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Východiská a podklady: 

 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia  materskej školy na roky 2010 - 2013 

4. Plán práce MŠ Kuzmányho 9, Bratislava na školský rok 2009/2010 

5. Plán Metodického združenia 2009/2010 

6. Informácie o činnosti Rady školy a OZ  pri MŠ Kuzmányho 9, Bratislava 

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 2009/2010  

 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
 
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 
 
 
1. Vedúci zamestnanci školy: 
 
 
Meno a priezvisko 

 
Funkcie 

 
Magdalena Černáková, Bc. 

riaditeľka materskej školy 
(menovaná od 1. 7. 2009) 

 
 
 
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. Nové funkčné obdobie sa začalo dňom  

21. 04 . 2008 na obdobie 4 rokov – do 24. 04. 2012  

 

 
 
P. č. 

 
Meno a priezvisko 

 
Funkcia 

 
Zvolený /delegovaný/ za   

1 Mgr. Šoltésová Tatiana 
PhD. 

predseda za rodičov 

 
2 

 
PaedDr. Mikulášová Viera 

 
podpredseda 

 
za pedagogických zamestnancov  



 
3 

 
Bc. Mikšovská Mariana 

 
člen 

 
za pedagogických zamestnancov 

 
4 

 
Mgr. Babišová Viera 

 
člen 

 
za  rodičov 

 
5 

 
MUDr .Osuský Peter, CSc. 

 
člen 

 
za miestne zastupiteľstvo 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010 

 

Počet zasadnutí rady školy bola  3x do roka.  

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala pri plnení úloh materskej školy:  

- správa o činnosti a zameraní MŠ   

- plán práce MŠ a  odsúhlasovanie akcií školy pre deti  

-  zapájanie rodičov do aktivít školy 

- hodnotenie výsledkov hospodárenia MŠ za uplynulý školský rok a predbežný plán    

   hospodárenia na nový školský rok 

- získanie 2% daní z príjmov pre MŠ  

- spolupráca s Občianskym združením „Zámoček“ pri MŠ  

   

 

7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy:  

 

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 

     ·  pedagogická rada – zložená z členov pedagogického kolektívu 

     ·  pracovné rady – zložené z pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy 

     · Rada školy  

    . Občianske združenie Zámoček – zložené z rodičov školy   a dobrovoľných členov 

    .  Metodické združenie MŠ 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

Poradné orgány sa schádzajú podľa potreby alebo podľa stanovených termínov: 

      ·  pedagogická rada        

 ·  Rada školy, OZ  Zámoček“  

      .  Metodické združenie 
 



Pedagogická rada je zložená  z členov pedagogického kolektívu zasadala celkom  5 krát. Jej 

činnosť bola zameraná  na zmeny obsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

a v pedagogickom prístupe pedagógov. Zmena sa týkala inovácie edukácie s uplatnením 

nových progresívnych foriem  a metód práce. Zameriavali sme sa na podporu celostného 

osobnostného rozvoja dieťaťa. Sústreďovali sme sa aj na vypracovanie a prezentovanie 

odborných tém - podľa plánu práce školy. Na pláne bola aj modernizácia kabinetov učebných 

pomôcok,  zriadenie telocvične a miestnosti na krúžkovú činnosť. Tieto plány sa k septembru 

2010 podarili zrealizovať.  
Východiská:  Školský vzdelávací program, ISCED 0, Plán práce školy, hodnotenie výchovno-

vzdelávacej činnosti,  legislatívne zmeny. 

 

Rada školy  -  efektívne a úzko  spolupracuje s OZ „Zámoček“. Zúčastňuje sa na spoločných 

podujatiach materskej školy, prerokúva záujmy detí a rodičov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. OZ v spolupráci s RŠ iniciovala jarnú  brigádu na vyčistenie školskej záhrady. 

OZ sa aktívne podieľa aj na materiálno-technickom zabezpečení.  

