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

 Materskej školy  Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2011/2012 
 

Súčasná doba je charakterizovaná globálnou reformou školstva, ktorá sa 
v podstatnej miere týka materských škôl, ktoré sú zaradené ako prvý článok školského 
systému. 

Reforma smeruje k skvalitňovaniu prípravy detí, získaním kompetencií, a to 
v oblasti komunikačných a personálnych schopností, komunikácie v materinskom 
a cudzom jazyku, využívania informačný technológií. Dôležitým krokom k ich naplneniu 
je nový školský zákon, štátny vzdelávací program ISCED – O, ktorý so sebou prináša aj 
tvorbu ŠVP.  
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
1. Názov školy:  Materská škola                         2. Adresa školy: Búdková 21 
3. Telefónne číslo: 02/ 544 114 62                     Faxové číslo: 02/ 544 114 62 
4. Internetová adresa:  –                                      e-mailová adresa: msbudkova@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  
                          814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
Meno a priezvisko Funkcie 
Erika Špilárová Mgr. riaditeľ materskej školy (menovaný od 

01.01.2010) 
Alena Luptáková Mgr. poverený zastupovaním riaditeľa MŠ  
Helena Hochmanová vedúca školskej jedálne 
 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ  Búdková 21, 811 04 Bratislava 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 26. 04. 
2012. Funkčné obdobie sa začalo dňom 27. 04. 2012 na obdobie 4 rokov. 
 

Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Tomáš Szedlák predseda za rodičov 
2. Soňa Oršulová podpredseda za rodičov 
3. Anastázia Pitnerová člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 
4. Mgr. Martina Nemethová člen za rodičov 
5. Blanka Lackovičová člen za pedagogických zamestnancov 
6. Mgr. Alena Luptáková člen za pedagogických zamestnancov 
7. Ružena Heindlová člen za nepedagogických zamestnancov 
 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012: 
1. Počet zasadnutí rady školy: 4-krát 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy: 

– potreba zaregistrovania Občianskeho združenie rodičov a získanie 2% daní      
     z príjmov pre MŠ 
– hodnotenie práce MŠ –  výchovno-vzdelávacia činnosť, činnosť krúžkov, akcie,  



   úprava interiéru a exteriéru 
– prerokovanie usporiadaných akcií v MŠ a ich zhodnotenie 
– prerozdeľovanie financií z Občianskeho združenia 
– zabezpečovanie pomoci pri úprave a oprave MŠ a školského dvora 
 

7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :   
1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
 Pedagogické rady – zložené  z členov pedagogického kolektívu 
 Metodické združenie 
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém 

práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných 
orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.) 
 

Pedagogické rady – zložené  z členov pedagogického kolektívu a schádzajú sa 6 x ročne. 
Koncipuje, realizuje, analyzuje profiláciu a koncepčné zámery školy, plán práce školy, 
edukáciu. Pozornosť venuje odborným témam z oblasti pedagogiky, didaktiky 
a psychológie. Venuje sa aj otázkam regionálneho školstva. Podieľa sa na vytváraní 
plynulej, systematickej výchovno-vzdelávacej činnosti.    
 

Metodické združenie – zložené z piatich členov, ktorí sa stretnú štyrikrát v roku, 
v prípade potreby aj viackrát. Na zasadnutiach sa diskutuje o aktuálnych výchovno-
vzdelávacích problémoch, vzájomne sa obohacujú o svoje skúsenosti, vedomosti, čo 
napomáha skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a k spolupráci pedagógov 
v materskej škole. Metodické združenie vedie Mgr. Katarína Balážová. 
 

b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

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

 
 
 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet  
tried 

Počet 
detí 

Z toho Z toho 
integ. 

Počet  
tried 

Počet 
detí 

Z toho Z toho 
 integ. 

3 53 x  3 53 x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

3   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-
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8   3-
ročné 

3  

 4-
ročné 

14   4-
ročné 

11  

 5-
ročné 

19   5-
ročné 

18  

 
6-

ročné 9   
6-

ročné 19  

 7-
ročné 

0   7-
ročné 

2  

 spolu 53   spolu 53  



POČET  
DETÍ 

Z CELKOVÉHO PO ČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NAVŠTEVUJE MŠ 

 
21 
 

10 / 50 % 0 / 0 % 0 

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

Systém kontrolnej činnosti je spracovaný v Pláne práce školy. Všetky zistenia 
z vnútroškoskej kontroly sú pravidelne vyhodnocované na pedagogických alebo podľa 
potreby na operatívnych poradách. V Pláne práce materská škola pracovala podľa 
vypracovanej dlhodobej koncepcie a jej zamerania. Koncepčný zámer bol pravidelne 
prejednávaný na zasadaniach rady školy. Plynulú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
zabezpečovalo efektívne plánovanie cieľov a úloh zo Školského vzdelávacieho 
programu. Odborný rast kvalifikovaných učiteliek mal dobrú úroveň. Škola bola 
zabezpečená odbornými metodickými radami a to zo strany riaditeľky a vedúcej MZ na 
škole.  
Plán kontrolnej činnosti obsahuje a/ oblasť pedagogickú  
                                                       b/ oblasť pracovno-právnu. 
a/ oblasť pedagogická: sledovala sa adaptácia detí, diagnostika, úroveň grafomotoriky, 
výtvarného prejavu, rozvojové programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou, 
plnenie úloh podľa plánu, využívanie učebných pomôcok, metodických materiálov, 
individuálne vzdelávanie, estetické dotváranie interiéru, dodržiavanie pitného režimu, 
stravovacie návyky. 
 Zisťovala sa spolupráca s rôznymi inštitúciami, realizácia aktivít s deťmi – 
besiedky, otvorené hodiny, akadémie, súťaže, ranný kruh a iné. 
 Bola sledovaná komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese, vo vedení 
 triednej dokumentácie, v  angažovanosti učiteliek na jednotlivých akciách. 
b/ oblasť pracovno-právna: z kontrolnej činnosti sú vyhotovené záznamy, drobné 
nedostatky boli zaznamenané, v danom termíne odstránené. Kontroly boli zamerané na 
dodržiavanie  pracovného a vnútorného poriadku školy, dodržiavanie pracovnej doby 
a jej efektívnosť, dodržiavanie pracovných náplní v pracovnom procese a bezpečnosť 
práce. Okrem iného boli kontroly zamerané na uskladňovanie a efektívne využívanie 
čistiacich prostriedkov, čistota a hygiena v priestoroch školy, v skladoch. V ŠJ, kuchyni 
sa kontrolovala čistota riadov, príprava jedál, stolovanie, príprava jedálnych lístkov, 
príprava pitného režimu pre detí a pod. Zamestnanci materskej školy pracovali v súlade 
so všeobecnými záväznými právnymi a bezpečnostnými predpismi, dodržiavali pracovný 
čas a pracovnú náplň, Zákonník práce, pracovný a vnútorný poriadok. Dodržiavanie 
predpisov BOZP, PO, CO sú bez pripomienok. Bol zabezpečený plynulý chod prevádzky 
i počas neprítomnosti kolegýň z dôvodu dovoleniek, OČR.  

Kladne hodnotím zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam upratovačky, 
menej spokojnosti s prácou školníčky, ktorej nedostatky boli zaznamenané, v danom 
termíne odstránené. Celková čistota interiéru a exteriéru, dodržiavanie hygieny prostredia 
je na dobrej úrovni. 

Učiteľky zodpovedne pristupovali pravidelnému vedeniu triednej i školskej 
dokumentácie. Starostlivosť o zverený majetok bol na primeranej úrovni, opravy sa 
zabezpečovali včas. 



Plánované, ale aj neplánované kontroly ukázali, že nie všetci zamestnanci si svoju 
prácu na svojich úsekoch plnili zodpovedne. V tomto školskom roku sa vyskytli 
nedostatky pri práci p. školníčky a v ŠJ – hygiena, normy. Výsledky z kontrol sú 
zápisnične  zapísané v zošite prevádzkovo-pracovných kontrol. 
Záväzné porušenie vnútorného poriadku školy nebolo zaznamenané. 
 

Vnútroškolská kontrola 
Vnútroškolská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného plánu kontrolnej 

činnosti rôznymi formami. Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na 
pedagogických a pracovných poradách. V priebehu roka bol zabezpečený aktuálny tok 
odborných a iných informácií. Pedagogická  dokumentácia bola vedená v zmysle platnej 
legislatívy. Priestory školy, v ktorých sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací a celkový 
pobyt detí bol vyhovujúci. Triedy boli vždy esteticky  upravené a prispôsobené na proces. 
Dodržiavala sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Viedli sa zošity o zdravotnom 
stave detí a drobných úrazoch. Riaditeľka školy viedla evidenciu o pracovných úrazoch 
v súlade s platnou legislatívou. Pracovný poriadok spolu s vnútorným poriadkom školy 
a PPŠ vytvárali efektívny prostriedok riadenia. Jednotlivé subjekty výchovy školy, 
rodina, rada školy, zriaďovateľ  boli súčasťou realizácie cieľov. Spolupráca medzi týmito 
subjektmi bola rozpracovaná v PPŠ a plnená podľa termínov. Okrem týchto subjektov 
MŠ spolupracovala so  základnými školami , s odbornými a výchovnými inštitúciami 
(logopédom, pedagogicko – psychologickou poradňou, pediatrom). Školský poriadok ako 
základný vnútorný predpis upravujúci organizáciu práce MŠ bol vypracovaný v zmysle 
vyhlášky o materskej škole v znení neskorších predpisov a Pracovný poriadok pre 
pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ.  Agenda o deťoch bola vedená v zmysle 
platnej legislatívy (zoznamy detí, prihlášky, rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, 
potvrdenia od lekára, osobný spis dieťaťa, osvedčenie...). Zodpovedne sa viedla 
administratíva záznamov z porád pedagogických, prevádzkových, MZ a pod.  

 

Formy vnútroškolskej kontroly – hospitácie: 
Súčasťou pracovného plánu školy je plán vnútroškolskej kontroly vrátane plánu 

hospitácií. 
Hospitačná činnosť bola prevedená u každej pracovníčky, záznamy sú vyhotovené. 

