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

 Materskej školy Tabaková 10, za školský rok 2015/2016 
 

 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  
 
1. Názov školy:  Materská škola                2. Adresa školy: Tabaková 10, 811 07  Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/524 98 037                 Faxové číslo: -  
4. Internetová adresa:   -                              e-mailová adresa: mstabakova@staremesto.sk   
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Jozefína Jurkovičová Mgr. riaditeľka materskej školy  
Elena Richterová poverená zastupovaním riaditeľa MŠ  
Jana Turanská vedúca školskej jedálne 
 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
 
Rada školy pri MŠ Tabaková 10,  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 a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  
Nakoľko dňa 6.4. 2016 sa uskutočnili riadne voľby do rady školy, za rodičov bol zvolený p. 
Matúš Magdina  a p. Michaela Strelcová, ktorá bola na prvom zasadnutí zvolená za predsedu 
Rady školy. Za členku rady školy bola zvolená aj p. Mária Briedová – za správnych 
zamestnancov a za pedagogických zamestnancov opätovne p uč. Elena Richterová.  Rada 
školy mala v školskom roku 2015/16 5 členov. Pán Miloš Domorák bol opäť delegovaný za 
zriaďovateľa. 
 
Členovia rady školy: 
1 JUDr. Jarmila Milatová 

Ing. Michaela Strelcová 
predseda  
 

za rodičov 

2 Elena Richterová podpredseda za pedagogických zamestnancov 
3 Matúš Magdina člen  za rodičov 
4 Mária Poczkodyová 

Mária Briedová 
člen  
 

za pedagogických zamestnancov 
za správnych zamestnancov 

5 Miloš Domorák člen delegovaný MČ Staré Mesto 
 
 
 



Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016 
 

1. Počet zasadnutí rady školy: 4 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh: 

- prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch MŠ za rok 2014/15 
- oboznámenie sa s plánom práce na šk. rok 2015 - 2016 – prerokovanie  
- materiálno – technologické zabezpečenie – zakúpenie hračiek, didaktických 

hračiek a pomôcok, darčekov k Mikulášu, Vianociam, MDD, predškolákom, 
zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu, bežného spotrebného materiálu  

- zakúpenie čistiacich a hygienických prostriedkov 
- žiadosti o  vymaľovaní tried a natieraní dverí  
- nová preliezačka na malý školský dvor (z RZ) – nutná oprava 
- zakúpenie čističky vzduchu do 1.triedy – Zeppter 
- objednávka stolárovi na nové kryty na radiátory – z 2% 
- prijímanie detí na nový školský rok – pravidlá, stanovený maximálny počet detí - 

62  
- riadne voľby do RŠ – apríl 2016 
- výsledok prijímania detí na nový šk. rok 2016/2017 
- podieľanie sa na realizácii aktivít – finančne – výlety, divadlá, koncerty, 

vzdelávacie programy 
 
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy:  

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 
- Pedagogická rada  
- Metodické združenie 
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

 
Pedagogická rada (5x zasadnutie) a Metodické združenie (4x), ktoré tvoria členovia 
pedagogického tímu, sa stretli podľa ročného plánu. Boli zamerané na zvyšovanie kvality 
materskej školy, evalváciu pedagogických zamestnancov, na prerokovanie organizácie 
výchovno - vzdelávacej činnosti a problémov súvisiacich s touto oblasťou práce. Pozornosť 
venovala odborným témam z oblasti pedagogiky, didaktiky, psychológie a využitia IKT vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti. Podieľala sa na vytváraní plynulej, systematickej výchovno-
vzdelávacej činnosti. Na radách sa priebežne hodnotili dosiahnuté výsledky, výstupy 
z kontrolnej činnosti. Pedagogický zamestnanci sa navzájom informovali o absolvovaných 
školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania. Diskutovali o inovovanom ŠkVP, návrhoch  
na plánovanie,...   
Pri výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke MŠ pomáhajú ďalšie organizácie: 
- Rada rodičovského združenia pri MŠ Tabaková 10 
- Pedagogicko-psychologická poradňa, Jesenského ul. 
- Logopedická poradňa, Mýtna ul. 
   
