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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy  VAZOVOVA 16  za školský rok 2015/2016. 

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 28.03.2016. Funkčné obdobie sa začalo dňom  
29.03.2016 na obdobie 4 rokov.  
Členovia rady školy: 
Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
 
Patrik KRIŽANSKÝ PhDr. 
 
Tatiana VRŠANSKÁ Mgr. 

 
predseda 
 
hospodár – pokladník 

 
za rodičov  
 
člen za rodičov 

Janka ROČIAKOVÁ Člen za pedagogckých zamestnancov 
Eva NIŽŇANOVÁ Člen za nepedagogických zamestnancov 
SOŇA PÁRNICKÁ poslanec  za poslancov 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016: 
 
V škol. r. 2015/16  boli štyri zasadnutia Rady školy. 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. 
Riešená problematika : 

• Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ 
• schvaľovanie zámeru a koncepcie MŠ 
• Školský vzdelávací program „Domček prekvapení“ 
• schvaľovanie a konzultácie o Pláne práce MŠ 



• vyjadrenie sa k personálnym otázkam  
• pomoc 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,  

• Stručná charakteristika 4ystem práce poradných orgánov riaditeľa školy : 
 

      Pedagogické rady – PgR mala v školskom roku 2015/16  6 členov,  tvoria ju všetci pedagogickí     
zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočnili podľa  plánu, ktorý tvorí súčasť 
plánu práce školy.  

PgR sa zaoberala, odsúhlasovala, vyjadrovala sa a schvaľovala dokumenty školy, projekty 
školy, mimoškolské aktivity, riešila prevádzkové a pracovné úlohy a tvorila uznesenia 
platné pre všetkých zamestnancov školy. PgR sa schádzala podľa harmonogramu 
pedagogických porád 

• vyjadrila sa, odsúhlasovala a schvaľovala dokumentáciu školy, projekty, 
mimoškiolské aktivity, riešila prevádzkové a pracovné úlohy, tvorila uznesenia 
pre všetkých zamestnancov školy 

• vyjadrila sa k smerovaniu a plneniu hlavných úloh Školského vzdelávacieho 
programu 

• vyhodnocovala plnenia individuálnych úloh a poverenia zodpovednosti za 
stanovené čiastkové úlohy 

• vzájomne konzultovala a poukazovala 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.  MZ pracovalo podľa svojho plánu činnosti.  
Počas roka sa združenie zišlo štyrikrát. Na svojich zasadnutiach prerokúvalo organizáciu aktivít, 
venovalo sa pedagogickým otázkam v spojitosti s prípravou Inovovaného ŠkVP, učiteľky 
rozoberali problémy týkajúce sa zmien v realizácii  vyplývajúcich zo zmien  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. Plán 
činnosti MZ bol splnený. 
 
 
 



  b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

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 64 x - 3 64 x - 

 Menej ako 3-ročné - -  Menej ako 3-ročné - - 

 3-ročné 20 -  3-ročné - - 

 4-ročné 20 -  4-ročné 2 - 

 5-ročné 14 -  5-ročné 2 - 

 6-ročné 10 -  6-ročné 2 - 

3 spolu 6 - 3 spolu 6 - 
 
c) Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NAVŠTEVUJE MŠ 

22 11= 50% 2 = 9 % 2 

 
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  
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 neustáleho nadobúdania nových kompetencií a profesijného rastu 
 rozvíjanie profesijných oblastí 
 vyššia prestíž, v očiach verejnosti 
 vhodnosť vzájomnej pomoci a spolupráce medzi učiteľkami 
 potreba samovzdelávať sa a zdokonaľovať sa 
 potreba poznať, čo je trendom 

 
Pracovali sme podľa  ŠTVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pričom sme 
sa snažili o samoštúdium IŠtVP a  v súvislosti s tým, už kolektív zamestnancov začal s 
prepracovávaním dielčich metodických dokumentov. 

