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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 a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení 

3. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na obdobie 2013-2017 
4. Plán práce MŠ Špitálska 49 na školský rok 2016/2017 
5. Školský vzdelávací program – „Všímavé očko“ 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Špitálska 49 
7. Informácie o činnosti Občianskeho združenia Špitálska 49 
8. Ďalšie podklady:  plán kontrolnej činnosti 

                                     dochádzka detí  
                                     vyhodnotenie podujatí a projektov 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Špitálska 49 za školský rok 2016/2017 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  
 
1. Názov školy:  Materská škola                    2. Adresa školy: Špitálska, 49 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/52 92 12 89                Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                                           e-mailová adresa: msspitalska@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Katarína Orlická Riaditeľ materskej školy (menovaný od 

01.04.2013) 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy:  
 
Rada školy pri MŠ Špitálska 49 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 rady školy sa začalo dňom 20.04.2016 na 
obdobie 4 rokov.  
 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Martin Lukáč predseda za rodičov 
2. Jaroslava Kobelová podpredseda za rodičov 
3. Jolana Ďurechová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Oľga Borovičková člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Veronika Remišová 

 
člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 
 
Počet zasadnutí rady školy- 2x do roka 
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy 

o zhodnotenie činnosti v šk. roku 2016/2017          
o spolupráca s Občianskym združením pri MŠ Špitálska 49        
o finančná výpomoc pri zabezpečovaní akcií pre deti   
o riešenie aktuálnych problémov, oboznamovanie s aktivitami a zameraním 

školy                             
o oboznámenie sa s hodnotiacou správou 
o získanie 2% pre materskú školu 
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7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy:  
 

Prehľad  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 
Poradné orgány  
- Pedagogická rada - členovia pedagogického kolektívu 
- Rada školy pri MŠ Špitálska 49 
- Metodické združenie MŠ Špitálska 49 

 
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

 
Rada školy s riadi Štatútom Rady školy pri MŠ Špitálska 49. Vyjadruje sa ku všetkým 
skutočnostiam, týkajúce sa riadenia a fungovania materskej školy. 

     Poradné orgány sa schádzajú podľa stanovených termínov, alebo podľa potreby. 
 Pedagogická rada - 4x ročne (podľa plánu) 
 Rada školy - 2x ročne 
 Metodické združenie - 4x ročne  

Pedagogická rada v školskom roku 2016/2017 zasadala 4x. Podieľala sa na tvorbe 
pedagogickej dokumentácie – školský poriadok, plán práce školy, plán kontinuálneho 
vzdelávania, školský vzdelávací program, plány výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Prerokovala uplatňovanie platných právnych predpisov, hodnotenie plánu práce. 
Spolupracovala so zriaďovateľom materskej školy, občianskym združením, radou 
školy a inými organizáciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní v materskej 
škole. 
Rada školy zasadala 2x a v tomto školskom roku, nemusela riešiť žiadne problémy. 
Metodické združenie zasadalo celkom 3x. Riešilo problematiku adaptácie detí na MŠ, 
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, účasti pedagogických 
zamestnancov na metodických dňoch. Vedením MZ bola do 31.01.2016 poverená p. 
Katarína Kissová, od 01.02.2017 MZ viedla p. Jolana Ďurechová. 

 
  b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried Počet detí Z toho Z toho 

 integ. 

2 38 x  2 38 x  

 Menej ako    
3-ročné 1    Menej ako 

3-ročné 1  

 3-ročné  8   3-ročné 4  

 4-ročné          9   4-ročné 7  

 5-ročné 13   5-ročné        14  

 6-ročné  7   6-ročné 12  

 spolu 38   spolu 38  
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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 

11 6/55% 1/9% 1/9% 
          
 
Odložená školská dochádzka sa týkala detí dosahujúcich 6 rokov v letných mesiacoch  a na 
žiadosť zákonných zástupcov. 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  
 

Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 
zamestnanci MŠ–spolu 5 zamestnanci – spolu 1,5 
Z toho PZ 4   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 4   
- nekvalifikovaní    
-dopĺňajú si vzdelanie    
Z toho NZ** 1   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  6,5   
Z celkového počtu zamestnancov 
MŠ  
% PZ 
 