Rodičovské združenie pri Materskej škole je dobrovoľné  občianske združenie rodičov, 
zákonných zástupcov detí, ktoré spolupracuje s vedením  materskej školy pri koncipovaní 
a organizovaní záujmových činností a taktiež kultúrnych, poznávacích a športových podujatí, 
pri usmerňovaní vzťahu rodičov k materskej škole. Poskytuje škole finančnú, materiálnu 
(nákup didaktických pomôcok, hračiek, pracovného a výtvarného materiálu...), organizačnú, 
personálnu pomoc (športové kurzy). Rozhoduje o finančne náročnejších projektoch. 



PPP na Jesenského ul. poskytuje odbornú pedagogickú a psychologickú starostlivosť o deti, 
diagnostikovanie školskej zrelosti detí, charakteru a porúch správania. Realizuje  odbornú 
prednášku o pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ pre rodičov. Na podnet riaditeľa MŠ 
a súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, psychológ realizuje pozorovacie aktivity detí 
s poruchami správania v materskej škole. Predkladá konkrétne návrhy na individuálny prístup 
k jednotlivcovi, realizuje stretnutia s rodičmi. Spolupracuje pri tvorbe individuálnych plánov 
pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Uskutočňuje vyšetrenie školskej zrelosti na 
žiadosť zákonných zástupcov. 
Logopedická poradňa v spolupráci s materskou školou pomáha prirodzene a veku primerane 
rozvíjať reč detí, predchádzať rozličným chybám a poruchám, prekonávať a odstraňovať 
prekážky správneho vývinu reči, navodiť správnu formu komunikácie po stránke formálnej 
a obsahovej. Odborník - logopéd MUDr. Lucia Dúbravická realizovala v materskej škole 
depistáž detí, prostredníctvom ktorej zisťovala nedostatky reči u detí, vyzývala zákonného 
zástupcu dieťaťa na prihlásenie sa do ambulancie, podľa vlastného výberu. Realizuje 
pravidelné stretnutia rodiča s dieťaťom v logopedickej poradni.  
 
  
 b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

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

POČET DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

18 8/44% 4 4 
 
 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

 integ. 

3 62 x  3 62 x  

 Menej ako 
3-ročné 0   Menej ako 

3-ročné 0  

 3-ročné 15   3-ročné 4  

 4-ročné 22   4-ročné 19  

 5-ročné 15   5-ročné 19  

 6-ročné 10   6-ročné 20  

 spolu 62   spolu 62  



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 – spolu 2,5 
Z toho PZ 6   
Z počtu PZ 6   
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ 2   
- upratovačky 1   
- ostatní – školníčka  1   
Spolu MŠ + ŠJ  10,5   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 

57,1%   

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

Priebeh vzdelávania/počet/ Názov vzdelávania Počet vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 
I. atestačná skúška  2 1 1  

     

Školské projekty 
a medz. partnerstvá 
cez int. eTwinning  

1 1   

 
 
Ďalšie jednorazové informačné semináre, podujatia:  
 
Názov         Organizátor Počet zúčastnených  

Dopravná výchova - Merkure 
Centrum hotel  

Good Year 
Bratislava 

1 

Školenie k tvorbe Inovovaného 
ŠVP  

ŠPÚ na  Gymnáziu Laca 
Novomestského Bratislava 

1 

Celoslovenská konferencia  Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu 

1 

 
 
 
 
 



i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  
 
 

Údaje o aktivitách 
organizovaných MŠ 

 

Údaje o aktivitách, 
do ktorých sa MŠ zapojila 

Exkurzia do ZOO Zber papiera 
Divadelné predstavenie v MŠ 

 Mišo a jeho svet 
Výtvarná súťaž – ,,Farebná jeseň“ 

Vychádzka do Starého mesta – 
Fontány nášho mesta  

EKO Zber PET – fliaš 
spolupráca s OLO  I. 