Získané informácie boli o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, o úrovne práce 
jednotlivých učiteliek, o celkovej úrovni tried. Hospitačné ciele boli uvedené v Pláne 
práce a vyhodnotené na pedagogických poradách. Výchovno-vzdelávaciu prácu 
hodnotím vo všetkých ukazovateľoch ako kladnú. Väčšie nedostatky pri tejto kontrolnej 
činnosti neboli zistené. Úroveň predprimárneho vzdelávania v jednotlivých vekových 
kategóriách dosahovala primeranú úroveň vzhľadom k Štátnemu vzdelávaciemu 
programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 

Hospitačná činnosť obsahovala ciele  hospitácií formulované smerom k učiteľkám 
i smerom k deťom. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na 
sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov 
a vlastných zážitkov a spontánnej formy učenia. V plnej miere sa rešpektoval 
a prejavoval partnerský vzťah. Atmosféra v triedach a celková psychosociálna klíma bola 
na priaznivej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti, využívaním 
vhodných foriem a metód práce škola zabezpečovala príkladnú úroveň rozvoja osobnosti 
každého dieťaťa. Celková efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku 
koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom sa zabezpečovala predovšetkým cez 
konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí, vyváženosťou výchovných 
a vzdelávacích úloh. Každý PZ po hospitácii vyplnil autodiagnostický hárok, kde 
objektívne posúdil prípravu, priebeh a výsledky aktivity.  



V mesiaci august bol uskutočnený s každou pedagogickou zamestnankyňou 
hodnotiaci interaktívny rozhovor s obsahovým zameraním (sumatívne hodnotenie), 
interaktívna reflexia kvality pedagogickej zamestnankyne, splnenia naplánovaných úloh- 
sebahodnotenie . 
Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľali na plnení dohodnutých 
hodnôt a cieľov školy. 
 

Zhodnotenie úrovne metodického združenia 
MZ sa zameralo vnútroškolské semináre pre  učiteľky  (pedagogické rady). 

V rámci pedagogických rád sa organizovali vnútroškolské semináre – odovzdávali sa 
poznatky učiteliek získavaných samoštúdiom, z časti účasťou na vzdelávaní MPC. 
Uskutočnené pedagogické rady boli zamerané na schválenie PPŠ, oboznámenie so 
školským a pracovným poriadkom školy, školenie z BOZP, hodnotenie úrovne 
výchovno-vzdelávacej práce – štvrťročné, polročné a celoročné. Ďalej boli odovzdávané 
formou referátov získanie informácie z preštudovanej literatúry podľa plánu 
pedagogických porád. V materskej škole sa uplatňovali  formy MZ. 

Vnútroškolské semináre pre pedagogický kolektív v rámci pedagogických rád, 
dominanta jedna-dve učiteľky odovzdávajúce svoje poznatky získané samoštúdiom 
odporúčanej literatúry, informácia zo zasadnutia okresných seminárov, školení. 
 

Pozitíva: 
+ zamestnanci materskej školy pracovali v súlade s všeobecne záväznými právnymi 

a bezpečnostné predpisy, dodržiavali pracovnú náplň a pracovnú dobu, zákonník 
práce, pracovný poriadok a vnútorný poriadok 

+ vo VVP sa uplatňovala kolektívna forma ako aj didaktické aktivity práce s deťmi 
v závislosti od plnenia vytýčených úloh, v snahe zefektívniť a optimalizovať proces 
výchovy a vzdelávania detí predškolského veku 

+ PZ využívajú v edukačných aktivitách vo veľkej miere formy práce individuálne, 
párové, skupinové pred frontálnou formou 

+ v oblasti rozvoja tvorivosti dieťaťa zaznamenávame pozitívne zistenia v kognitívnej 
 oblasti, sociálno-emocionálnej oblasti, percepčno-motorickej  oblasti, zvyšujúca sa 
úroveň je odrazom tvorivého pôsobenia učiteliek 

+ v materskej škole sú vytvorené vhodné podmienky, stimulujúce prostredie školy 
aktivizuje individuálny rozvoj dieťaťa 

+ úroveň predškolského vzdelávania dosahuje adekvátnu úroveň v jednotlivých 
vekových kategóriách vzhľadom obsahu ŠkVP deti majú osvojené požadované 
kompetencie v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno 
motorickej 

+ na základe kontrolnej činnosti konštatujeme, že spisová pedagogická dokumentácia 
je vedená pravidelne v súlade s platným predpismi 

+ plánovanie na triede je mesačné, systematické, tematicky zamerané. Učiteľky 
kooperujú pri tvorbe plánov rešpektujú psychohygienické a pedagogické zásady, 
plánujú v súlade s ISCED 0, s Plánom práce školy, POP, MZ, so znalosťami 
známych udalostí súvisiacich s daným rokom 

+ organizáciu života detí upravuje školský poriadok, ktorý je flexibilný rešpektuje 
vekové osobitosti vekových skupín, je uvoľneným a vedie k odbúravaniu stresu, 
cielene organizuje pitný režim detí 

+ vnútroškolská kontrola a hospitačná činnosť potvrdila zvyšujúcu sa úroveň VVP 
+ hygiena a čistota v budove školy je dobrá, upratovačka pristupuje k zvereným 

úlohám ochotne a zodpovedne 



Negatíva: 
− vo vedení pedagogickej dokumentácie (zápisy do triednych kníh) konkretizovať 

činnosť detí „čo, čím, prečo“ 
− do osobného spisu vkladať informované súhlasy, aktualizovať diagnostiku 
− rezervy vo využívaní všetkých, dostupných, didaktických pomôcok, ktoré stimulujú 

rozvoj kognitívnych procesov u detí predškolského veku 
− častá absencia pedagogických zamestnancov z rôznych dôvodov a následné delenie 

sa detí do ostatných vekových skupín 
− nedostatky v práci školníčky, upratovačky 
− nedodržiavanie hygienických predpisov a noriem v ŠJ 
Závery: 
� neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 
� naďalej uplatňovať aktivizujúce metódy pri práci s deťmi 
� premyslenejšie viesť pedagogickú dokumentáciu 
� v spolupráci s ŠJ dodržiavať hygienické predpisy a normy 
� skvalitňovať prácu školníčky 
 

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

54,5%   

Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 

f)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy ( §2 
ods.1 písm. h) 
(za školský rok 2011/2012) 
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
ukončilo pokračuje začalo 

Rozvíjanie dig/inf. 
kompetencií 

Švecová Bernarda 
Lackovičová Blanka 
Mgr. Špilárová Erika 

3   

Funkčné inovačné  
vzdelávanie 

Mgr. Špilárová Erika  1 1 

Digitálne technológie v MŠ Mgr. Luptáková Alena 1   



Obsahová reforma Mgr. Luptáková Alena 1   
Rozvoj grafomotoriky 
pomocou výtvarných aktivít 
 

Lackovičová Blanka 
Mgr. Špilárová Erika 
Mgr. Balážová Katarína 

3   

Kreatívna činnosť v obsahu 
VV  

Mgr. Špilárová Erika 
Mgr. Balážová Katarína 
Švecová Bernarda 

2  1 

Digitálne technológie V MŠ 
pre vedúcich pedagogických 
zamestnancov 

Mgr. Špilárová Erika 
 1   

Plánovanie so Zvedavčekom 
v praxi 

Švecová Bernarda 
Lackovičová Blanka 
Mgr. Luptáková Alena 

3   

Školský manažment v MŠ Mgr. Špilárová Erika 1   

Praktická ekovýchova pre 
MŠ – Tvoríme model zdravej 
krajiny 

 
Švecová Bernarda 
Mgr. Balážová Katarína 
 

3   

 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov prebieha v súčinnosti s MPC Bratislava, 
o vzdelávanie javia pedagogickí zamestnanci záujem. Pedagogickí zamestnanci zamerali 
svoje vzdelávanie  na využívanie inovačných metód, foriem a prostriedkov práce, na 
získavanie odborných vedomostí z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky a ich 
následná aplikácia vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Získali nové vedomosti 
v koncipovaní kurikulárnych  projektov, v obsahovej reforme, v plánovaní, v podpore 
vynárajúcej sa gramotnosti v podmienkach primárnej edukácie, v environmentálnej 
oblasti a v osvojovaní si  základných zručnosti v digitálnych technológiách.   

MZ sa zameriavalo na aktuálne témy súvisiace s riešením výchovných problémov, 
alebo vyplývajúcich z každodennej potreby rodičov a pedagogických zamestnancov. 
Aktivita MZ sa zamerala na tvorbu školského vzdelávacieho programu a tvorbu učebných 
osnov.  

 

Pozitíva: 
+ počas celého školského roka sme využívali ponuky MPC BA z ponuky vzdelávania   
+ RMŠ sa pravidelne zúčastňovala vzdelávacích aktivít  zameraných na budovanie 

právneho povedomia a vedenie pedagogickej dokumentácie v zmysle platnej 
legislatívy 

+ v rámci plnenia hlavných úloh PPŠ v súčinnosti s pedagogickými radami a MZ sa 
zvýšilo právne povedome PZ, v rámci samoštúdia sa dôkladne zoznámili s platnou 
legislatívou týkajúcou sa oblasti  predškolských zariadení 

+ samovzdelávanie – práca na sebe učiteľky využívali odbornú literatúru a časopisy 
dostupné v MŠ a tak do pedagogickej činnosti vnášali prvky humanizmu, tvorivosti 

+ pedagogickí zamestnanci sa so záujmom zúčastňovali odborných seminárov 
a prednášok, ktoré boli v školskom roku k dispozícií a svoje odborné vedomosti 
prenášali v rámci pedagogických porád do kolektívov 

+ v rámci aktivít MZ pedagogickí zamestnanci získali všeobecný prehľad o odbornej 
literatúre a o spôsobe práce s ňou, venovali sa problematike výchovy, vyberali si 
aktuálne témy, rozoberali ich a za pomoci  infoservisu distribuovali metodický 
materiál rodičovskej verejnosti 



+ pedagogická knižnica obsahuje tituly z vydavateľstva RAABE, KAFOMET, ktoré 
zefektívnia proces prípravy na VVČ v triedach 

Negatíva: 
−  uvoľňovanie PZ na jednotlivé aktivity, nevhodný časový harmonogram 

neumožňuje, aby sa vzdelávania zúčastnili viacerí záujemcovia 
− vysoký záujem PZ  vzhľadom na ponuku vzdelávacích aktivít  

 

Závery: 
� neustále skvalitňovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
� naďalej uplatňovať samoštúdium a MZ 
� dopĺňať pedagogickú literatúru     
 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 
(uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených 
dverí,  metodické dni, atď., aktivity, do ktorých sa škola zapojila (napr. MDDK, Deň 
mlieka, atď. - tu neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti). 
 