 
61,53% 

  

 
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 začalo 

     

 
P. učiteľky sa zúčastnili metodických dní v staromestských materských školách, venovali sa 
samoštúdiu pedagogickej a odbornej literatúry. 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  
 

Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 
zapojila 

Divadlo Pod hríbom „ O Jankovi a Marienke“ Bienále animácie Bratislava 2016 – prehliadka 
animovaných filmov 

Návšteva ZŠ Gr sslingova - spolupráca Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí – 
účasť detí 2.triedy s programom „Betlehemci“ 

Výchovný koncert „Ľudové piesne a nástroje“ „Mliečna hliadka“ – účasť detí 2.triedy na 
Námestí SNP 

Úcta k starším - darčeky Policajtka Janka medzi deťmi 
Jeseň pani bohatá – výstavka prác detí  
Prišiel Mikuláš a čert do materskej            
školy 

 

Vianočné  besiedky pod stromčekom aj so 
 spoločným  posedením  

 

Divadlo Dúha 
„O neposlušnej mamine“ 

 

Návšteva ZŠ Gr sslingova – pred zápisom 
prvákov 

 

Fašiangy – karnevalové šantenie  
Divadlo Stražanovci 
„Červená čiapočka“ 

 

Divadlo Pod hríbom  
„Janko Hraško“ 

 

Urob si svoju knižku - aktivity  
Bublinová schow s vystúpením kúzelníka 
a spoločným fotografovaním 

 

Pozdrav mamičkám 1.trieda  
Pozdrav mamičkám 2.trieda  
MDD v MŠ – animátori, nafukovací hrad  
Schaumbmarov mlyn – výlet, divadelné 
predstavenie „ Dobrodružstvo kapitána 
Kotvičku“ 

 

Fotografovanie detí  
Anglický jazyk  
Výtvarné techniky  
Predplavecká príprava – plaváreň Pasienky, 
Slovnaft 

 

Rozlúčka s predškolákmi „Malá maturita“ 
v priestoroch školského dvora spojená 
a programom detí a spoločným posedením 
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Ďalšie informácie:  
 
Všetky akcie obohatili život detí v MŠ. Deti sa s radosťou zapájali do všetkých aktivít - 
nácvik tancov, piesní, básní, kde prezentovali svoju zručnosť a tvorivosť. Rodičia reagovali 
pozitívne na množstvo akcií - spoluprácou sa zapojili do života MŠ. Naďalej plánujeme 
zabezpečiť a organizovať rôzne akcie a zapojiť do nich rodičov v spolupráci s Občianskym 
združením pri MŠ Špitálska 49. 
V školskom roku 2016/2017 sme vytvorili v materskej škole pozitívnu a tvorivú klímu, ktorá 
si získala dôveru detí aj rodičov. 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená  
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

V zdravom tele 
zdravý duch 

 
2011 

 
       pokračuje          

Dobré-  
projekt opakujeme 

Príroda ti pomôže apríl 2010        pokračuje Dobré-  
projekt opakujeme 

Ovečky 2010        pokračuje Dobré-                                
projekt opakujeme 

Školské ovocie 2010        pokračuje Dobré- 
projekt opakujeme 

Urob si svoju knižku 2011        pokračuje Dobré- 
projekt opakujeme 

Zdravýživka 2014        pokračuje Dobré- 
projekt opakujeme 

Póla radí deťom 2016        pokračuje Dobré- 
projekt opakujeme 

 
 
Ďalšie informácie o projektoch: 
 
„V zdravom tele zdravý duch“ 
 
Prostredníctvom zážitkového učenia, modelových situácií a najmä hrových činností si deti 
utvárali povedomie a poznanie - čo je zdravie, aký význam má pre človeka, čo je zdraviu 
prospešné, starostlivosť o vlastné zdravie - telo, osobná hygiena a zdravie. 
 