Divadelné predstavenie Gašparko 
 - Stražanovci 

Korčuľovanie 
Štadión V. Dzurilu Ružinov 

Návšteva BIB –  
Kunst hale 

Logopedická depistáž p. Dúbravická 

Výchovný koncert v MŠ -Vivaldi 
Zvoľ si svoju miss- Hudobné centrum 

Zber papiera  s EKO way – jeseň 

Návšteva Senior klubu I.– 
vystúpenie – Mesiac úcty k starším 

Ortopedické vyšetrenie 
MUDr. Frištáková 

Divadlo  Na hojdačke - v MŠ 
Na zemi - dobre mi 

Teddy Bear Hospital – študenti medicíny 
Chorý medvedík 

Návšteva SNM Výtvarná súťaž ,,Zelený svet“ 
Vianočný koncert –  

Rod. Hlbocká 
Výtvarná súťaž 

Zimné radovánky 
Mikuláš v MŠ – program, 

darčeky 
Póla radí deťom 

I. stretnutie s  policajtkou 
Divadelné predstavenie  v MŠ 

Nesiem vám novinu – N. Dušová 
Depistáž školskej zrelosti 
CPPP- p. Beutelhauserová 

Vianočná besiedka v MŠ 
S rodičmi 

Fašiangové masky v Zichyho paláci 
výstava 

Vystúpenie v Senior centre II.  – 
Prišli sme k vám zaspievať 

Výtvarná súťaž ,,Vesmír očami detí“ 

Posedenie pri stromčeku 
Koledy, darčeky  

Póla radí deťom II. stretnutie s policajtkou 

Divadelné predstavenie v MŠ 
 O psíčkovi a mačičke 

Beseda so spisovateľkou  
v Staromestskej knižnici 

Návšteva ZŠ pred zápisom Výstava výtvarných prác v 
Staromestskej knižnici 

Návšteva budovy Slovenského Rozhlasu Kurz gymnastiky 
S Hečko s.r.o 

Ukážka práce drotárky  
p. A. Walterovej – opletanie vajíčok 

Zber papiera  s EKO way II.– jar 

Návšteva  
Národnej banky Slovenska  

Zber plastov s OLO – II. 

Ukážková hodina spev –Škovránok 
a tanec – Slnečnica 

Výtvarná súťaž 
Jarné prebúdzanie 

Divadelné predstavenie v MŠ  
Dúhový autobusa 

Plavecký výcvik 
s Hečko s.r.o 

 Dafné – Eko program Liečivé bylinky 



Fašiangový Farbičkový karneval  
S MIOU 

Divadelné predstavenie v MD POH  
Koza odratá 

 

Divadelné predstavenie v MŠ 
                  Líška a Jež 

 

Návšteva Staromestskej knižnice 
Zápis nových členov 

 

Čítame si s hercami – v MŠ 
p. Marian Mitaš 

 

Divadlo Bum-Bác - Gregorička 
Kocúr v čižmách 

 

Divadlo v MŠ  
Ako líška vymenila syr za lásku 

 

Návšteva NR SR – parlament,   
Návšteva Slavína 

Deň oslobodenia Bratislavy 
 

Exkurzia do  
Dopravného múzea 

 

Návšteva Hasičského a 
záchranného útvaru 

 

Vychádzka  na Partizánsku lúku  
a mlyn Klepáč 

 

Besiedky ku dňu matiek 
1. a 2. trieda 

 

Exkurzia do Slovenskej televízie – 
 prehliadka štúdií –Fidli Bum 

 

Divadelné dielničky na Novej scéne 
 s herečkou Anikó Vargovou 

 

Hudobno divadelné predstavenie 
 Smejko a Tanculienka 

 

Kúzelník IVAN  
Divadelné predstavenie v MŠ 

O kvietkoch, motýľovi a víle - MDD 
 

Exkurzia do Schaubmarovho mlyna-  
technická pam., insitné maľby, modelovanie 

 

Jazda vláčikom Blaváčikom  
– Bratislavský hrad 

 

Výlet na Devín   
Jazda na poníkoch - MDD  

Besiedka s AJ  
Besiedka so speváckeho a tanečného  

krúžku 
 

Plavba loďou po Dunaji - MDD  
Sokoliari Falconari – 

ukážka dravých  vtákov- MDD 
 

Koncoročná besiedka  
S predškolákmi – s rodičmi 

 

 



Divadelné predst. manželov Stražanovcov  
Gašparko v pekle 

 

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ  
s deťmi – odovzdávanie osvedčení 

 