Prehľad aktivít materskej školy za školský rok 2011/2012 
 

1. Návštevy SNG, tvorivé dielne – projekt „Výchova k umeniu umením“ – 1x mesačne 
2. Návštevy Bibiány – 5x ročne 
3. Návštevy EDULABu -  je to unikátne centrum moderných technológií priamo v centre 

Bratislavy zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a 
využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby  –  4x ročne 

4. Zberový papier – 6x ročne  
5. Návštevy Slovenského národného múzea – 4x ročne 
6. Návšteva ZŠ Mudroňova – výstava ovocia a zeleniny 
7. Divadelné predstavenia v MŠ – minimálne 1x mesačne 
8. Triedne rodičovské združenia 
9. Depistáž –  logopéd Mgr. Dubrovická 
10. Výstava: „Vtáky lužných lesov“ 
11. Celoškolská súťaž v spolupráci s rodičmi „O najkrajšieho Svetlonosa“ 
12. Ukážky výtvarných techník Ledacolor 
13. Korčuľovanie  
14. Beseda s pilotom (rodičom) 
15. Návšteva dopravného ihriska v Senci a MŠ Šuleková 
16. Beseda s policajtom 
17. Mikuláš  
18. Vianočná tržnica – tvorivé dielne s besiedkou v MŠ  
19. Návšteva vianočných trhov v Starom Meste – Hviezdoslavove a Hlavné nám.   
20. Vianoce v materskej škole 
21. Návšteva – otvorená hodina v ZŠ Mudroňova, Dubova 
22. Prednáška: „Školská zrelosť“ s psychologičkou PhDr. Kalászovou 
23. Otvorená hodina z anglického jazyka  - 2x ročne 
24. Otvorená hodina tanečného krúžku -  2x ročne 
25. Výchovný koncert: „Ide, ide muzika“ 
26. Fašiangový karneval so Šašom Marošom v MKC Gaštanova 
27. Návšteva SND – baletné predstavenie: „Popolvár“ 
28. Návšteva Mestskej knižnice 
29. Návšteva MD POH: „Tri prasiatka“ – pesničková rozprávka 
30. Prednáška o výtvarných technikách – LEDACOLOR 
31. Predvádzanie didaktických pomôcok STIEFEL 



32. Prehliadka Starého mesta s výkladom 
33. Deň veselých zúbkov 
34. Zapojenie sa do projektu: „Obezita“ 
35. Besiedka ku Dňu matiek a tvorivé dielne (darček) 
36. Plavecký výcvik  
37. Školský výlet do Senca – dopravné ihrisko 
38. Privítanie nových detí a rodičov + prednáška „Adaptácia dieťaťa v MŠ“ 
39. Týždeň detskej radosti – hľadanie pokladu, divadlo, športové dopoludnie, diskotéka 
40. Vystúpenie detí z tanečného krúžku v rámci akcie: Staromešťatá  na Novej scéne  
41. Prednášky v rámci environmentálnej výchovy 
42. Návšteva Horárne + športové dopoludnie 
43. Prehliadka mesta Vláčikom Prešporáčikom a bratislavského hradu  
44. Hľadanie pokladu v Horskom parku 
45. Vystúpenie kúzelníka Ivana 
46. Prechádzka po nábreží Dunaja 
47. Prednáška s dentálnou hygieničkou – DENTAL ALARM 
48. Deň otcov – tvorivé dielne s spojené so súťažami na školskom dvore 
49. Rozlúčka s predškolákmi a rodičmi v MKC Gaštanova - slávnostný program a 

„pasovačka“ 
50. Branná vychádzka do Horského parku – Slavín 
51. Rozlúčka s predškolákmi v MŠ + osvedčenia 

 

Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch 
materskej školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 

h) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
Umiestnenie -                                                                                          

dosiahnuté výsledky 
Umiestnenie 

v medzinárodných súťažiach Názov  
súťaže Regionálne 

kolo 
Krajské 

 kolo 
Celoslovenské 

kolo názov súťaže umiestnenie 

Zapojenie sa do výtv. 
súťaže: „Všetko je vo 
hviezdach“  

  účasť   

Zapojenie sa do výtv. 
súťaže „Svet okolo 
nás“ 

  účasť   

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
Názov projektu Termín 

začatia 
realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Výsledky 

Projekt: „English for children“ – 
výučba anglického jazyka 

X./2011 VI./2012 Hravou formou oboznámenie 
s cudzím jazykom–angličtinou 

Projekt:  
Výchova k umeniu a s umením 

X./2011 VI./2012 Zoznamovanie sa s výtvarným 
umením formou rôznorodých 
techník a materiálov  

Projekt:  
Spoznávajme Bratislavu 

X./2011 VI./2012 Oboznámenie deti s hlavným 
mestom, s jeho dominantami 
a krásami, budovanie 
vlasteneckého povedomia  



Projekt:  
Korčuliar – korčuliarska príprava 

07.11.2011 22.11.2011 Vytvorenie základných 
korčuliarskych návykov a ich 
zdokonalenie, otužovanie 

Projekt:  
Tanec a pohyb pre deti v MŠ  – 
tanečná príprava 

IX./2011 VI./2012 Pestovanie zmyslu pre rytmus, 
osvojenie si základných 
pohybových návykov, 
zručností a schopností, 
kultivovanie pohybový prejav 

Projekt: KERAMIKA - keramický 
krúžok v spolupráci s CVČ 
Štefánikova 

X./2011 VI./2012 Zoznamovanie sa s 
keramickou hlinou a 
rôznorodosťou techník  

Projekt:  
Semafórik – náš kamarát 

X./2011 VI./2012 Zameranie na dopravnú 
výchovu, oboznámenie sa 
s prácou policajtov 

Projekt:  
Chráň si svoje múdre telo 

X./2011 VI./2012 Zameranie sa na zdravý 
životný štýl, na ochranu 
zdravia, práva dieťaťa  

Projekt:  
Zdravá krajina 

X./2011 VI./2012 Zameranie na 
environmentálnu výchovu 

Projekt:  
Výlet na dopravné ihrisko do 
Senca 

19.05.2012 29.05.2012 Poldenný výlet spojený 
s dopravnou prednáškou, 
vozenie sa na kolobežkách, 
trojkolkách a športovými  
hrami 

Projekt: 
Zdravý úsmev 

X./2011 VI./2012 Zameraný na starostlivosť 
o ústnu hygienu, preventívne 
stomatologické prehliadky 

Projekt:  
Delfín“ – predplavecká príprava 

09.05.2012 22.05.2012 Vytvorenie pozitívneho 
vzťahu k vodnému prostrediu, 
osvojenie si elementárnych 
základov plávania 

Projekt:  
Týždeň detskej radosti 

28.05.2012 01.06.2012 Zameraný na Deň detí: 
návšteva dopravného ihriska v 
Senci, hľadanie pokladu,  
div. predstavenie: O 
zbojníkovi, Vláčik 
Prešporáčik,  
diskotéka, kúzelník 

Projekt  
Cesta rozprávkami 

X./2011 VI./2012 Tvorivá dramatika, spolupráca 
s Mestskou knižnicou -
vedenie deti k láske ku 
knihám, k literatúre a umeniu 

Projekt:  
Mamička má sviatok 

V./2012 V./2012 Zameranie na rodinu, matku, 
ich dôležitosť 

Projekt:  
Adamko zdravo-hravo 

X./2011 VI./2012 Zameranie na zdravý životný 
štýl 

Projekt: 
Deň otcov 

VI./2012 21.06.2012 Kultúrno-športové popoludnie 
s otcami 

Projekt:  V./2012 VI./2012 Bulletin o celoročnej práce 



Bulletin Farebná búdka MŠ 

 

Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na život a na duch 
materskej školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 

Pozitíva: 
+ vyjadrujem spokojnosť s dostatkom usporiadaných akcií 
+ akcie korešpondovali s týždennými či mesačnými plánmi 
+ akcie obohacovali výchovno-vzdelávaciu prácu 
+ organizácia akcií pre radosť detí sa stretla s pozitívnym ohlasom širšej verejnosti, 

akcie sa vyznačovali dobrou organizáciou a aktuálnosťou 
+ vyjadrujem spokojnosť s dostatkom projektov, ktoré obohacujú náš školský 

vzdelávací program 
+ rodičia kladne hodnotili pripravené akcie a v hojnom počte sa zúčastnili  
+ kladne hodnotím aktívne zapojenie sa rodičov do Rady rodičov pri MŠ 
+ MŠ sa už 3x podarilo vydať bulletin „Farebná búdka“, kde sme verejnosť 

oboznámili o našich aktivitách počas školského roka 
+ ako efektívnu hodnotím spoluprácu s ZŠ – výmena informácií o požiadavkách 

školy na dieťa v 1. ročníku vedie k dobrej príprave detí na vstup do ZŠ, 
zoznámenie sa detí s prostredím školy prispieva k odstraňovaniu stresu z nového 
prostredia 

+ zvyšuje sa ponuka služieb rodičom a zefektívnili sme poradenskú činnosť, na 
základe záujmu rodičov pravidelne prizývame odborníkov psychológ, špeciálny 
pedagóg, logopéd, pediater ...), čo má pozitívny dopad na zosúladenie postupov 
pri výchove a vzdelávaní detí 

+ i v školskom roku 2011/2012 sme zrealizovali adaptačné stretnutie novoprijatých 
detí, deti a rodičia sa zoznámili s prostredím, pedagógmi a pracovníčka PPP 
informovala o problémoch  pri adaptácií detí 

+ účinnou spoluprácou MÚ sa v školskom roku 2011/2012 podarilo  realizovať 
projekt rekonštrukcie fasády staršej budovy v MŠ a dokúpenie nových stolov 
a stoličiek, zakúpenie vysávača 

+ spolupráca s CPPaP je na výbornej úrovni, využívame jej pomoc pri riešení 
adaptačných problémov, špeciálne poradenstvo i OŠD 
 

Negatíva: 
– niektoré naplánované akcie sa neuskutočnili z dôvodu časového a chorobnosti detí  
– nezáujem niektorých rodičov o potreby školy 
– zapojenie do projektov  vyhlasovaných  MŠ SR a inými organizáciami, prípadne 

projekty EU si vyžadujú plnenie a dodržiavanie neúmerne veľa rôznych nariadení 
pri spracovaní a dať si vypracovať projekt  firmám je nad naše finančné možnosti, 
preto  využívanie eurofondov je minimálne 

 

Závery: 
� neustále skvalitňovať školský vzdelávací program a obohacovať ho o nové 

príťažlivé aktivity 
� naďalej realizovať dané overené projekty 
� zapájať rodičov čo najväčšom počte do aktivít školy 
 
 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní materská škola  len v tom 



prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie 
záver zo správy komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí 
(riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich 
výrazov}. 
 

V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnila kontrola zo strany ŠŠI od 06. 02. 2007 
do 08. 02. 2007. V súlade s poverením na komplexnú inšpekciu č.1059/2006-2007 zo dňa 
01. 02. 2007 inšpekciu vykonala: Eva Jurkovičová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava. 
 