„Príroda ti pomôže“  
 
Cieľom projektu bolo oboznámiť deti s liečivými rastlinami a ich  liečivými účinkami. 
Využívali sme puzzle, rozprávky, básne, piesne a tak sme motivovali nielen deti, ale aj ich 
rodičov. 
 
 
„Ovečky“ 
 
Rozprávky www.ovce.sk a rôzne doplnkové aktivity /hry, rozhovory, diskusie, omaľovánky/ 
sme využívali ako hravú formu prevencie. Informovali sme deti o tom, ako predchádzať 
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rizikám pri používaní nových technológií /mobil, internet.../, učili sme ich používať moderné 
technológie. 
 
„Školské ovocie“ 
 
Prostredníctvom konzumácie jablkovej šťavy sme informovali deti o výživovej hodnote 
ovocia a zeleniny a motivovali sme ich k vyššej konzumácii ovocia a zeleniny. 
 
„Urob si svoju knižku“ 
 
Zaujímavými a netradičnými aktivitami sme vytvárali pozitívny vzťah ku knihám, 
podporovali sme rozvoj predčitateľskej gramotnosti. 
 
„Zdravýživka“ 
 
Postavičkou „Zdravýživka “ a prostredníctvom interaktívnych hier sa deti učili deti správnym 
stravovacím zvyklostiam.  
 
„Póla radí deťom“ 
 
Návšteva policajtky Janky „Póly“ bola pre deti nielen zaujímavá, ale aj poučná. 
Prostredníctvom pracovného lista, rozhovoru a tiež praktických činností sa zoznamovali 
s prácou polície, cestnou dopravou, správaním sa na cestných komunikáciách, upevnili si 
dopravné značky.  
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole  
  
V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná kontrolná činnosť zo strany Štátnej školskej 
inšpekcie. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy  
 
Interiér a exteriér MŠ spĺňa bezpečnostné a hygienické požiadavky. Pri plnení úloh 
z výchovno-vzdelávacích plánov sme využívali všetky priestory materskej školy, školského 
dvora a priestory dvora obytného domu.  
 
Interiér                     
- dve triedy, šatňa, spálňa, herňa, umyváreň, jedáleň, riaditeľňa, miestnosť pre zamestnancov. 
Exteriér                    
- priestory školského dvora  
- priestory dvora obytného domu         
   
Čo bolo urobené: 
 
 výmena interiérových plastových dverí v priestoroch MŠ /4 ks/ 
 vymaľovanie častí priestorov po výmene dverí 
 výmena svietidiel v MŠ  
 esteticky dotvorenie priestorov MŠ – nástenky, obrázky, kvety atď., 
 zakúpenie učebných pomôcok a hračiek,  
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 zakúpenie prenosného telefónu 
 výmena drevených častí na pieskovisku  
 drevené obloženie stien v školskej jedálni 
    

Čo treba urobiť: 
 
 obnova múra na školskom dvore 
 náter záhradného domčeka 
 obnova zariadenia MŠ – stoličky pre učiteľky, doplnenie nábytku,   
 výmena interiérových dverí v priestoroch  ŠJ 
 výmena vonkajších vchodových dverí – vstup do školskej jedálne 
 zabezpečiť ešte jedno vyhradené celodenné parkovacie miesto pre MŠ, 
 doplniť didaktickú techniku, digitálne pomôcky 
 

                            
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy  
 
Financovanie materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ MČ Bratislava-Staré Mesto. 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  
    
 skvalitniť úroveň výchovy a vzdelávania, vytvoriť stimulujúce edukačné prostredie 

pre     zdravý vývin dieťaťa 
 vytvárať základy pohybovej kultúry a rytmiky, rozvíjať a kultivovať pohybový prejav 

dieťaťa 
 obsah výchovy a vzdelávania obohacovať o aktivity zamerané na posilnenie výchovy  

dieťaťa k ľudovým a kultúrnym tradíciám /besiedky, prezentácia detí na verejnosti.../  
 uplatňovať a posilňovať zdravý spôsob života v spolupráci s rodičmi, zapájať sa do 

aktivít propagujúcich zdravie 
 zapojiť rodičov  do aktívneho diania školy účasťou na rôznych netradičných 

podujatiach /vystúpenia, výlety, aktivity MŠ.../     
 zlepšiť materiálno-technické vybavenie priestorov materskej školy a školského dvora 

v spolupráci so zriaďovateľom, občianskym združením a ZRPŠ. 
  