Predmetom stretnutí Rady školy bolo prerokovanie: 

• výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti 

• hodnotenie výsledkov hospodárenia 

• prerokovanie koncepcie MŠ 

• oboznámenie sa plánom práce školy a školským poriadkom 

• modernizáciou interiéru MŠ 

• materiálne zabezpečenie - OZ „Zámoček“ a zriaďovateľ 
 

Metodické združenie  MŠ  - počet stretnutí – 4 krát 

Svoju činnosť zahájila v školskom roku 2009/2010. V tíme sú zastúpení všetci pedagogickí 

zamestnanci. Vedúcou metodického združenia je p. uč. Ťažárová Henrieta. 

Predmetom stretnutí boli odborné témy týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti 

a konzultácie ku konkrétnym témam a problémom.  Nakoľko MZ svoju pôsobnosť iba 

začínala, efektivita práce nebola úplne vyťažená. V novom školskom roku očakávame vyššiu 

efektivitu činnosti a riešenie zaujímavých a  aktuálnych problémov z oblasti pedagogickej 

praxe.  

 
 
 



b) Údaje o počte detí materskej školy 
 
 

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ SPOLU 

 
15 11/  44 % 6/   24% 6 

 
 
 
e) údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 

      

Na základe hodnotiacich správ a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a aktivitách 

v jednotlivých vekových skupinách konštatujem, že úlohy vyplývajúce zo Školského 

vzdelávacieho programu „Zámoček“ ako aj hlavné úlohy plánu práce školy vyplývajúce 

z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2009/2010 boli splnené a realizované 

v požadovanom rozsahu.    

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010  

Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho 

Z 
toho 
integ.  

Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho 

Z 
toho  

 
integ.  

3 70 x 0 3 66 X 0 

 
Menej 
ako 3-
ročné 

1    
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 19   3-ročné 1  

 4-ročné 21   4-ročné 18  

 5-ročné 21   5-ročné 20  

 6-ročné 8   6-ročné 20  

 7-ročné 0   7-ročné 7  

 spolu 70   spolu 66 
 
 



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 ŠJ– 
spolu 

 
3 

Z toho  PZ 6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 1   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  11   
 
Z celkového počtu zamestnancov MŠ  
% PZ 

 
54,54 

  

 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy (§2 ods.1 

písm. h)  v školskom roku 2009/2010 

 
Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 
VŠ – magisterské štúd. 
Elementárna 
pedagogika – 1. roč. 
ext. st. 

1  1  

 
Enviromentálna 
výchova 

1 1 -  

 
Seminár pre MŠ 
spolupracujúce s VŠ 

 

2  2  

Rozvíjanie 
didaktických 
kompetencií (aktualiz. 
vzdelávanie) 

 

5  4 
 
1 

 

 



Ostatné vzdelávacie programy z plánu Kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2009/2010 

na ktoré sa pedagogickí zamestnanci prihlásili, nebolo ešte uskutočnené.  

 
 
 
Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  
 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ 

 
Údaje o aktivitách do ktorých sa MŠ 

zapojila 
 

Prednáška MUDr. Kossárovej pre rodičov na 
tému „Alergia a správne dýchanie“ 

 

 
Kurz korčuľovania 

Prezentácia didaktickej pomôcky Logico 
primo 

Cvičenie  na fit loptách, 
krúžková činnosť 

 
 

 
Flauta – hudobná príprava – hry na flautu, 
dychové a rytmické cvičenia  

 
„Čo je umenie“ – tvorivé dielne v SNG – 1x 
mesačne 

 
Výučba anglického jazyka, otvorená hodina 
pre rodičov ( JŠ – Prima) 

 

 
Kúzelnícke predstavenie 

Akcie v Mestskej knižnici – interaktívne 
čítanie (čítali herci O. Belešová, M. 
Pavelková, R. Stanke) 

Enviromentálna výchova: 
1.  „lesné zvieratká na návšteve MŠ“ 
2.  „vodné živočíchy“ 

 

 
Divadelné predstavenia – jedenkrát do 
mesiaca, v MŠ  

Návšteva detí v ZŠ Hlboká - predškoláci 

 
Súťaž pre rodičov a deti – Deň Svetlonosov – 
október, november 

 

 
Hudobný  koncert pre deti – „Ide, ide muzika“ 

Prezentácia firmy KIRI 

 
Mikuláš v MŠ – program pre deti 

Brigáda rodičov – úprava školskej záhrady, 
spojená s ochutnávkou nátierok zo ŠJ 

 
Vychádzka k Betlehemu  

 