 
Priebeh vzdelávania/počet/ 

Forma vzdelávania Počet prihlásených 
Začalo pokračuje Ukončilo 

Rozvíjanie emocionálnej 
inteligenciekomunikačných 

zručností 
4 4  4 

Jednorázové priebežné 
vzdelávania 

6 6  6 

 
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 

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, Tanečno-muzikálna  príprava, 
Výtvarná príprava do ĽŠU, Muzikoterapia, 
kurzy korčuľovania a plávania  

 Projekt Mestskej knižnice – Čítaj spolu so 
mnou 
 
 
 
 



EKO zber Zber papiera v MŠ 

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

Zapojenie sa do projektu Zdravé ďasná – 
DENTALALARM 

Športové –branné dni pre deti 
Depistáž -Školská zrelosť PhDr. Kalászová z 
PPP /Január  2016/ 
Prednáška z PPP k adaptácii pre rodičov  
novoprijatých detí pre rodičov /máj 2016/ 

Prezentácie detských názorov v Rádiu Regina 
k rozličným aktuálnym témam 

Oslavy narodenín v kruhu triedneho 
kolektívu, fašiangová diskotéka /február 2015 

Projekt PZ – Ukážka práce PZ pre poriadok 
v meste – Máj 2016 

Výlety historic. Bratislavou,  /apríl-máj 2016/  
 
Uskutočnenie exkurzie u Mestských hasičov  

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 PZ pre deti predškolského 
veku  - Rýchlo a bezpečne  prejdi križovatku 

 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená  
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 
 
 

PONÍKY – naši kamaráti 9/15  6/16 Animoterapia 

Výučba AJ 
 
 
 
 
 
 
 
Adamko-hravo  
a zdravo,  

 október  
 
 
 
 
 
 
 
 
október  

Výučba naďalej 
pokračuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
celoročne 

-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. 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 

30. november  Spolupráca s OZ 
Kmeťovo nám. 

Komunitný deň - 
Kmeťovanie 

Škôlka kreslenia a 
maľovania 

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

Vodiaci psík  
- To sú moje oči 

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

Orálne zdravie – 
Zdravé zúbky 

celoročne                  Trvá – Projekt 
medikov 

-Deti si postupne 
uvedomujú nutnosť 
starostlivosti o vlastný 
chrup 

Zabudnuté Vianoce – 
divadielko 
 

06.12. 
 
 

  

Navšteva 1. roč. 
Vazovova 4  

marec   Zažiť pocit výnimočnosti 

Malý korčuliar marec   Zvládnutie rovnováhy, 
chôdze,  sklzu po 
šmykľavej rovine 

Požiarnik môj kamarát apríl 2016   



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

 
 
apríl  
 
 
 
 

Trvá 
 
 
 
 
 
 