 
Dosiahnuté výsledky v súťažiach, výstavy  

 
Názov súťaže, výstavy VV Umiestnenie – dosiahnuté výsledky 

Vesmír očami detí VV účasť 
Zelený svet VV účasť 

Farebná jeseň – SPPV účasť 
Rozprávka v knižnici účasť 

Rozkvitnutá jar - SPPV účasť 
Fašiangové masky v Zichyho paláci účasť 

 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená  
 

Názov projektu       Termín začatia  
realizácie projektu 

Termín ukončenia  
realizácie projektu 

Výsledky 

Denne ovocie do MŠ 
 

október 2011  pokračuje  
v novom šk. roku 

Good  Year – doprava r. 2010  pokračuje 
Póla radí deťom september 2013  pokračuje 
Poznaj svoje mesto  september 2012  pokračuje 
Teddy Bear hospital november 2012  pokračuje 
Olompiáda - OLO September 2011  pokračuje 
 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole  
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
Posledná inšpekcia bola uskutočnená v roku 2001. 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
 

Priestorové  a materiálne podmienky MŠ vo vzťahu k počtu detí a zameraniu materskej 
školy sú na vyhovujúcej úrovni. Priestorové podmienky sú funkčné a zodpovedajú  výchovno- 
vzdelávacím a psychohygienickým požiadavkám detí.  

Interiér je zariadený funkčne, deťmi i učiteľkami je esteticky skrášľovaný, tematicky 
dotváraný. MÚ zakúpil nový koberec do 3. triedy. Vybavenie hračkami, knižničným fondom, 
pomôckami a didaktickým materiálom je veku primerané, priebežne dopĺňané a obnovované. 
MŠ disponuje 1ks PC pre deti, 1 ks notebooku pre deti, 1 ks interaktívnej tabule. Výučbové 
softvéry sa zakupujú z príspevkov RZ. 

Exteriér je zariadený funkčne. Upratovanie dvora a udržiavanie čistoty je realizované 
denne. Kosenie zabezpečuje MČ pravidelne. Za pomoci rodičovského združenia boli 
zakúpené nové učebné pomôcky, výtvarný a pracovný materiál, nová preliezačka so 
šmykľavkou. Manželia Masarykovci (tanečný a spevácky krúžok) darovali deťom odrážadlo. 
Rezervy v materiálno-technických  podmienkach školy sú v zastaranosti, opotrebovanosti 



a zlom technickom stave elektrických rozvodov, interiérových dverí do tried a jedálne, ktoré 
sa budú renovovať. Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňuje realizáciu 
výchovno-vzdelávacej činnosti na primeranej úrovni.  
    
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy 
 
      Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy je v kompetencii 
zriaďovateľa. 

- dotácie od zriaďovateľa – materiálovo-technické zabezpečenie, preplácanie kultúrnych 
akcií 

- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov dieťaťa alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť  

Rodičovské združenie -  finančné prostriedky získané od rodičov, zákonných zástupcov detí 
Finančnú čiastku každoročne navrhuje výkonný výbor rodičovského združenia na stretnutí 
rodičov na začiatku školského roka, ktorú po prerokovaní rodičovskou verejnosťou 
a hlasovaní schvaľuje. Tieto finančné prostriedky sú použité len na nákup hračiek, 
didaktických, hygienických a iných pomôcok, výtvarného, pracovného a zdravotného 
materiálu, rôznych iných pomôcok a predmetov, ktoré sú potrebné k výchovno-vzdelávacej 
činnosti, pobytu detí v MŠ, uskutočňovanie výletov - autobus, kultúrnych, športových 
podujatí, realizáciu projektov a iných aktivít podľa ročného plánu práce MŠ.  
Z 2% z daní od rodičov – Tieto finančné prostriedky sú použité na skrášlenie priestorov MŠ – 
nábytok, interaktívna tabuľa, šmykľavka, kryty na radiátory ... 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Hlavné ciele  a úlohy  Koncepcie rozvoja MŠ na roky 2012 - 2015 boli priebežne plnené. 
Vychádzali z  filozofie a  podmienok školy. 

Východisko pre štruktúrovanie obsahu výchovy tvorilo odborné a cieľavedomé rozvíjanie 
psychických procesov, funkcií a vlastností osobnosti detí, rešpektujúce individuálne 
rozvojové možnosti detí. Projektovými aktivitami učiteľky sledovali celostnosť rozvoja 
osobnosti detí, teda nielen rozvoj  poznávacích procesov, ale vo vyváženej miere aj  rozvoj 
psychomotorických schopností a afektívnych procesov. 