Zhodnotenie:  
 
V súlade s koncepčným zámerom materskej školy, v školskom roku 2016/2017, sme vytvárali 
stimulujúce edukačné prostredie, orientovali sme sa na oblasti príťažlivé pre deti. Realizovali 
sme plnenie úloh vymedzených v Pláne práce školy, Štátnom vzdelávacom 
programe, Školskom vzdelávacom programe „Všímavé očko“. 
 
Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Deti dosahovali praktické zručnosti 
primerané veku, pracovali s pracovnými zošitmi, osvojili si kultúrne a stravovacie návyky. 
Využívali sme rôzne druhy hier zameraných na aktivizáciu dieťaťa, na rozvoj pamäti, 
pozornosti a myslenia. Vzájomným rešpektovaním, komunikáciou a citovým pôsobením sme 
usmerňovali vôľové vlastnosti detí, zamerali sme sa na vytváranie pozitívneho vzťahu k sebe 
a druhým. Hravým spôsobom sa oboznamovali s cudzím /anglickým/ jazykom. 
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V pedagogickom procese sme posilňovali sociálnu a jazykovú komunikáciu detí, stimulovali 
sme deti k tvorivosti, k sebahodnoteniu. Posilňovali sme výchovu dieťaťa k ľudovým 
a kultúrnym tradíciám – besiedky, prezentácia na verejnosti, zdobenie medovníkov, zvyky 
Vianoc, zdobenie kraslíc, ľudové hry, tance. Prostredníctvom hier, scénok, tancov sme 
vytvárali základy pohybovej kultúry a rytmiky a tým sme rozvíjali pohybový prejav dieťaťa. 
Účasťou detí materskej školy na kultúrnych podujatiach sme rozvíjali vlastenectvo a vzťah 
k mestu, ku kultúre a ľudovým tradíciám. 
Vhodnými formami, aktivitami – rozhovory, príbehy, besedy, propagačný materiál, sme 
pokračovali v plnení úloh v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a tým sme rozvíjali sme 
osobnostné a sociálne kompetencie detí. 
 
Predčitateľskú gramotnosť sme rozvíjali rôznymi zaujímavými aktivitami – počúvaním 
príbehov, tvorba pojmovej mapy, využívaním školskej knižnice, návštevou kníhkupectva. 
V spolupráci so ZŠ Grösslingova, rodičmi, sme pripravovali deti  na vstup do základnej školy. 
Prezentáciu zdravého životného štýlu sme realizovali prostredníctvom projektov zameraných 
na ochranu zdravia a zdravú výživu / Príroda ti pomôže, Chcem byť zdravý, Školské ovocie, 
Zdravýživka,/ aj v spolupráci s rodičmi detí. 
 
Pokračovali sme v tradíciách materskej školy organizovaných v spolupráci s rodičmi a OZ 
Špitálska. Rodičia sa do aktivít zapájali, zúčastňovali sa na vystúpeniach detí, brigádach 
a iných podujatiach materskej školy. Pomáhali aj pri zabezpečovaní akcií pre deti a 
materiálno – technického vybavenia materskej školy. 
Materiálno – technické vybavenie priestorov materskej školy a školského dvora sa nám 
podarilo zlepšiť v spolupráci so zriaďovateľom MČ – Staré Mesto a OZ Špitálska. Počas 
školského roka sme čiastočne zmodernizovali priestory materskej školy a školského dvora. 
 
K silným stránkam našej materskej školy patrí prezentácia detí na verejnosti, zapájanie sa do 
kultúrneho života mesta a vytváranie estetického  a podnetného prostredia pre deti. 
 
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  
 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali podľa ŠKVP „Všímavé očko“ vypracovaného 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Všetky p. učiteľky vytvárali stimulujúce 
edukačné prostredie, kompetencie detí rozvíjali prostredníctvom činností prepojených 
s reálnym životom, tvorivosťou.  
 
SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY 
- dobrá odbornosť pedagogických 
zamestnancov 
- množstvo akcií v MŠ 
- dobrá spolupráca s Občianskym združením 
- spolupráca s CVČ – krúžková činnosť 
- vhodná poloha MŠ v centre mesta 
- tiché prostredie školského dvora 
- zodpovedný prístup učiteliek k príprave detí 
na vstup do ZŠ  
 

SLABÉ STRÁNKY 
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
- slabá motivácia k lepším výkonom 
z dôvodu neuznania statusu učiteľa 
spoločnosťou 
- občasné pretrvávanie starých foriem 
a metód práce 
- problémy s parkovaním 
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Návrhy opatrení: 

- dosiahnuť základy počítačovej gramotnosti u všetkých zamestnancov 
- spolupracovať a PPP a  logopédom pri riešení problémov detí – poruchy 

správania a reči 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 
Organizačná štruktúra materskej školy bola spracovaná v školskom poriadku tak, že 
umožňovala plynulú realizáciu pedagogického procesu. Pedagogický proces sa riadil denným 
poriadkom, ktorý zohľadňoval vnútorné a vonkajšie podmienky MŠ a požiadavky 
psychohygieny. Uplatňovali sme uvoľnený denný poriadok, striedanie pohybových 
a oddychových činností. 
 
Vhodné psychohygienické podmienky zabezpečujeme vytváraním priaznivej klímy 
a hygienickým štandardom. V spolupráci so zriaďovateľom a občianskym združením  
postupne modernizujeme zariadenie materskej školy.  
Deti majú počas celého dňa zabezpečený pitný režim – čistá voda, nesladený čaj.  
     
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom  

 
Poskytovanie poradenskej činnosti individuálnymi konzultáciami a navrhovanie spoločného 
riešenia k vzniknutým problémom.  
 
Spolupráca materskej školy a rodičov sa realizovala prostredníctvom Občianskeho združenia 
pri Materskej škole Špitálska 49. Dobrá spolupráca s rodičmi prospieva celej materskej škole 
a má veľký význam nielen v zabezpečovaní materiálneho vybavenia, ale aj na vzájomných 
vzťahoch založených na dôvere a úcte. Rodičia sa zapájali do aktivít materskej školy, 
podieľali sa na príprave a tiež realizácii akcií v materskej škole – besiedky, vystúpenia detí na 
verejnosti, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi a iné. 
 
Krúžková činnosť bola realizovaná externými lektormi v spolupráci s CVČ Štefánikova ul.  
 
Spolupracovali sme: 
 s logopédom - bola urobená depistáž 
 s PPP - pomoc pri riešení pedagogického prístupu k problémovým deťom 

a posudzovaní školskej zrelosti.  
 so Základnou školou na Grösslingovej ulici – uľahčenie prechodu z MŠ do ZŠ, deti sa 

oboznamujú s priestormi a aktivitami školy. 
 Hečko - predplavecká príprava 

 
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 
 

 CVČ- zabezpečenie výučby anglického jazyka 
 CVČ- výtvarné techniky 
 Športkomplex – Hečko - predplavecká príprava 



 12 

 Divadlo:  Pod hríbom, Slniečko, Stražanovci, Baretka, Bum Bác, Teátro 
 Divadlo: Baretka - Vianoce, Mikuláš 
 Občianske združenie pri MŠ Špitálska 
 Štátne bábkové divadlo 
 Bibiana 
 Hasičská stanica 
 Polícia SR 

 
Vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni, o čom svedčí aj spokojnosť rodičov, návrhy na 
zlepšenie  zo strany rodičov sme nezaznamenali.         
 
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                  ..........................................................                                   
                                                                                                 Katarína Orlická  
        riaditeľ materskej školy  
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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 Špitálska 49 za školský rok 2016/2017 
 
 
 
      .............................................................. 
                    Ing. Martin Lukáč  

predseda Rady školy pri MŠ Špitálska 49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