Závery inšpekčnej činnosti:  

Silnou stránkou školy je vytvorenie školy rodinného typu, príkladná úroveň 
odborného a pedagogického riadenia, koncepčnosť plánovania a kvalita služieb rodičom. 
Zlepšenie si vyžaduje dodržiavanie psychohygienických podmienok detí pri organizovaní 
krúžkovej činnosti. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti 
učiteliek a detí boli celkovo dobré. Pedagogické pôsobenie učiteliek a efektivita VVČ vo 
vzťahu k cieľom a obsahu Programu boli priaznivé. Úroveň osvojenia vedomostí, 
zručností a schopností detí bola vyhovujúca. Škola vykazuje veľmi dobré výsledky 
v rozvoji osobnosti detí a v aktivitách pre deti a rodičov. Preventívne a multidisciplinárne 
aktivity sú prijateľné, služby rodičom kvalitné. Materská škola má veľmi dobré 
personálne podmienky z hľadiska odbornosti. Priestorové a psychohygienické podmienky 
sú celkovo dobré, materiálno-technické sú vynikajúce. 

Koncepčné zameranie a strategické plánovanie je vzorné, odborné a pedagogické 
riadenie je príkladné. Vnútorný informačný a kontrolný systém je veľmi dobrý, 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov prijateľné, kvalita pedagogickej 
dokumentácie je mimoriadna. 
Celkové výsledky školy sú vo všetkých sledovaných oblastiach vyššie ako priemerné 
výsledky zistené v materských školách v školskom roku 2005/2006 v Slovenskej 
republike v Školskom inšpekčnom centre Bratislava. 
 

Iné zistenia 
Školská inšpekcia zistila, že zriaďovateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov tejto školy, 
nevydal pracovný poriadok v súlade so vzorovým pracovným poriadkom MŠ SR 
 

Školská inšpekcia hodnotí na: 
veľmi dobrej úrovni 
• rozvoj osobnosti detí, 
• personálne a materiálno technické podmienky, 
• odborné a pedagogické riadenie, 
• kvalitu pedagogickej dokumentácie, 
• koncepčné plnenie vytýčených cieľov v zameraní školy, 
• podporovanie odborného rastu učiteliek a tvorivosti v pedagogickej činnosti, 
 

dobrej úrovni 
• výchovno-vzdelávacie výsledky, úroveň osvojovania vedomostí, schopností 
a zručnosti detí. 
 

Po z i t í v a   : 
+ organizácia denného poriadku rešpektuje vekové osobitosti detí a cielene je 

zorganizovaná aj krúžková činnosť detí s ohľadom na psychohygienické 
podmienky  

+ vnútroškolská kontrola a hospitačná činnosť potvrdila zvyšujúcu sa úroveň VVP 



+ spolupráca s OZ a zriaďovateľom pri zlepšovaní materiálno-technických 
podmienok v MŠ 

+ vydaný Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov zriaďovateľom 
N e g a t í v a  : 
– rezervy vo vzdelávacích aktivitách usporiadaných  MPC Bratislava 
Závery: 
� neustále sa usilovať o zdokonaľovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 
� naďalej uplatňovať aktivizujúce metódy pri práci s deťmi 
� venovať sa samoštúdiu a novým tredom 
k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 
písm. 1)       { Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením 
výchovno- vzdelávacích plánov  a Programu výchovy a vzdelávania.....}. Možnosť 
využitia podkladov, ktoré jednotlivé materské školy vypracovali v súvislosti s prípravou 
správy o vybavení materských škôl UP, vybavení tried, telocviční, spální, jedální, šatní, 
atď. 

Materská škola sa nachádza v blízkosti centra a Horského parku. Je umiestnená v  
jednoposchodovej vilke s prevádzkou 3 tried, so školskou jedálňou a priestranným 
terasovitým školským dvorom. Prostredie materskej školy vytvára interiér a exteriér, 
ktorý zodpovedá hygienickým, pedagogicko-psychologickým nárokom na daný typ 
školy. Je určený deťom predškolského veku a má ich motivovať i podnecovať k hravosti, 
veselosti, k radostnému prežívaniu pekných chvíľ detstva v materskej škole. 

Priestorové podmienky našej školy majú dobrú úroveň, je to účelové zariadenie 
s vyhovujúcimi triedami a príslušenstvom. Zariadenie triedy umožňuje vytvárať hracie 
centrá a detské kútiky. Materiálno-technické vybavenie školy je dobré o čom svedčí 
široká škála učebných pomôcok, vcelku je dobrá aj vybavenosť s audiotechnikou.  

Interiér materskej školy tvorí materiálne vybavenie, ktoré je funkčne vybavené 
deťom predškolského veku. Množstvo učebných didaktických pomôcok, audiovizuálnych 
prostriedkov a kníh neustále rozširujeme ich nákupom, ktoré vedú ku skvalitneniu 
výchovno-vzdelávacej činnosti na škole. 

Exteriér školy tvorí priestranný terasovitý školský dvor, ktorý je vybavený  
multifunkčným zariadením so šmýkľavkou, dvomi pieskoviskami, preliezačkami, 
hojdačkami, kolotočom, amfiteátrom a zeleňou. Školský dvor sa nachádza v tichom a 
bezpečnom mieste. Vonkajšie priestory, celý areál ako aj blízkosť Horského parku 
umožňuje uskutočňovať pohybové cvičenia bez i s náradím, športové činnosti, tvorivé, 
konštrukčné, umelecké činnosti a podobne. 

 

Pozitíva: 
+ v spolupráci s MÚ MČ Bratislava Staré Mesto sa nám podarilo zrekonštruovať 

fasádu staršej budovy 
+ MÚ MČ Bratislava Staré Mesto nám zakúpil stoly a stoličky do tried, vysávač, 

zabezpečil výmenu svietidiel v riaditeľni a v šatni 
+ našou angažovanosťou a angažovanosťou rodičov sa nám podarilo zrealizovať 

množstvo úprav a zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy 
+ v spolupráci s OZ sme zakúpili koberec a nábytok do I. triedy, upravili vstupnú časť 

so schodmi pred budovou MŠ 
+ materská škola disponuje s digitálnym fotoaparátom, novou audiovizuálnou 

technikou DVD prehrávačom ako aj s novými rádioprijímačmi s CD prehrávačom, 
detskými edukačnými PC programami Legoplániky, Detský kútik a Veselá lienka, 
novými didaktickými pomôckami na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce 
LOGICO 



+ zariadenie tried je vybavené optimálnym množstvom hračiek, ktoré podľa potreby 
triedy dopĺňajú triedne učiteľky 1 – 2 x ročne 

+ jednotlivé členenia tried umožňujú kvalitnú realizáciu rozmanitých výchovných 
aktivít, interiér tried spĺňa  estetické kritériá 

+ materiálno-technické podmienky skvalitňuje pravidelné dopĺňanie pedagogickej 
a detskej knižnice novými knižnými titulmi 

+ efektivitu VVP stimuluje využívanie pracovných zošitov pre deti 4–5 a 5–6 ročné 
na rozvoj logického myslenia a grafomotorických zručností 

+ nové zariadenie riaditeľne 
+ zariadenie pre I. triedu – nový nábytok, koberec 
+ zabezpečenie ochrany pred slnečným žiarením v pieskovisku 3 slnečníky 
+ zakúpenie kolobežiek a hračiek na školský dvor 
Negatíva: 
− nevyhovujúca a nebezpečne opadávajúca fasáda MŠ – druhej budove 
− rezervy stále vidíme v oblasti pobytu detí na školskom dvore, je nutné 

zrekonštruovať oporný múr a vybudovať oddychovú zónu na hornej terase 
a dosadiť trávu 

 

Závery: 
� zabezpečiť ďalšiu modernizáciu v triedach  
� zabezpečiť opravu fasády druhej budovy 
� do I. triedy je nutné zakúpiť plávajúcu podlahu  
� vyriešiť prechod - podlahu do I. triedy 
� riešiť v I. triede vlhkosť na stenách  
� venovať sa hľadaniu rôznych finančných prostriedkov 

 
 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {  priložiť Správu o hospodárení za 
predchádzajúci kalendárny rok.}. 
 Nakoľko zriaďovateľom je MÚ MČ BA – Staré Mesto Správu o hospodárení 
neprikladám. 
  
 

m) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  Informácia 
o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy obsahuje aj spôsob 
akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  
 

Dlhodobé ciele  
 

Strategický cieľ školy 2012/2013 : uplatňovať humanistický prístup vo výchove 
a vzdelávaní, ktorý charakterizuje úctu k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako 
človeka, rešpektuje jeho práva, odmieta vo výchove všetko, čo mohlo ponižovať 
dôstojnosť dieťaťa v očiach iných  i jeho samého. Rešpektovať schopnosti a možnosti 
dieťaťa rozvíjať ich tak, aby dieťa bolo schopné plnohodnotne žiť a tvoriť svoj vlastný 
život        

 maximálne rozvíjať celistvú osobnosť dieťaťa so zameraním na rozvoj identity, 
autonómie, osobných kompetencií a zodpovednosti 



 rešpektovať individualitu každej osoby, optimalizovať podmienky výchovy 
a vzdelávania tak, aby zodpovedali prirodzeným potrebám a zákonitostiam vývinu 
detí i dospelých  

 prostredníctvom odborného prístupu k rodičom poskytovať konzultácie 
o výchovných problémoch, posilňovať pedagogickú funkciu a odbornú spôsobilosť 
zamestnancov 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
Plniť základnú funkciu a poslanie predškolskej výchovy s rešpektovaním 

Koncepcie rozvoja a vzdelávania SR, Národného programu výchovy a vzdelávania v SR, 
s Školským vzdelávacím programom ISDED – O 

 revidovať vlastný vzdelávací program a zapracovať nové ciele vyplývajúce  zo 
zamerania školy – spolupráca rodiny a materskej školy, ciele realizovať cez 
koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy využívať problémové, kooperatívne, 
projektové,    heuristické, zážitkové učenie 

 v pedagogickom procese orientovanom na dieťa, jednotnosť výchovného pôsobenia, 
informačný systém, adaptačný proces, stimulačný proces, pedagogická diagnostika, 
pozornosť nadaným a talentovaným deťom, deťom s odloženou školskou 
dochádzkou, deťom z znevýhodneného prostredia, rešpektovanie dieťaťa ako 
osobnosti, spolupráca s rôznymi inštitúciami, akcie a mimoškolská činnosť, 
spolupráca s rodinou a pod.) 