Na plnení krátkodobých cieľov v oblasti materiálneho vybavenia je nápomocné hlavne 
Rodičovské združenie a zriaďovateľ. Podieľajú sa hlavne finančne na chode školy. 
Vychádzajú z plánu práce  na školský rok, finančných možností MÚ. 

 v oblasti výchovy a vzdelávania: spolupráca s inými organizáciami bola na dobrej 
úrovni  -  Hasiči, Polícia 
- pre zdravý rozvoj detí boli organizované: výlety do prírody,  predplavecká príprava,  
korčuľovanie, športová gymnastika a športové hry,  
- v oblasti umeleckého a kultúrneho vyžitia deti mali zabezpečené divadelné 
predstavenia 1x do mesiaca, 3 výchovné koncerty, kúzelníka, navštívili sme SND 
s rodičmi 1x, MDPOH, BIB, deti navštevovali spevácky a tanečný krúžok v MŠ, 
zorganizovali sme besiedky pre rodičov – vianočnú, ku dňu matiek, koncoročnú, 



spolupracovali sme s knižnicou, usporiadali sme fašiangový karneval, zapojili sme sa 
do výtvarných súťaží,  
- v oblasti environmentálnej – zorganizovali sme v spolupráci s OLO zber UH fliaš 
2x – Návšteva ZOO, veľkokapacitný kontajner - jar, v spolupráci s EKOway zber 
papiera 2x – dostali sme toal. papier, hyg. vreckovky, zabezpečili EKO-programz 
Dafné  – Liečivé bylinky  

 v oblasti materiálno-technického zabezpečenia 
- odstránili sa akútne nedostatky- drobnejšie opravy – bránky, dvere, plot, WC, 
svetlá... 
- učebné pomôcky, výtvarný a pracovný materiál sa doplnil do všetkých tried počas 
školského roka viackrát, hračky boli zakupované k Vianociam, MDD, fotografické 
knihy - predškolákom 
- doplnili sme potrebný zdravotnícky materiál- teplomery, ochranné náplasti, 
dezinfekčné prostriedky, prostriedok na čistenie a dezinfekciu hrebeňov – proti všiam 

 v oblasti sociálnej – návštevy Senior centra s programom 2 x, ZŠ pred zápisom 
 v oblasti dopravnej – zapojenie do projektu s Good Year, Integráčik – záchranný 

systém – návrh loga, Dopravné múzeum 
 v oblasti posilňovania národného povedomia – organizovanie výletov do okolia 

Bratislavy, jazda vláčikom Blaváčikom – Bratislavský hrad, Devín, Schaubmarov 
mlyn a iné významné objekty ,vychádzok do centra nášho mesta – Námestie Slobody, 
Úrad vlády, Prezidentský palác a záhrada, Slavín, Medická záhrada, NR SR, NBS, 
RTVS, fontány nášho mesta, výchovný koncert – Ja som dobrý remeselník,  
 

Dlhodobé ciele v oblasti výchovy a vzdelávania: 
Výchovno-vzdelávací proces sa v našej MŠ realizoval v zmysle Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý je podrobne obsiahnutý v našom 
Školskom vzdelávacom programe – Smelým krokom putujeme celým rokom – sa plnil, po 
troch rokoch prišlo k revidovaniu, menším úpravám. Pomocou programu dochádza k plneniu 
našich dlhodobých cieľov vo výchove a vzdelávaní tak, aby dieťa po opustení MŠ bolo 
samostatné, sebavedomé, tolerantné k odlišnostiam iných,  na primeranej kognitívnej úrovni, 
aby vedelo prijať spoločenské, estetické  a kultúrne hodnoty našej spoločnosti, aby malo 
správne povedomie o svete, javoch a dejoch. Aby bolo zodpovedné za svoje chovanie vo 
vzťahu k sebe, prírode,  spoločnosti. Od septembra začíname pracovať s Inovovaným štátnym 
vzdelávacím programom, ktorý sme vypracovali. 
Deti mali možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku – AJ vo dvoch skupinách. Pracovať s PC, 
digitálnymi hračkami  - BEE Bot, fotoaparát, mikroskop, interaktívna tabuľa... 