 
Vianočná besiedka pre rodičov  
 

 

„Ježiško v MŠ“ – posedenie pri stromčeku 
v MŠ,  divadelné predstavením – „Anjelik“ 

 



 
Súťaž  – O najkrajší medovník, v spolupráci 
s rodičmi - december 

 

 
Odborná prednáška v MŠ p. učiteliek z 1. 
tried zo ZŠ Hlboká (pre rodičov 
predškolákov) 

 

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

 

 
Fašiangy – s karnevalom v MŠ 

 

 
„Zlatá kukučka“ – predstavenie ľudových 
hudobných nástrojov v MŠ 

 

 
Recitačná súťaž detí MŠ 
 

 

Návšteva rodiča v triedach – ukážka 
povolania –„lekár“ (MUDr. Pročková) 
 

 

Besiedka ku „Dňu matiek“  
 

 

Plavecký výcvik 
 

 

Projekt Zdravý úsmev  - stomatologická 
starostlivosť a preventívne prehliadky v MŠ  

 
 

 
Spolupráca s PdFUK BA – ukážky činnosti  
študentom 

 

 
Výlet vláčikom City Train po Bratislave  
Deň detí -  športové aktivity 

 

 
Turistická vychádzka do Horského parku 
 

 

Výlet na farmu – Ranč u Paľa, a návšteva 
Vodného mlyna v Jelke 

 

 
Rozlúčkový program pre predškolákov 

 

 
 
i) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 
nezapojili  sme sa do mimoškolských súťaží 
 
 
 
j) Údaje o projektoch v školskom roku 2009/10, do ktorých je materská škola zapojená  
(§ 2 ods. 1 písm. j) 



 
 

 
Názov projektu 

 

 
Termín začatia 

realizácie projektu 

 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

 
Výsledky 

 
 
„Dokážem to sám“ – 
sebaobsluha pri 
stolovaní 

 
 
 
     X/2009 

 
 
 
   VI/2010 

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“ 

 
 
 
  X/2009 

 
 
 
VI/2010 

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 
šk. r. 

 
„Čo je to umenie“ – 
tvorivé dielne v SNG 

 
 
  X/2009 

 
 
VI/2010 

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 

Cvičenie na 
balančných loptách 

  X/2009 VI/2010 Ukončenie úspešného 
projektu pre technické 
problémy.   

 
 
„Veselá flautička“ – 
výučba hry na flautu 

 
 
  X/ 2009 

 
 
VI/2010 

Deti si hravou formou 
osvojovali radosť 
z muzicírovania, sluchovú 
a rytmickú predstavivosť -  
hrou na zobcovej flaute.  
Pokračovanie  v ďalšom 
roku 

Výučba AJ 
(Jazyková škola 
Prima) 

  X/2009 VI/2010 Pútavou a hravou formou 
si deti osvojovali 
elementárne prvky AJ. 
Pokračovanie v ďalšom 
roku 

 
„Hry formou 
dýchacej 
gymnastiky“ 

 
  X/ 2009 

 
VI/20110 

Deti sa učili k správnemu 
dýchaniu formou 
dýchacích hier a dýchacou 
gymnastikou. Učili sa 
zladiť rytmus dýchania s 
pomocou končatín a trupu. 
Pokračovanie v ďalšom 
škol. roku 

 



 

Ďalšie informácie: 

V rámci koncepčných zámerov sme plnili prvky: Zdravej školy, Waldorfskej školy,  Krok za 

krokom,  Montessori. 

Všetky aktivity a akcie boli pre deti vyberané tak, aby boli zaujímavé a zároveň aj poučné, 

aby okrem zábavy priniesli deťom nové vedomosti a spôsobilosti , ktoré rozvíjajú poznávacie 

procesy. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  

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, 

- pani učiteľka Šurabíková absolvovala školenie ku grafomotorickým zručnostiam 



- pravidelne sa s deťmi uskutočňujú grafomotorické cvičenia, využívajú sa pracovné listy 

a veľké plochy (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 

K bodu 3, 

- na realizovanie interných krúžkov sa nevyužíva potenciál učiteliek 

- naďalej sa organizujú len externé krúžky 

K bodu 4, 

- pravidelne sa dopĺňa fond odbornej a detskej literatúry novými titulmi. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 
1) 
 