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

PZ ktorí  nám pomáha 
udržať poriadok 
v meste  

apríl  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   
 
 
máj  

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

ŠKOLSKÉ ovocie – 
prevencia proti obezite 
detí 

október  Máj2016 Zvýšiť informovanosť 
detí a konzumáciu 
zeleninky a ovocia 

FALCONARII – sokolíky máj    

ŠPORTKOMPLEX máj  Pokračovanie  
v ďalšom školskom 
roku 

Eliminácia chorobnosti 

Rekonštrukcia 
elektroinštalácieproject  

júl - august   Inovácia interiéru MŠ 

Aha čo už viem ! 
prezentácie v divadle 
AHA 

Besiedka a otvorené 
hodiny 

 Ocenenie práce učiteľov 
a lektorov krúžkov 

 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v materskej 
 škole  
V školskom roku 2015/2016 nebola uskutočnená kontrola Štátnej školskej inšpekcie.  
V roku 2004 bola vykonaná komplexná ŠŠI a v r. 2009 bola realizovaná Tematická inšpekcia, kde 
bolo konštatované že, 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  
Materiálno-technické podmienky MŠ sú vo veľmi dobrom stave. 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 svojím 
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 2. Triedy.  
Školský dvor je priestranný, vysadený zeleňou, vybavený je klasickým detským záhradným 
náradím a 2 pieskoviskami. Chodníky sú popraskané, povrch sa na viacerých miestach 
rozpadáva. Ich stav sa zhoršuje po každej zime.  
V školskom roku 2015/2016 boli vďaka MČ Staré Mesto, ako zriaďovateľa boli  zrekonštruované 
priestory MŠ – zrekonštruovaná elektroinštalácia, svietidlá , zateplenie exteriéru budovy, výmena 
vstupných dverí  a vymaľovanie interiéru MŠ. 
 Edukačné, pohybové a relaxačné aktivity detí v priestore ŠD sú realizované využívaním hrových 
prvkov – bicyklíky, kolobežky, autá a hračky do dvoch pieskovísk. Je potrebné ešte vybrúsiť 
parkety v spálni, vymeniť interiérové dvere, prerezať zeleň kôli presvetleniu tied.   
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  je nutná ich výmena 
• 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 UP   
• Pokračovať v dopĺňaní  inovovaných digitálnych  pomôcok – interaktívna tabuľa   
• Doplnenie posteľného oblečenia, včetne paplónikov a podušiek 
• Vymeniť interiérové dvere na triedach 
• Inovovať hracie prvky na ŠD 

 
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:  
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 ročného prijímu boli využité na zveľadenie exteriéru  na školského dvora, spolu 
s edukatívnymi softvérmy, edukačné materiály pre ozvláštnenie VVČ a organizovanie exkurzií 
pre ozvláštnenie VVČ. 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia:  
 
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 

 

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 



každú vhodnú príležitosť, 
rozvíjať medzipredmetové 
vzťahy, prakticky využívať 
vedomosti, zaraďovať do 
vyučovania prierezové témy 
a objavovať súvislosti 

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. 

• 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!“  

• 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.  

• 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 vytváraných jednoduchých kníh a máp 
- 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  
 
SILNÉ STRÁNKY 

• Stabilný pedagogický kolektív 
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 
s talentovanými deťmi 

• rozdelenie detí podľa vekových 
osobitostí – škola rodinného typu 

• mimoriadne dobrá spolupráca 
s Radou školy 

SLABÉ STRÁNKY 
• nízka motivácia pedagogických 

zamestnancov 
• nemožnosť ovplyvnenia  

ohodnotenia kreativity pedagógov 
• absencia telocvične na športové 

activity a prevádzkových 
zamestnancov 

• opotrebovanie podlahových krytín 
• vysoké náklady na obnovenie 

priestorov MŠ 
• priame centrum mesta  - potrebná 

rekonštrukcia priestorov /58 rokov/ 
• veľká právomoc rodičov na úkor 

posúdenia odborníkov vo výchove 
dieťaťa, prípadne nezáujem rodičov 
riešiť problém 

 



• 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  
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. 
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.  
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 
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 CPPPaP – 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 s OZ Kmeťovo námestie 
 spolupráca s DENTALALARmM-om project “Zdravé ďasná”  
 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 
V riadení MŠ sa nám osvedčila mimoriadne dobrá spolupráca s predsedom našej RŠ PhDr. 
Patrikom Križanským, vďaka ktorému sme získali nové dimenzie pohľadu širšieho okolia na 
profil našej materskej školy. 



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.  
 
Voľnočasové aktivity : 
Počas školského roka boli deti po súhlase rodičov zapájené do voľnočasových aktivít :  
 
 
Názov aktivity             Vedenie aktivity     Počty detí       Zameranie krúžku  
Veselo s angličtinou    Mgr. Kimličková              38            oboznamovania s cudzím jazykom 
Slnečnica –Tanečný k.  Mgr. Masaryková J.        37            pohybová kultúra 
Škovránok – Spev        Mgr. Masaryk M.            39            správne dýchanie 
Plávanie                       PaeDr. Hečko                   21            podpora zdravia-otužovanie 
Korčuľovanie               PaeDr. Hečko                   20            otužovanie, obratnosť 
Hravé maľovanie – Vv        CVČ                           28           estetické cítenie 

 
 
 
 
                                                                                   Nataša Harmatová                                    
                                                                                            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  30.08.2016 za školský rok 2015/2016 
 
 
      ............................................................. 
        PhDr. Patrik Križanský  

predseda Rady školy pri MŠ Vazovova 16 
 

 