 učebné osnovy upraviť na základe návrhov pedagogických zamestnancov 
a postrehov metodického združenia, uplatňovať v rámci výchovno-vzdelávacej práce 
inovované plánovanie, jednotlivé témy rozšíriť a dať možnosť výberu témy  

 vytvárať z tried spoločenstvo, prijať dieťa také, aké je a prejavovať voči nemu 
priateľské city, pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, formovať jasné splniteľné 
pravidlá 

 v čo najväčšej miere uplatňovať výchovno-vzdelávacie aktivity vo vytvorených 
centrách, využívať priestory školského dvora na VVP 

 v čo najväčšej miere uplatňovať výchovno-vzdelávacie aktivity vo vytvorených 
centrách, využívať priestory školského dvora na VVP 

  
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 zamerať sa na zvyšovanie  právneho  vedomia  a odborných  znalostí  zamestnancov 
a rodičov prostredníctvom informačného systému (pedagogická rada, triedne 
rodičovské združenia, operatívne porady) 

 využívať ponuky vzdelávania MPC Bratislava na zvyšovanie kvalifikácie 
(plánovanie ISCED- O, stratégie VVP, grafomotorika, pedagogická diagnostika, 
taxonómia cieľov vo VVP). Umožniť zamestnancom zúčastňovať sa na vzdelávaní 
v rámci pracovnej doby a finančne prispievať na náklady spojené s absolvovaním 
vzdelania 

 v rámci celoživotného vzdelávania podporovať kreditný systém zaručujúci neustálu 
inováciu v obsahu vzdelávania a rozširovania a získavania nových kvalifikácií 

 poskytovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie sa v maximálnej možnej miere ich 
podporovať prostriedkami IKT 

 

Oblasť materiálno-technického vybavenia 
 vlastnou aktivitou, spoluprácou s rodičmi a rôznymi inštitúciami získavať finančné 

prostriedky  na rekonštrukciu dreveného domčeka a oporného múra na školskom 
dvore  



 z finančných príspevkov Občianskeho združenia vytvoreného v materskej škole 
realizovať nákup telovýchovného zariadenia, hračiek, hudobných nástrojov 
k výchovno-vzdelávaciemu procesu a hrám pre deti 

 realizovať modernizáciu interiérového vybavenia tried  
 vo väčšej miere zaviesť počítačovú techniku hlavne v najstaršej triede na rozvoj 

poznatkového systému a gramotnosti detí (prostredníctvom PC ) 
 zakúpiť interaktívnu tabuľu 
 prekryť lexanom vchod do budovy  
 v spolupráci s MÚ – BA Staré Mesto odstrániť nedostatky na fasáde druhej budovy, 

oporného muru na školskom dvore 
 
 
 

Oblasť financií  
 najefektívnejšie využívať zdroje poskytované zriaďovateľom a získané z iných 

zdrojov, prijímať úsporné opatrenia v rámci šetrenia všetkými druhmi energií 
 využívať prostriedky so štátneho rozpočtu 
 prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa 
 prostriedky prijaté od iných fyzických a právnických osôb 
 príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 

starostlivosťou v škole    
 finančné prostriedky z grantov 

 

Oblasť riadenia školy 
 pravidelne dotvárať, aktualizovať koncepcie školy o nové námety a podnety z radov 

zamestnancov, rodičov, širokej verejnosti 
 profil absolventa predprimárne vzdelávania: všeobecne vzdelaný, dobrý, s vlastným 

názorom, s aktívnym a pozitívnym prístupom k životu, pripraveného na život 
v spoločnosti, s pochopením a dodržiavaním práv a povinností a schopného prijať 
zodpovednosť  

 do riadiacej práce zakomponovať prvky humanizmu a demokracie, delegovať 
právomoc a kompetencie na jednotlivé členky pedagogického kolektívu, hodnotiť 
zamestnancov podľa všeobecne známych kritérií 

 zviditeľňovať materskú školu uskutočňovaním kultúrnych, športových podujatí, 
cieľavedome budovať imidž školy a dobré medziľudské vzťahy 

 vytvárať optimálne podmienky pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu  
(učebné pomôcky, odborná literatúra, zadelenie úloh, vnútorný poriadok, 
vzdelávanie, usmerňovanie formou konzultácií, hospitačnej činnosti, rozhovorov, 
analýzou pedagogických problémov, motivovanie zamestnancov) 

 uplatňovať náročnosť na pracovnú aktivitu, odbornosť, spoluzodpovednosť za 
výsledky práce, primeranú kontrolu, otvorenosť, riešenie konfliktov, empatiu, 
informovanosť, komunikáciu, osobnou zaangažovanosťou vytvárať pozitívnu 
pracovnú atmosféru, dobré medziľudské vzťahy  

 podporovať samostatnosť, kreativitu a cieľavedomosť zamestnancov pri riešení 
zverených úloh 

 zintenzívniť kooperáciu medzi školou a Radou školy, Mestský úradom BA Staré 
Mesto, Občianskym združením, (oboznamovanie o dosiahnutých výsledkoch, 
spoločne riešiť vzniknuté problémy) 

 

Oblasť spolupráce 
 spolupracovať so školskými inštitúciami (so školskou jedálňou, základnou školou, 

umeleckou školou, s psychológom, logopédom ap.) 



  mimoškolskými inštitúciami (stomatológ, umelecké agentúry, vzdelávacie agentúry, 
mestská knižnica, hasiči, polícia, ZUŠ ap.) 

 v spolupráci s rodinou – poskytovať odborné poradenstvo, informácie o aktivitách, 
zapájať rodičov do akcií, do výchovno-vzdelávacieho procesu, v rámci pomoci 
z radov rodičov realizovať projekt obnovy školského dvora  MŠ 

 

Oblasť mimoškolských činností :  
 na základe záujmu rodičov prostredníctvom informačného systému uplatňovať 

vzdelávanie detí v cudzích jazykoch, krúžkovú činnosť 
 v plánovaných termínoch zabezpečiť požadované kurzy korčuľovania – november, 

plávania – máj 
 spolupracovať so ZŠ, PPPP a inými organizáciami  

 

n) 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 stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, 
príležitosti a riziká, pozitívna klíma školy 
 

SWOT analýzy 
SILNÉ STRÁNKY 
� kvalita a kvalifikovanosť pedagog. zboru, 

veková rôznorodosť 
� ochota zamestnancov pracovať v súčinnosti 

s novým smerovaním PV 
� dobrý imidž školy 
� dobré medziľudské vzťahy v kolektíve 
� vedenie školy je vybudované na 

demokratických zásadách – dôvera, aktivita, 
tvorivosť, ústretovosť  
� odbornosť, kreativita a spolupráca PZ  
� ochota PZ zapájať sa do projektov a akcií 

usporiadaných MŠ 
� záujem PZ o kontinuálne vzdelávanie 
� nadštandartné aktivity školy – krúžková 

činnosť, kurzy, akcie pre radosť detí a 
rodičov – kladne hodnotené rodičmi 
� včlenenie jednotlivých prvkov z rôznych 

inovačných a alternatívnych postupov 
� výborná spolupráca a finančná podpora zo 

strany rodičov 
� dobrá spolupráca s Radou školy 

a Občianskym združením 
� poloha zariadenia, priestranný areál, 
      estetické priestory materskej školy 
� medializovať svoju prácu širokej verejnosti 
� využívanie vhodnej polohy prostredia – 

blízko centra, Horský park 
� moderné estetické prostredie tried, praktické 

učebné pomôcky, vybavenie tried 

SLABÉ STRÁNKY 
� nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 
� nemožnosť diferencovania  

v ohodnotení, a tak motivovať 
niektorých zamestnancov 
� šírenie pedagogickej osvety 
� neochota rodičov spolupracovať pri 

riešení výchovno-vzdelávacích  
problémov detí 
� technický stav dverí a osvetlenia 
� rekonštrukcia školského dvora – múr, 

drevený domček 
� poddimenzované priestory vzhľadom 

k počtu prijatých detí 
 
 

 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 



� neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu 
činnosť 
� stimulovať rozvoj tvorivosti, nepredkladať 

hotové poznatky, viac využívať problémové 
učenie, vytvárať priestor  na hodnotenie a 
podporovať sebahodnotenie detí 
� posilniť funkciu zážitkového učenia 
� nasmerovať rodičov do úlohy kompetentných 

partnerov, dať im možnosť podieľať sa na 
práci školy 
� aktivity zamerané na rozvíjanie spolupráce 

rodiny a školy 
� dotváranie ŠVzP: „FAREBNÁ BÚDKA“ 
� záujem rodičov o kvalitnú predškolskú 

výchovu založenú na princípoch partnerstva a 
spolupráce 
� pozvoľný nárast narodených detí 
� dobré podmienky na zavádzanie informačno-

komunikačných technológií 
� celoživotné vzdelávanie PZ so zameraním na 

nové trendy a kompetencie 
� zvyšovanie sociálneho postavenia rodín  
� rozširovanie profilácie školy 
� zabezpečenie interaktívnej tabule 

� stiesnenie priestorových možností – 
absentujú samostatné detské spálne,  
šatňu pre pedagogický personál  
� slabé finančné ohodnotenie PZ  
� konkurencia iných MŠ 
� neobjektívnosť a prehnané nároky 

rodičov prijatých detí 
� nevyhovujúca organizácia vzdelávania 

ponúknutá MPC BA 
 

 

Závery: 
� posilniť role a motivácie PZ, profesijný a odborný rast 
� podporiť talent, osobnosť a záujem detí 
� skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou na princípe partnerstva 
� naďalej esteticky zlepšovať prostredia školy a školského dvora 
� zabezpečiť interaktívnu tabuľu a zaškolenie všetkých PZ 
� vytvori ť podmienky na rozvíjanie komunikačných schopností detí  
� zamerať sa na problematiku „Práv dieťaťa“ 
� posilňovať environmentálne cítenie  
� zamerať sa na zdravý životný štýl – dentálna hygiena, denne čerstvé ovocie, 

psychohygiena ... 
� vytvori ť deťom prostredie, kde ho prijímajú s láskou bez akýchkoľvek 

podmienok 
� pohybové aktivity realizovať v prírodnom prostredí  
� rozvíjať dopravnú gramotnosti 
� riešiť detskú obezitu 
� priblíži ť sa rodinnej atmosfére (MŠ ako rodina) 
 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 Vplývajú na ne vnútorné ako aj vonkajšie činitele. V materskej škole boli 
podporované a vytvorené vhodné podmienky, stimulujúce prostredie školy aktivizovalo 
individuálny rozvoj dieťaťa. V oblasti rozvoja tvorivosti dieťaťa sme zaznamenali 



pozitívne zistenia v kognitívnej  oblasti, sociálno–emocionálnej oblasti, percepčno–
motorickej  oblasti, zvyšujúca sa úroveň bola odrazom tvorivého pôsobenia učiteliek. 