 v oblasti materiálno-technického zabezpečenia - MÚ zabezpečil vymaľovanie 
jedální, šatní a tried, výmenu podlahy v druhej šatni, rekonštrukciu chodníka – 
zámková dlažba, nanovo sa osadila  nová preliezka so šmykľavkou - RZ 

 v oblasti zdravého životného štýlu- pokračujeme v projekte – Denne čerstvé ovocie 
(október - máj), ochrana zdravia - Teddy Bear Hospital – študenti medicíny  

 v oblasti dopravnej gramotnosti - Póĺa radí deťom, Dopravné múzeum, presuny na 
akcie MHD 



 oblasti celoživotného vzdelávania zamestnancov - podľa Plánu kontinuálneho 
vzdelávania a v rámci Projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov materských 
škôl, ako súčasť reformy vzdelávania, sa priebežne pedagogickí zamestnanci 
zúčastňovali ponúkaných vzdelávacích programov. V tomto školskom roku dosiahla 
tretia pedagogická pracovníčka dostatok kreditov z absolvovania vzdelávacích 
programov na kreditný príplatok 6%, 3 majú 12% kreditový príplatok,  2 pedagogické 
pracovníčky sa zúčastnili predatestačného vzdelávania, z nich jedna absolvovala I. 
atestačnú skúšku  a druhá odovzdala záverečnú prácu. Všetky zamestnankyne sa 
vzdelávajú tiež individuálnou formou – akcie, štúdium odbornej literatúry.  

Stanovené ciele, krátkodobé i dlhodobé, sme väčšinou dosiahli. Ostatné sa realizujú naďalej s 
ohľadom na finančné prostriedky v zmysle zásad o používaní finančných prostriedkov. 
Pedagogický kolektív a kolektív nepedagogických zamestnancov je neustále podnecovaný  k 
aktívnemu a tvorivému prístupu k práci. Svojím prístupom vytvárajú priaznivú klímu našej 
MŠ. 
 
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 
 
Podľa SWOT analýzy 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 kvalifikovanosť  pedagogických 

zamestnancov 
 zvyšovanie odborného rastu 

pedagógov vzdelávacími aktivitami 
 ponuka krúžkových aktivít 
 široká škála podujatí, výletov 
 účasť rodičov na aktivitách školy 
 tichšia lokalita v centre mesta 
 upevňovanie spolupatričnosti 

a tradícií školy   
 poskytovanie logopedického 

vyšetrenia, školská zrelosť – PPP, 
očného  a ortopedického vyšetrenia,  

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
 nedostatočná motivácia pre výkon 

učiteľského povolania 
 malá  otvorenosť niektorých 

zamestnancov voči rodičovskej 
verejnosti 

 technický stav dverí, 
elektrických rozvodov 

 priemerná úroveň ovládania práce 
s PC u niektorých pedagogických 
zamestnancov 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 
 dobré podmienky na edukáciu detí 
 aktivity zamerané na rozvíjanie 

spolupráce rodiny a školy 
 demografický vývoj 
 dobré podmienky na IKT 
 kontinuálne vzdelávanie  
 zvyšovanie  sociálneho postavenia 

rodín   
  

 
RIZIKÁ 
 zariadenie v obytnom dome 

spoločenstva vlastníkov 
 problémy s parkovaním rodičov pred 

budovou 
 destabilizácia pedagogického zboru 

v dôsledku zmien spojených 
s odchodom do dôchodku 

 nedostatočná regenerácia pracovnej 
sily 

 zvýšený vekový priemer  učiteliek 
 



 
Návrhy a východiská pre šk. r. 2016/2017 v súlade s koncepčným zámerom rozvoja MŠ 
 
 posilnenie role a motivácie  učiteľky, profesijný a odborný rast – vzdelávacie 

programy poriadané MPC, I. atestácie, samoštúdium 
 podpora talentu, osobnosti a záujmu dieťaťa - krúžková činnosť, výtvarné a športové 

súťaže 
 skvalitnenie spolupráce s rodičmi a verejnosťou na princípe partnerstva 
 zlepšenie estetického prostredia školy a školského dvora v spolupráci s MÚ a RZ – 

