády moravské koláče. Pri akcii – „burza 
detského šatstva“ pripravili ochutnávku nátierok pre rodičov. ŠJ je nápomocná aj pri 
ostaných aktivitách MŠ (napr. Vianoce, karneval, športové podujatia, brigády a pod.) 
 
Spolupráca s OZ:  členmi sú rodičia MŠ 
Cieľom spolupráce OZ a MŠ je upevniť a rozvíjať vzťah rodičov a pedagogických 
zamestnancov, ich vzájomnú spoluprácu, partnerstvo  a dôveru. OZ pomáha a priamo 
podporuje rôzne aktivity materskej školy a programy pre deti. 
Z finančných prostriedkov OZ  sa zabezpečujú rôzne akcie pre deti, nakupujú didaktické 
hračky, pomôcky a potrebné vybavenie pre MŠ. 
 
Spolupráca so ZŠ: ZŠ je naším dôležitým partnerom, nakoľko stavia na dosiahnutých 
spôsobilostiach dieťaťa v MŠ. Deti najstaršej vekovej skupiny sa zúčastnili jednej ukážkovej 
vyučovacej hodiny v ZŠ  Hlboká, oboznámili sa s priestormi tried prvých ročníkov ZŠ. 
 
Spolupráca s CPPP: 

 uskutočnila sa  beseda s rodičmi s Mgr.  Beutelhauserovou,  
 uskutočňovanie testov školskej zrelosti 

 
- logopedická starostlivosť – na začiatku školského roka sa realizovala depistáž s PhDr. 
Majdákovou  
Rodičia využívali odborné poradenstvo podľa záujmu a potreby počas celého šk. roka 
 
Spolupráca so športovou organizáciou Happy Kids 

 kurz korčuľovania – na zimnom štadióne v Petržalke 
 Cieľom kurzu bolo získať základné cvičenia, ktoré by dieťa malo predviesť na ľade 

po absolvovaní kurzu.  
 kurz plávania:  

Cieľom bolo  odstrániť  strach detí z vodného prostredia,  hravými činnosťami vo vode naučiť 
deti splývať, skákať do vody, reagovať na pokyny trénera vo vode. 

- kurz lyžovania – sa uskutočnil na Zochovej chate 
Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť deti základnú techniku zjazdového lyžovania.  
Deti svoje schopnosti preukázali posledný deň aj pred rodičmi, ktorí ocenili ich odvahu. 
 
Spolupráca s Jazykovou školou „Prima“  
– výučba anglického jazyka: dvakrát do týždňa  v 2. a 3. triede.  



 
 

Cieľom bolo hravou formou oboznámiť detí so základmi AJ. Témy boli zamerané na hru 
s číslami, hračky, ovocie, rodinu. Kurz AJ sa končil uskutočnením  otvorenej  hodiny pre 
rodičov, kde deti prezentovali svoje nadobudnuté vedomosti.  

 
Spolupráca s inými agentúrami:  
– deťom zabezpečujú divadelné predstavenia, výchovné koncerty, kúzelnícke predstavenie, 
ale aj témy z enviromentálnej výchovy o zvieratkách, rastlinách a pod.   
Všetky predstavenia a akcie sú vopred tematicky plánované. Uskutočňujú sa v priestoroch 
materskej školy alebo na školskom dvore.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:       Bc. Magdalena Černáková 

 riaditeľka materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRÍLOHA 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy 
       
Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015. 
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    Predseda Rady školy MŠ Kuzmányho, Bratislava 
 