Snahou celého pedagogického kolektívu počas celého školského roka bolo 
vytvárať príjemnú atmosféru v triedach a celkovú psychosociálnu klímu, ktorá bola na 
priaznivej až výbornej úrovni, dominoval primeraný  partnerský vzťah učiteľka – dieťa. 
Úroveň predprimárneho vzdelávania dosahovala adekvátnu úroveň v jednotlivých 
vekových kategóriách vzhľadom obsahu Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, deti 
si osvojili požadované kompetencie v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej 
a perceptuálno-motorickej.  

Dobrý imidž školy dotvárali aj dobré interpersonálne vzťahy - medziľudské 
vzťahy v kolektíve, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni. Vedenie školy bolo vybudované na 
demokratických zásadách – dôvera, aktivita, tvorivosť, ústretovosť.  

Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňovala realizáciu 
výchovno-vzdelávacej činnosti na kvalitnej úrovni. Vďaka pravidelnému udržiavaniu 
interiéru a exteriéru materskej školy boli hygienické podmienky na vyhovujúcej úrovni. 
Škola vytvorila aj podmienky vyhovujúce na realizáciu stomatohygieny detí.  

Deťom sa poskytuje plnohodnotná a vyvážená strava. Deti majú zabezpečený 
pravidelný pitný režim a denné podávanie ovocia. 

Materská škola má také priestorové usporiadanie, ktoré vyhovuje najrôznejším 
skupinovým a individuálnym činnostiam detí.  V dennom režime bola rešpektovaná 
individuálna potreba rôznych aktivít, spánku a odpočinku. Zabezpečovaním dostatočnej  
a rôznorodej aktivity detí plynulo striedajúcej sa s relaxačnými činnosťami počas celého 
dňa boli pedagógmi uspokojované potreby pohybu, zdravej životosprávy, zdravého 
životného štýlu. 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, účasť rodičov na príprave 
a organizovaní akcií a aktivít v MŠ), ale i pasívna (informačné oznamy a námety na 
oznamovacích paneloch). 

Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca s Radou školy a Občianskym združením, 
ktorí sa značnou mierou podieľali pri financovaní a dotváraní estetického prostredia 
materskej školy. 

 

b) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom 
(§ 2 ods. 2 písm. c) 
� zintenzívniť poradenskú činnosť k rodičom so zameraním na problémové správanie 

dieťaťa, adaptačné ťažkosti a iné formou konzultačných hodín mimo priamej práce 
s deťmi 
� využívať neformálne rozhovory s rodičom k sprostredkovaniu informácii 

o dosiahnutých výsledkoch vo VVP, navrhovať spoločné riešenia vyskytnutých 
problémov 
� prostredníctvom informačného panelu poskytovať informácie o živote školy 

o mimoriadnych aktivitách a blížiacich sa akciách v MŠ 
� organizovaním „Dňa otvorených dverí“ a tvorivých dielní zapájať rodičov do VVP, 

poskytovať im možnosť vidieť svoje dieťa vo výchovnom procese 
� prizývať rodičov na rôzne kultúrne podujatia a zapájať ich do ich organizácie 
� pozvať rodičov nových detí do školy a informovať ich o požiadavkách a celom 

režime dňa v škole 
� voči rodičom uplatňovať partnerský vzťah a nevtieravým spôsobom šíriť pedagogickú 

osvetu 



�  rôznymi formami ako rozhovory, školské a mimoškolské aktivity a vypracovaním 
dotazníkov sme zistili spokojnosť rodičov, ktorí privítali zmeny, nové aktivity a akcie 
usporiadané 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  
� sledovať konkrétne potreby detí , snažiť sa im porozumieť a vyhovieť 
� pravidelne informovať rodičov o správaní sa dieťaťa o jeho pokrokoch 
� organizovať akcie pre radosť detí s pozitívnym ohlasom širšej verejnosti, akcie sa 

vyznačovali dobrou organizáciou a aktuálnosťou 
� medzi pedagógmi a rodičmi panuje obojstranná dôvera, otvorenosť, porozumenie, 

vzájomný rešpekt a ochota spolupracovať 
� rodičia majú možnosť podieľať sa  na dianí v MŠ – fyzicky i finančne 
� chrániť súkromie rodiny, zachovávať patričnú mlčanlivosť, pracovať dôverne 

s informáciami a údajmi 
� ponúkať rodičom poradenský servis 
 
d) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012  

- dochádzka ( ospravedlnené, neospravedlnená, výchovné opatrenia , iné dôležité 
informácie ) 

Priemerná dochádzka detí: 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

I.trieda 
10 9 10 8 10 8 9 7 10 8 

II. trieda 14 12 10 10 15 10 12 12 16 14 

III. trieda 17 17 18 15 18 15 16 14 17 16 

Priemer 41 38 38 33 43 33 37 33 43 39 

Spolu 53 52 53 53 52 52 53 53 53 53 

 
Úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa hodnotíme v súčinnosti s obsahom a cieľmi 

Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, na ktorý 
nadväzoval Školský vzdelávací program „Farebná búdka“, pričom boli príležitostne 
využívané aj prvky alternatívnych pedagogických prístupov. Uplatňoval sa tvorivo 
humanistický štýl výchovy, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, 
rešpektujúc jeho osobitosti. Pri evalvácii edukačnej činnosti, ktorá zahŕňa úroveň 
kognitívneho, percepčno-motorického a sociálno-emocionálneho rozvoja detí sme 
využívali metódu objektívneho posudzovania s ohľadom na vekové osobitosti detí. 
Stupeň dosiahnutých cieľov v oblasti kognitívneho rozvoja hodnotíme tak, že deti sú 
schopné využívať v konkrétnej situácii svoje vedomosti a poznatky, majú dostatočné 
poznatky o sebe, rodine, blízkom i vzdialenejšom okolí. Deti sú zvedavé, s nadšením 
pozorujú, vnímajú a majú záujem o bezprostredne vnímané okolie, ale zaujímajú ich aj 
abstraktné témy, ako vesmír, ľudské telo a pod. Úroveň vedomostí a zručností v oblasti 
poznávacích a mimo poznávacích funkcií zodpovedá ich vekovým a rozvojovým 
možnostiam. Nedostatky sa prejavujú v zlej sústredenosti detí, v chybnej výslovnosti, 
nedostatku komunikatívnych schopností, rozlišovaní pravej a ľavej strany, porovnávaní 
počtu prvkov v skupinách a v niektorých matematických pojmoch, v nepravidelnej 



dochádzke detí do materskej školy, hlavne u detí s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou.  
 
V oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja na formovanie prosociálneho správania boli 
využívané v prevažnej miere hry, ktoré sú jednou z najvhodnejších foriem, lebo okrem 
zážitkovosti poskytujú také zložky, ako tvorivosť, osobnú iniciatívu, kooperáciu a citovú 
reflexiu. Deti sa učili pravidlám spoločenského spolužitia a ich vytváraniu v rámci 
prirodzeného sociokultúrneho prostredia, porozumeniu, základným neverbálnym 
prejavom, obvyklým v tomto prostredí. Deti vedia ovládať svoju impulzivitu, samostatne 
sa dohovoriť o spoločnej činnosti, majú stálejšie záujmy a túžby dosiahnuť určitý cieľ. 
Niektoré detí ešte prejavujú agresivitu v správaní. U nesmelých detí bolo zvyšované ich 
sebavedomie pochvalou, povzbudením a tým, že boli dávané do vedúcich úloh.  

Nedostatkom bol prejav samotárstva u detí z menej podnetného prostredia, 
impulzívne správanie niektorých detí, agresivita a nedostatok empatie. 

  
V oblasti psychomotorického rozvoja osvojovanie si rôznorodných pohybov kladne 
pôsobili aj na vôľové vlastnosti a morálne formovanie dieťaťa. Citlivo organizované 
cvičenia a vychádzky do Horského parku v blízkosti MŠ  pozitívne ovplyvňovali rozvoj 
kolektívneho správania, pocitu spolupatričnosti, iniciatívnosti a rôznorodosť aktivít. Deti 
sa v telovýchovných zamestnaniach učili rovnako a spravodlivo hodnotiť samých seba. 
Veľký dôraz bol kladený na rozvoj jemnej motoriky s ambíciou, aby deti plynulo a bez 
problémov zvládali prechod do základnej školy a nároky kladené na prváka v oblasti 
písania. V edukačných aktivitách, hrách, ako aj počas celého dňa sa u detí v bežných 
činnostiach rozvíjali výtvarné a pracovné schopnosti. Deti si uvedomujú svoje zdravie 
a hodnoty s ním spojené. Všetky telovýchovné činnosti boli postavené na znalosti 
a rešpektovaní zdravotného stavu, rozdielnych telesných a zmyslových predpokladoch 
a pohybových možností u jednotlivých detí. Vo veľkej miere boli uplatňované hudobno-
pohybové hry, ktoré rozvíjali nielen pohybové kompetencie dieťaťa, ale aj estetiku jeho 
pohybového prejavu a fantáziu. Spontánny pohyb spojený s recitáciou a spevom pomáhal 
rozvíjať koordináciu pohybu a rytmu.  

Nedostatkom je slabá práca s nožnicami u jednotlivcov, strihanie po čiare, 
nedostatočná schopnosť zaväzovania šnúrok. 
 

Úlohy zaradené do koncepcie školy rozvíjali osobnosť samostatného, zdravo 
sebavedomého, tvorivého jedinca cestou prirodzenej výchovy. Každé dieťa bolo vedené 
k maximálnemu rozvoju fyzickej, psychickej a sociálnej samostatnosti. Deti sa naučili 
základným zručnostiam a vedomostiam dôležitým pre celý ďalší život. Prioritnou 
činnosťou školy bola zodpovedná príprava 5-6 roč. detí a detí s odloženou školskou 
dochádzkou na vstup do 1. ročníka ZŠ. V pedagogickom procese školy sa uplatňovali 
prvky dramatizácie, tvorivej dramatiky v projekte „Cesta rozprávkami“. Deťom 
v predškolskom veku s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečovala odborná 
starostlivosť  v spolupráci s logopédom.  Dlhodobé ciele sa plnili cez projekty “Zdravý 
úsmev“, “Adamko hravo zdravo“, „Zdravá krajina“, „Spoznávajme Bratislavu“ 
a v projekte „Výchova umením k umeniu“. Efektívnosť procesu vo vzťahu ku koncepcii 
školy, zameraniu školy, cieľov školy sa zabezpečovala cez konkrétne plánovanie 
primeraných úloh, s využívaním správnych organizačných foriem a metód práce. 
Dominantným prostriedkom rozvoja bola  h r a . Pri hrách boli učiteľky iba 
poslucháčkami, poradkyňami, pomocníčkami, pozorovateľkami, spoluhráčkami a pod. 