výmena piesku, oprava dreveného obloženia 
 vytváranie podmienok na rozvíjanie komunikačných schopností detí, predčitateľskú 

gramotnosť  
 zamerať sa na problematiku „Práv dieťaťa“ 
 upevňovať spoluprácu s logopédom, ortopédom, s Úniou pre nevidiacich - vyšetrenia 
 posilňovať environmentálne cítenie – ekoaktivity, výtvarné súťaže, výlety  
 zamerať sa na zdravý životný štýl – dentálna hygiena, denne čerstvé ovocie, 

psychohygiena ... 
 pohybové aktivity realizovať v prírodnom prostredí– výlety do prírody, športové kurzy 
 organizovať vychádzky a školské výlety na spoznávanie prírodných krás 

a kultúrnohistorických pamiatok nášho mesta, našej vlasti – upevňovať národné 
povedomie 

 rozvíjanie počítačovej gramotnosti - zakupovanie nových, kvalitných  vzdelávacích 
programov, sfunkčniť internet, 
 

 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať 
 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 
     Hygienická kontrola regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa uskutočnila v roku 
2015 z dôvodu žiadosti o zvýšenie z pôvodného počtu 57 detí na 62 detí. Skončila bez 
opatrení. Prevádzkoví zamestnanci zabezpečovali hygienu v zmysle svojej pracovnej náplne a 
pokynov riaditeľky súvisiacich s opatreniami na zamedzenie rozšírenia epidémií. 
      Snahou vedenia i samotného pedagogického kolektívu počas celého školského roku bolo 
vytvoriť priaznivú, podnetnú emocionálnu a sociomorálnu atmosféru v škole.  V tejto oblasti, 
okrem dôslednej prípravy edukačnej činnosti, sme sa zamerali na zosúladenia výchovného 
pôsobenia učiteľky a rodiča. Spolupracovali sme pri hľadaní a zvažovaní možností ako 
dieťaťu pomôcť vyrovnať sa so záťažovou situáciou napr. adaptačného obdobia,  
uspokojovaní jeho potrieb a záujmov, získavaní stavu psychickej rovnováhy. Forma 
spolupráce bola aktívna (konzultácie, triedne stretnutia, ranný priebežný filter),  ale i pasívna 
(informačné oznamy a námety na nástenkách vo vchodoch a v šatniach).  
      Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňuje realizáciu výchovno-
vzdelávacej činnosti na kvalitnej úrovni. Vďaka pravidelnému udržiavaniu interiéru 
a exteriéru materskej školy sú hygienické podmienky na vyhovujúcej úrovni. Škola má 
vyhovujúce podmienky umožňujúce realizáciu stomatohygieny detí v II. v III. triede.  
      Deťom sa poskytuje plnohodnotná  a vyvážená strava, majú zabezpečený pravidelný pitný 
režim – voda, čaj, ovocná šťava, v letných mesiacoch i na školskom dvore.  



     V dennom programe je rešpektovaná individuálna potreba aktivity, odpočinku. 
Zabezpečovaním dostatočného množstva rôznorodých aktivít detí s plynulo striedajúcich sa 
s relaxačnými činnosťami počas celého dňa sú pedagógmi i personálom uspokojované 
potreby pohybu, zdravej životosprávy, zdravého životného štýlu, hygieny. 
     Psychohygienické požiadavky detí oboznamujúcich sa s anglickým jazykom sú 
rešpektované usporiadaním a realizáciou popoludňajších výchovno-vzdelávacích činností.  
 
 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom a rodičom  

 
     Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy. Materská škola 
vytvára podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a tradícii školy. Je otvorená rodičovskej 
verejnosti. Oboznamuje rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom prostredníctvom ich 
priamej účasti  na organizovaní, realizovaní spoločných aktivít, ich participácii na 
adaptačnom procese dieťaťa, výchovno-vzdelávacími ukážkami pre rodičov, stretnutiami 
učiteľov a rodičov, fotogalériou,  ktorá je priebežne aktualizovaná na webovej stránke. 
Pravidelne komunikuje s rodinou o pokrokoch dieťaťa, plánovaní, ujasňovaní postupov 
výchovy a vzdelávania dieťaťa priamou formou – výmena informácií nielen smerom od 
učiteľa k rodičovi, ale aj od rodiča k učiteľovi a nepriamou formou – vstupné dotazníky, 
informácie na nástenných tabuliach, dotazníky na konci šk. roka. Zabezpečuje poradenský 
servis pre rodičov osvetovými aktivitami v otázkach výchovy a vzdelávania,  odborno-
poradenskou činnosťou triednych učiteliek, zapožičiavaním odbornej literatúry. 
 