Priestorové podmienky MŠ majú dobrú úroveň, je to trojtriedna neúčelová budova  

s vyhovujúcimi triedami. Vzhľadom na rozlohu tried, je možnosť vytvorenia centier aktivít 

a hracích kútikov. Chýbajú samostatné spálne, denne sa rozkladajú ležadlá vo všetkých 

triedach. Toho času však už máme nové ležadlá  vo všetkých triedach, taktiež nový nábytok 

v 3. triede a v školskej jedálni – zabezpečil zriaďovateľ. 
V štádiu riešenia je výmena okien, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, pri väčšej búrke zateká 

cez ne do tried. Taktiež MŠ nebola maľovaná už niekoľko rokov. Hygienické zariadenie pre 

deti je staré a opotrebované. Potrebná je aj rekonštrukcia fasády a oplotenia MŠ. 

  
V rámci financovania a spolupráce s  MC BA - Staré Mesto bolo dodané: 

•    15 nových ležadiel 

� detské paplóny a obliečky  

� nový  nábytok do jednej triedy 

� nový nábytok do školskej jedálne         

       
V rámci v spolupráci s rodičmi a angažovanosťou Občianskeho združenia „ Zámoček“ 

sa podarilo zrealizovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy.  

 



 

Zakúpením: 

� hračiek a darčekov pre deti (Vianoce, rozlúčka s najstaršími deťmi, MDD) 

� nových didaktických pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

� odbornej a detskej literatúry 

� kobercov do dvoch tried 

� antialergických paplónov a obliečok 

� šatníkových skriniek – 20 ks 

� výtvarného materiálu  

� rádioprehrávača 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  

· 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 (§ 2 ods. 1 písm. n).      

 

Oblasť skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 Stanovenie cieľov:          

• Tvorivo-humanistickou koncepciou výchovy a vzdelávania v ktorej strede záujmu je 

dieťa, sa zamerať na podporovanie celostného osobnostného rozvoja dieťaťa. 

• Podporiť a rozvíjať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. 

• Aktivizovať kognitívny rozvoj, psychomotoriku a sociálno-emocionálnu oblasť. 
• V každodenných edukačných aktivitách rozvíjať tvorivosť a predstavivosť dieťaťa. 

Premysleným  plánovaním a realizáciou edukačného procesu sme aktivizovali 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 

 



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 (§ 2 

ods.  1 písm. o). 

 Informáciu o týchto oblastiach uvedie materská škola podľa SWOT analýzy t. j. silné a  slabé 

stránky materskej školy, príležitosti a riziká. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

� veľmi dobrá lokalita MŠ 

� veľa zelene na školskom dvore 

� profesionalita pedagogických 

zamestnancov, záujem o odborný 

rast 

� veľa akcií MŠ 

� športove aktivity 

� akceptácia osobnosti  

� zavedenie alternatívnych prvkov do 

výchovy a vzdelávania 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� vonkajší vzhľad budovy – fasáda, 

oplotenie, zastaraná kanalizácia 

� neodborná starostlivosť o zeleň – 

absencia záhradníka 

� prašnosť školského dvora, chýba 

trávnatá plocha ( pri nepriaznivom 

počasí je blato, pri suchom prach) 

� nedostatočné finančné odmeňova- 

nia pedagogických i nepedag. 

zamestnancov  

� problémy s parkovaním pred 

budovou MŠ 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

� dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie detí, poznávanie 

historického centra 

� zapájanie sa do projektov 

� zapájanie do života MŠ rodičovskú 

verejnosť 
� účelne vybavený školský dvor   

  

 

RIZIKÁ 

 

� dôslednosť pri dodržiavaní 

bezpečnostných opatrení 

(uzamykanie hlavnej brány –

nefunkčný zvonček)  

 

 

 

 



II. Ďalšie informácie o materskej škole: 

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 

 

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 dobrej úrovni.  

Dbáme aj o estetizáciu  prostredia, kladné medziľudské vzťahy medzi zamestnancami MŠ,  

a rodičmi.  