 

 
 



Výchovno-vzdelávací proces 
Deti sa tvorivo a samostatne podieľali na rozvíjaní vlastného poznania. V každej 

vekovej skupine bola realizovaná VVP  premyslene a s efektívnym využití variabilných 
učebných pomôcok a didaktickej techniky. 
 

Zhodnotenie dosiahnutej úrovne osobnostného rozvoja detí.  
Oblasť kognitívneho rozvoja: 
Kognitívna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa zahŕňa: 
-  rozvíjanie kognitívnych spôsobilosti, mentálnych návykov a pred matematického  
   myslenia  
-  utváranie a rozvíjanie správnych jazykových a rečových návykov 
-  utváranie návykov bezpečnosti a ochrany zdravia 
-  utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania 
-  rozvíjanie kognitívnej tvorivosti 
Hodnotenie dosiahnutej úrovne: 

V tvorivo-humanistickej výchove sme dôraz kládli na rozvoj kognitívnych aj 
nonkognitívnych funkcií a procesov. Rozvoj týchto funkcií a procesov sa uskutočňoval 
 v priebehu dňa v jednotlivých triedach podľa Školského vzdelávacieho programu,  
v pripravovaných týždenných témach, cieľoch, cieľových požiadavkách a úlohách. Tento 
rozvoj funkcií a procesov sa uskutočňoval najmä prostredníctvom riešenia každodenných, 
deťom blízkych problémov. Deti sme viedli k tomu aby boli zvedavé, aby mali radosť 
z poznávania, objavovania, bádania, experimentovania. Vo všetkých činnostiach sa dôraz 
kládol na deti, aby boli pri činnostiach samostatné a aktívne, aby sa dokázali na činnosti 
sústrediť, vnímať ich. 

 Hlavným prostriedkom rozvoja a kultivácie predškolského dieťaťa, obohacovaním 
jeho poznávania a sociálnej skúsenosti v MŠ je obsah predprimárneho vzdelávania. 
Štátny vzdelávací program pre materské školy formuje základný výber obsahu, ktorý 
musí byť povinne zakomponovaný do školského vzdelávacieho programu školy. 
Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v náväznosti na 
súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho 
vzdelávania a aby rešpektoval vek, predpoklady a skúsenosti dieťaťa predškolského veku, 
ich súčasné i budúce potreby a taktiež i prostredie a možnosti materskej školy. Tento 
obsah je štruktúrovaný do oblasti kognitívneho rozvoja, sociálno-emocionálneho 
a perceptuálno-motorického rozvoja, ktoré rešpektuje vývoj dieťaťa, jeho prirodzený 
život, zrenie i učenie. Tieto oblasti rozvoja sa dejú v prirodzených interakciách, do 
ktorých dieťa v rámci týchto vzťahov vstupuje, v ktorých žije, rozvíja sa a vyrastá, učí sa 
a tiež vzdeláva. 
Tieto oblasti rozvoja majú 4 tematické okruhy: 
1. Ja  som 
2. Ľudia 
3. Príroda 
4. Kultúra 
   
1.  Ja som 

Zámerom vzdelávacieho úsilia v tejto oblasti je stimulovať a podporovať rast 
a neurosvalový vývoj dieťaťa, podporovať jeho fyzickú pohodu, zlepšovať jeho telesnú 
zdatnosť i pohybovú a zdravotnú kultúru, podporovať rozvoj jeho pohybových 
a manipulačných schopností, učiť dieťa k sebaobsluhe a viesť ho k zdravým životným 
návykom a postojom. V oblasti psychologických podporovať duševnú pohodu, psychickú 
zdatnosť a odolnosť dieťaťa, rozvoj jeho rozumových schopnosti, reči a jazyka, 
poznávacích procesov a funkcií, jeho citov a vôle, sebapoznanie, jeho kreativity 



a sebavyjadrovania, stimulovanie osvojovania a rozvoja jeho vzdelávacích schopností 
a povzbudzovanie dieťaťa v jeho ďalšom  rozvoji, poznávaní a učenia. U detí sa rozvíjali 
vlastnosti ako uvedomovanie si vlastného tela,  rozvoj pohybových schopnosti v oblasti 
hrubej a jemnej motoriky   (koordinácia a rozsah pohybu, pohyblivosti, správne 
dýchanie), ovládanie pohybového aparátu a telesných funkcií. Deti uvedené úlohy plnili 
pohybovými činnosťami ako je chôdza, lezenie, beh, skok, poskoky potom sú to loptové 
hry, sezónne cvičenia. Manipulovali s predmetmi, pomôckami, nástrojmi, náčiním, 
náradím i materiálom. Využívali sa zdravotne zamerané činnosti ako uvoľňovacie 
cvičenia, dychové a relaxačné cvičenia, zmyslové a psychomotorické hry, konštruktívne 
a grafické činnosti, hudobné a hudobno-pohybové činnosti a hry, jednoduché pracovné 
a sebaobslužné činnosti (starostlivosť o seba, o svoje  osobné veci, poriadok a pod), 
poznávacie činnosti zamerané k osvojovaniu pojmov o zdraví, ľudskom tele, bezpečnosti, 
telovýchove a športe. 

Jazyk a reč: rozvíjali sa u detí rečové a jazykové schopností v oblasti receptívnych 
(vnímanie, počúvanie, chápanie) a produktívnych (výslovnosť, vytváranie pojmov, 
hovorený prejav, vyjadrovanie sa). Rozvíjal sa kultivovaný prejav využívaním 
artikulačných , rečových, sluchových a rytmických hier so slovami, slovné hádanky, 
spevácke činnosti, spoločné rozhovory, rozprávanie zážitkov, príbehov, podľa 
skutočnosti, podľa obrázkov, prednes, recitácia, dramatizácia a spev, prezeranie a 
„čítanie“ obrázkových kníh a leporel, grafické napodobňovanie symbolov, tvarov, čísiel, 
písmen. 

Poznávacie schopnosti, myšlienkové operácie, predstavivosť, fantázia:  tu sme 
využívali priame pozorovanie prírodných javov, konkrétnu manipuláciu s predmetmi, 
voľné hry, experimentovanie s materiálom a predmetmi, zmyslové hry, činnosti na rozvoj 
a cvičenie vnímania, zrakovej a sluchovej pamäti a pozornosti, námetové hry a činnosti, 
hry zamerané na podporu tvorivosti, predstavivosti a fantázie, práca s knihami, 
s obrázkovým materiálom, prechádzky do Horského parku, výlety do okolia, sledovanie 
rozprávok a pod. Deti úlohy zvládli. Tieto úlohy boli prispôsobené vekovým osobitostiam 
detí. 
   
2. Ľudia 

Zámerom vzdelávania v interpersonálnej oblasti je podporovať utváranie vzťahov 
dieťaťa k inému dieťaťu, či dospelému, posilňovať, kultivovať a obohacovať jeho 
vzájomnú komunikáciu a zabezpečovať pohodu týchto vzťahov. Úlohy sme plnili hrami, 
ktoré boli zamerané na posilňovanie prosociálneho správania vo vzťahu k druhým 
v rodine, materskej škole. Využívali sme sociálne a interaktívne hry, hranie úloh, 
dramatické činnosti, hudobné  a hudobno-pohybové hry, spoločenské hry, spoločné 
aktivity na rôzne témy, kooperatívne činnosti vo dvojiciach, v skupinách, čítanie, 
rozprávanie a počúvanie rozprávok a príbehov na témy vzťahy medzi ľuďmi. Úlohy deti 
splnili, dbali sme na vekové osobitosti detí. 

 
 3. Príroda 

Zámerom vzdelávania v environmentálnej oblasti je vzbudiť u dieťaťa elementárne 
poznatky o okolitom svete a dianí v ňom, o vplyve človeka na životné prostredie 
počínajúc v najbližšom okolí a končiac celkovými problémami celosvetového dosahu. 
Vytvoriť základy pre otvorený a zodpovedný postoj dieťaťa k životnému prostrediu. 
Využívali sme k splneniu úloh zmysluplné pracovné činnosti, kognitívne činnosti ( 
kladenie otázok a hľadanie odpovedí), práca s literárnym textom, obrázkovým 
materiálom, využívanie encyklopédii, pestovateľské a chovateľské činnosti, starostlivosť 
o mini záhradku, stromčeky v záhrade, motivované hrové aktivity, činnosti, ekohry. Deti 



úlohy zvládli vzhľadom k tomu, že sa prihliadalo na vekové osobitosti tej, ktorej skupinu 
detí. 

 
4. Kultúra 

 Zámerom vzdelávania v oblasti sociálnej a kultúrnej je uviesť dieťa do spoločnosti 
ostatných ľudí, do života v ľudskej spoločnosti i do sveta kultúry a umenia, pomôcť 
dieťaťu osvojiť si potrebné vedomosti, návyky i postoje, prijímať základné všeobecne 
uznávané spoločenské, morálne a estetické hodnoty a podieľať sa na utváraní 
spoločenskej pohody. 
Úlohy sa plnili tým, že sa deti zúčastňovali na počúvaní rozprávok, príbehov, veršov, 
hudobných skladieb, piesní, sledovaním  dramatizácie, divadelných scénok, rôznych 
námetových hier, konštruktívnych hier, prípravy spoločenských podujatí a slávností – 
kultúrne programy pre rodičov, starých rodičov: deti navštevovali divadelné predstavenia, 
knižnicu, stretávali sa s literatúrou, dramatickým, výtvarným a hudobným umením mimo 
materskej školy. 