Krúžky:    
 anglický jazyk  - 2x týždenne v dvoch skupinách ( začiatočníci – 12 detí, pokročilí - 17 

detí ) – lektor Mgr. Jana Kimličková 
 tanečný krúžok – 23 (20) detí – lektor Art. Mgr. Jana Masaryková 
 spevácky krúžok – 18 detí – lektor Mgr. Martin Masaryk 

 
Športové aktivity: HEČKO - ŠK Tempo s.r.o. 
 korčuľovanie –  16 detí                 T:     16. 11. 2015 – 30.11. 2015 – Mgr. Juraj Hečko 
 predplavecká príprava – 16 detí     T:      6. 06. 2016 – 17.06. 2016 – Mgr. Juraj Hečko 
 gymnastická príprava –  10 detí      T:    15.03. 2016 – 1.04.2016  - Mgr. Juraj Hečko 
 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
     Dobrými vzťahmi medzi pedagógmi a ostatnými zamestnancami sú vytvorené vyhovujúce 
podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Klíma MŠ je vyrovnaná, dáva priestor 
k priateľským vzťahom, vzájomnej pomoci, posilneniu etických hodnôt, dodržiavaním 
humanistických prístupov. Tvorí pevný fundament pre vzájomné vzťahy s rodičovskou 
verejnosťou a inými inštitúciami.    
       Vzťahy medzi materskou školou a inými inštitúciami sú na výbornej úrovni. Svedčí 
o tom množstvo aktivít, ktoré materská škola zrealizovala  v rámci spolupráce so: 
Senior klubom -  2x vystúpenie s programom, darčekom 

Staromestskou knižnicou - návšteva, zápis nových členov, beseda so spisovateľkou, výstava 
výtvarných prác v knižnici  



Hasičským zborom – návšteva zbrojnice – ukážka práce hasičov  
Políciou: projekt – Póla radí deťom- beseda s policajtkou s ukážkami  v MŠ 
Šport – komplexom Tempo – korčuľovanie, plávanie, gymnastika 

Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne – didaktické aktivity – programy  zamerané na 
environmentálnu výchovu 

Základnou školou: možnosť neformálneho zoznamovanie sa detí s prostredím ZŠ -  možnosť 
sledovať vyučovací proces, spoločná účasť na aktivitách – kultúrnych akciách v MŠ,  

V spolupráci s PPP - depistážne vyšetrenie školskej zrelosti. Na základe funkčnej diagnostiky 
boli vytvorené stimulačné programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou, deti 
absolvovali i vyšetrenie v PPP, na základe čoho im bolo vydané odporučenie o odklade, alebo 
nástupe do ZŠ.  

V spolupráci logopedičkou sme uskutočnili depistážne vyšetrenie  
V spolupráci s Mudr. Frištákovou sme uskutočnili ortopedické vyšetrenie  

Veľmi dobrá spolupráca je s Rodičovským združením pri MŠ, ktoré je právnym subjektom, 
člen SRRZ. Uvítali sme pomoc rodičov pri zveľadení interiéru a exteriéru MŠ, oprave hračiek 
(kolobežky, odrážadlá), zariadenia, zabezpečovaní drobného materiálu na výtvarné 
a pracovné aktivity, zabezpečení  kancelárskych potrieb. 

 

 
                                                                        ............................................................... 
                                                                                    Mgr.  Jozefína Jurkovičová   
                                                                                    
                                                                       riaditeľka Materskej školy Tabaková 10 
 
 
Vyjadrenie rady školy:  
       
Rada školy pri MŠ Tabaková prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi  s c h v á l i ť  Správu 
o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Tabaková 10 za školský 
rok 2015/2016. 
   
                                          
      .......................................................... 
             Ing. Michaela Strelcová 
 

predseda Rady školy pri MŠ Tabaková 10 
 
 
 
 