 

 

b) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 

ods. 2 písm. c)  

 

Spolupráca s rodičmi - bola na veľmi dobrej úrovni. Rodičia boli pravidelne informovaní 

o akciách, aktivitách a zameraní MŠ. Okrem toho rodičov týždenne informuje výveskami 

o výchovno-vzdelávacej činnosti. V MŠ prevláda pozitívna atmosféra s posilňovaním dôvery  

a akceptácii rodičov a zamestnancov.  

Rodičia sa zapájali do súťaží organizovaných materskou školou – Svetlonosi,  pečenie 

a výzdoba medovníčkov – spoločná činnosť s deťmi. Zúčastnili sa aj na brigáde pri vyčistení  

školskej záhrady, ktorú sme vyhlásili v spolupráci s OZ Zámoček. Do tejto akcie sa zapojila aj 

školská jedáleň prípravou chutných nátierok pre rodičov.  

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.  

Dvakrát do roka - na Vianoce a Deň matiek sa stretli všetci rodičia, kde sa deti  prezentovali 

na besiedke svojim pekným a pestrým programom. Po programe rodičia vyjadrili svoju 

spokojnosť a poďakovanie pedagogickým zamestnancom za uskutočnené akcie a aktivity MŠ. 

 

 



c) 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 – rôzne súťaže,  

besiedky, brigády, pomoc rodičov pri rôznych činnostiach, 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 – 2 krát ročne zubné prehliadky detí 

• spolupráca  s PdFUK -   výtvarné projekty študentov  

• agentúrami, ktoré zabezpečovali lektorov na výučbu: anglického jazyka – Jazyková 

škola Prima, lektorka Mgr. Erika Švecová 

• cvičenie na fit loptách -   Mgr. Andrea Launerová   

•  výučba flauty – p. uč. Štefan Florián z konzervatória 

 
N e g a t í v a : 

• rodičia majú niekedy nadštandartné 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 – deťom bola strava podávaná pravidelne načas, bola chutná, kaloricky 

vyvážená, podávalo sa denne v triedach ovocie, využívala sa sebaobsluha detí pri stolovaní. 



Školská jedáleň pripravila 2 krát v roku rodičom ochutnávku nátierok – táto akcia mala 

u rodičov veľmi pozitívny ohlas. ŠJ vychádzala v ústrety aj deťom so špeciálnymi 

požiadavkami, ktoré mali alergické problémy na určité potraviny a celiakiu.  

Stravovacia komisia - z rady rodičov bola podávanou stravou pre deti spokojná.  

 

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 školy, programy pre deti, získava zdroje pre materiálne vybavenie  

MŠ. Z finančných prostriedkov z OZ zabezpečujeme rôzne akcie pre deti, ale aj didaktické  

hračky, pomôcky a potrebné vybavenie. 

 

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. Zorganizovalo sa aj stretnutie rodičov s p. učiteľkou 1. triedy ZŠ. 

Téma stretnutia bola:  „ Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ“ a následná diskusia s rodičmi 

k danej téme. 

          

Spolupráca s CPPP: 

- uskutočnila sa 1krát  beseda s rodičmi s Mgr.  Beutelhauserovou, uvítali by sme častejšie 

návštevy pani psychologičky za účelom konzultácií o problémových deťoch 

- uskutočňovanie testov školskej zrelosti     

 

- logopedická starostlivosť – na začiatku školského roka sa realizovala depistáž s PhDr. 

Majdákovou  

Rodičia využívajú odborné poradenstvo podľa záujmu a potreby. 

                                                                            

Spolupráca so športovou organizáciou v Dúbravke: 

 – kurz korčuľovania – Zimný štadión 

Cieľom kurzu bolo získať základné cvičenia, ktoré by dieťa malo predviesť na ľade po 

absolvovaní kurzu. Na poslednej hodine zúčastnené deti  predviedli svoju šikovnosť a kurz sa 

ukončil karnevalom na ľadovej ploche. 

 



Spolupráca so Šport komplex Tempo 

- 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. 

Neuskutočnená akcia: 

-  lyžiarsky výcvik –  pre malý záujem zo strany rodičov. 

 

Spolupráca s Jazykovou školou „Prima“  

– výučba anglického jazyka 2-x týždenne 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. Kurz viedla lektorka  Mgr. E. Švecová. Rodičia boli so získanými 

vedomosťami detí a výučbou lektorky veľmi spokojní. 

 

Spolupráca s inými agentúrami:  

– deťom zabezpečujú divadelné predstavenia, výchovné koncerty, kúzelnícke predstavenie, 

ale aj témy z enviromentálnej výchovy o zvieratkách a pod. Tieto akcie prebiehajú priamo 

v MŠ minimálne 1x do mesiaca.  

 

Spolupráca s PDF UK – pedagogická prax pre študentov PdF UK (od októbra – do 

novembra  2009). 

 Vyhodnotenie spolupráce a projektu: „ Výtvarné projekty študentov Pedagogickej fakulty 

UK“ 

Cieľom projektu bola spolupráca s katedrou výtvarnej Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, 

pri realizácii výtvarných projektov študentmi  tejto fakulty. 

Hodnotenie: všetci študenti absolvovali prax v MŠ, zrealizovali jeden výtvarný projekt 

v rámci svojej skupiny. Do aktivít výtvarných projektov sa zapájali deti najstaršej vekovej 

skupiny . Projekt realizovala PaedDr. Viera Mikulášová. 

Za túto aktivitu získala od fakulty „Ocenenie za prácu so študentmi“, MŠ získala od fakulty 

„Ďakovný list“. 

             

Iná spolupráca:     

S MUDr. Klárou Kossárovou  - z Ambulancie alergológie a klinickej imunológie, prezidentka 

Združenia astmatikov SR 



- odprezentovala rodičom odbornú prednášku o alergických ochoreniach detí 

- spolupracuje s MŠ pri projekte „Hry formou dýchacej gymnastiky“   

- sponzorsky prispela na telocvičné náradie pre deti do telocvične.                                                   

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, 

aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

Našim cieľom bolo napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi a podporiť 
vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. 

Pri stanovovaní cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti sme postupovali podľa interného 

Školského vzdelávacieho programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu. 

V oblasti kognitívnej – všetky edukačné aktivity podnecovali deti k premýšľaniu, aby sa 

rozvíjala ich kreativita a zapájali všetky poznávacie procesy. Dôraz sme kládli na vhodnú 

motiváciu, zážitkové učenie a rozvoj elementárnych súvislostí a schopností. 

V oblasti sociálno- emocionálnej – zámerom bolo podporovať duševnú pohodu, rozvíjať city 

a vôľové vlastnosti, autoevalváciu, reč a chuť nadobúdať nové poznatky. Primeranými 

aktivitami a činnosťami  sme rozvíjali psychickú zdatnosť a odolnosť dieťaťa.  

V perceptuálno - motorickej činnosti sme rozvíjali psychomotorické kompetencie cez rôzne 

pohybové a relaxačné aktivity, kde deti získavali pohybové zručnosti, učili sa k samostatnosti.  

Hravou formou sme organizovali pohybové aktivity, rozvíjali pracovné zručnosti 

a sebaobsluhu s dôrazom na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a grafomotoriky. Individuálnym 

prístupom sme zdokonaľovali u detí  správne držanie grafického materiálu a odstraňovali 

nesprávne návyky.      

Závery 

Naďalej uplatňovať a využívať: 
      -    progresívne formy a metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

- využívať prvky z alternatívnej metodickej príručky  – Krok za krokom, Montessori, 

Waldorfská škola 

- dodržiavať každodenné spoločné ranné stretnutia   

- organizovať činnosť detí do centier aktivít, inovovať ich o zaujímavé didaktické prvky 

- rozvíjať osobné kompetencie dieťaťa 



- pri rozličných činnostiach podnecovať deti vhodnými otázkami, vyžadovať od nich  

spätnú väzbu  

- rešpektovať práva a povinnosti dieťaťa 

- rozvíjať poznatkový systém zážitkovým učením 

- využívať PC programy, zabezpečiť inovovanie 

- naďalej využívať priestranný školský dvor vo vytvorených centrách kĺzania, 

obratnosti, tvorivosti, relaxácie a inými hracími zariadeniami 

- pri pobyte vonku a v prírode, pripraviť pre deti zaujímavé pohybové činnosti 

a aktivity.  

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Bc. Magdalena  Černáková 

                                                                                                               riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 