 

Oblasť  percepčno-motorického rozvoja:  
Perceptuálno  – motorická oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa zahŕňa:  
-  rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky  
-  utváranie elementárnych základov telesnej kultúry 
-  rozvíjanie vizuomotoriky a grafomotoriky 
-  utváranie kultúrno – hygienických, zdravotných, technických a elementárnych 

ochranárskych návykov 
-  rozvíjanie prakticko – umeleckej a technickej  tvorivosti 
 

Úroveň rozvoja grafomotorických zručností:  
Úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky sa overovala  

prostredníctvom  pracovných zošitov a listov. Úspešnosť detí podstatne ovplyvnila 
skutočnosť, že ich rozloženie na ploche bolo v porovnaní s minulým rokom oveľa 
vhodnejšia. Väčšina detí sa na ploche papiera orientovala samostatne, vyplnila celú 
plochu,  dokončila požadovanú grafickú stopu do konca riadku. Spôsobilosť zachovávať 
smer požadovanej grafickej stopy a istota prejavu je v celku veľmi dobrá. Výsledky sú 
podstatne oveľa lepšie ako v minulom školskom roku, čo sa prejavilo v pružnejších 
reakciách detí  na pokyny učiteliek, v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia, grafický 
materiál držia dominantnou rukou, kvalita držania grafického materiálu je dobrá, deti 
majú vypestovaný návyk na správne držanie tela, sedu pri písaní, držania ceruzky, 
neotáčanie zošitom, pracovným listom a vzdialenosť očí od papiera. Pri nácviku 
grafomotorických zručností v pracovných listoch a v zošitoch boli zaraďované 
grafomotorické a uvoľňovacie cvičenia a postupy. V súčasnej dobe môžeme hodnotiť 
úroveň grafomotorických zručností kladne. Jemnú motoriku si deti ďalej precvičovali 
navliekaním korálok, využívaním pracovných techník – lepenie, strihanie, krčenie 
a skladanie papiera a ohýbanie rôznych druhov drôtu. Technicky správne zvládli 
konštruovanie z rôznych stavebníc podľa predlohy i podľa vlastných predstáv. Úroveň 
techniky strihania sa overovala pri strihaní predkresleného tvaru. Pozorovaním bolo 
zistené, že deti celkom dobre ovládajú techniku strihania, majú osvojené základy 
bezpečnej práce a pracovnej disciplíny. Ľavoruké deti pracovali s nožnicami pre deti 
ľavoruké. V priebehu školského roka deti bez problémov dokázali používať návyky 
sebaobsluhy a hygieny. Samostatne sa dokázali obliekať, zobliekať, obúvať a vyzúvať. 
Veľkým problémom pre deti je viazanie šnúrok. V dennom režime, vždy po obede si deti 
pravidelne pestovali návyky starostlivosti o chrup. V školskej jedálni deti sa využívali 
návyky kultúrneho stolovania, predškoláci používali príbor. V priebehu  školského roka 



boli deti vedené k starostlivosti o prostredie o jeho čistotu a estetiku. Vykonávali 
jednoduché pracovné činnosti ako starostlivosť o kútik živej prírody, starostlivosť 
o vlastnoručne nasadenú mini záhradu. 

Prosociálna, environmentálna, zdravotná výchova a Práva dieťaťa boli plánovane 
podľa tém s cieľom v integrácie všetkých výchovných zložiek edukačného procesu. Ich 
obsahová náplň sa uskutočňovala v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho 
programu a to predovšetkým pomocou hier, zážitkového učenia. Pri výbere metód, 
foriem a prostriedkov sa zohľadňovali aktuálne výchovné potreby, vývinové a vekové 
osobnosti ako aj podmienky školy.  

 
 

 Pozitíva: 
+ hlavné ciele výchovy a vzdelávania v pláne práce školy vychádzajú z priestorových, 

materiálno-technických a personálnych podmienok, zo záujmu a požiadaviek rodičov 
detí, ako aj z hodnotiacich správ a z dlhodobých a boli splnené 

+ všetky vekové skupiny pri plánovaní VVP vychádzali zo základného pedagogického  
ISCED-0 a ŠkVP  „Farebná búdka“ 

+ plnenie úloh v obsahových a výkonových štandardov vychádzalo z mesačného 
plánovania edukačných aktivít s  primeranou frekvencia striedania aktivít so  
zameraním na podoblasti  

+ pri plánovaní je obsah VVP na dieťa, plány sú funkčné, konštruktívne a variabilné, 
čím umožňujú ich dopĺňanie a variovanie vzhľadom na ich individuálne potreby 
triedy 

+ v školskom roku 10/11 sa najčastejšie využíva organizačná forma didaktických 
aktivít v najstaršej vekovej skupine párová, skupinová, frontálna forma zamestnania, 
čo vyplýva z prípravy detí na vstup do ZŠ 

+ pravidelne sme dopĺňali učebné pomôcky o nové, vychádzali sme z návrhov 
a potrieb učiteľov 

+ pozitívne hodnotíme prednášku o školskej zrelosti v rámci triedneho rodičovského 
združenia a následné testovanie školskej zrelosti 

+ vďaka premyslenej, plánovanej činnosti, využitiu vhodných z foriem a metód práce 
sme zabezpečili príkladnú úroveň rozvoja dieťaťa 

+ počas celého roka sme vytvárali príjemnú atmosféru v triedach a celková 
psychosociálna klíma bola na priaznivej až výbornej úrovni, dominuje primeraný  
partnerský vzťah učiteľka - dieťa 

+ pedagogická dokumentácia je vedená v zmysle platnej legislatívy, zapisovanie  VVP 
do triednych kníh  je realizované pravidelne denne, v zmysle záverov prijatých na 
prvej pedagogickej porady  

+ základnú dokumentáciu o deťoch je vedená v zmysle platnej legislatívy obsahuje  
žiadosť o prijatie do predškolského zariadenia, rozhodnutie o dieťaťa do MŠ, 
oznámenia o prerušení dochádzky do MŠ, triedna dokumentácia o deťoch – 
evidenčný lístok, potvrdenie o zdravotnom stave, splnomocnenie, informovaný 
súhlas rodiča s oboznamovaním s cudzím jazykom, krúžková činnosť 

+ zápis do MŠ prebehol v plánovanom termíne prostredníctvom bulletinu sme 
informovali rodičov o zameraní školy ako aj aktivitách školy, zaznamenávame 
rastúci záujem o našu materskú školu, čo je pozitívnym zistením 

+ materská škola sa prezentovala na verejnosti zúčastnili sme sa rôznych kultúrnych, 
športových a výtvarných aktivít rámci celého Slovenska a tak sme si získavali 
podporu a dôveru rodičovskej verejnosti 



+ v rámci skvalitňovania prípravy detí na vstup do ZŠ kladne hodnotíme spoluprácu 
pedagogických pracovníkova pracovníkov PPP, logopédom a rodičmi 

+ kladne hodnotíme vysokú odbornú profesionalitu PZ pri príprave detí na školu, ktorá 
spočívala v pravidelne VVČ, v realizácii grafomotorických cvičení, v uplatňovaní 
individuálneho prístupu a v postupnom skracovaní spánku 

+ ako pozitívum, ktoré v podstatnej miere ovplyvňuje celý VVP je 100% 
kvalifikovanosť pedagógov a z celkového počtu 6 majú 3 vysokoškolské vzdelanie 

+ zamestnanci školy majú zabezpečený prístup k potrebných informáciám, informačný 
tok je priehľadný, dobre sú zabezpečené dôverné informácie o deťoch, rodičoch, 
zamestnancoch 

+ informačný systém smerom k rodičovskej verejnosti má výbornú úroveň a rodičia 
v plnej miere servis využívajú 

+ deti sú v rámci VVČ väčšinou aktívne, majú záujem o hľadanie, skúmanie, 
oboznamovanie sa s novými javmi 

+  deti bez problémov vyjadrujú zážitky viacslovnými vetami (ml. deti), jednoduchými 
súvetiami (st. deti), reagujú na otázky adekvátnou odpoveďou 

+  dokážu reprodukovať primerane dlhé básne  pamätajú si postavy rozprávok, dej 
príbehov, dokážu charakterizovať a rozlíšiť podstatné znaky predmetov a javov sú 
tvorivé pri vymýšľaní a hľadaní podobných znakov a príčinných súvislostí vecí a 
javov 

+  majú dobré poznatky týkajúce sa priestorových vzťahov, veľkosti, množstva a počtu 

+ vizuomotorická koordinácia je primeraná veku, úroveň jemnej a hrubej motoriky je u 
detí  primeraná  pracovné a výtvarné zručnosti väčšiny detí pri narábaní s materiálom 
sú primerané 

+  deti sú primerane samostatné v sebaobsluhe, dokážu poupratovať po sebe pri 
spontánnych aj cielených edukačných činnostiach  

+  sú dostatočne obratné pri všetkých lokomočných cvičeniach pokročili v 
konštruktívnych činnostiach, staršie deti zvládnu zložitejšie konštruovanie podľa 
predlohy aj fantázie 

+  zdokonalila sa presnosť prevedenia  zdravotných cvikov 

+  so záujmom experimentujú s farbami, technickým aj odpadovým materiálom, s 
radosťou realizujú pohybové aj hudobno-pohybové činnosti 
 

Negatíva: 
− v individuálnych prípadoch slabšia vizuomotorická kontrola 
− nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho, pozornosť u niektorých detí je krátkodobá 

− vôľové vlastnosti nedostatočné, egocentrizmus, odmietanie ponúkanej činnosti   

− vyskytujú sa chyby vo výslovnosti sykaviek, rotacizmus, prehltávanie hlások hlasová 
hygiena u niekoľkých detí je nesprávna, hlavne v spontánnych edukačných aktivitách 
(neprimeraná hlasitosť v reč. prejave) 

−  u niekoľkých detí je slovná zásoba nedostatočná, prevláda málo obsažné 
vyjadrovanie pri opise a reprodukcii 



− rezervy vidíme v efektivite výchovno-vzdelávacieho procesu vzhľadom k cieľom 
a obsahu, k skvalitnenie prispeje vhodná voľba organizačnej formy, vo vhodných 
rozvíjajúcich  a aktivizujúcich metódach práce, čo je v kompetenciách 
pedagogických pracovníkov 

− nedostatky sa vyskytujú v individuálnom prístupe pri naprávaní nedostatočných 
schopností a nácviku praktických zručností detí predovšetkým v grafomotorickom 
prejave detí 

− priestory miestností a vybavenie tried, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-
vzdelávací proces, sú vzhľadom na počet detí predimenzované 

− v rámci spolupráce z PPP pri odstraňovaní porúch správania sme sa stretli 
s nepochopením a nezáujmom niektorých rodičov spolupracovať s odborníkom 
a strach z „otvorenia sa“ 

− v individuálnych prípadoch sa vyskytujú problémy v sebaobslužných činnostiach 
(ml. deti, nepravidelná dochádzka do MŠ)  

−  u niektorých detí nesprávne držanie grafického materiálu - nesprávny úchop, sklon, 
nesprávne držanie tela pri grafomotorických činnostiach neprimeraný tlak 

−  

Závery: 
� vo zvýšenej miere zaraďovať činnosti na rozvoj jemnej motoriky a 

vizuomotorickej koordinácie 

�  pri práci s dieťaťom v rámci grafomotorických cvičení si všímať správne 
uchopenie a držanie písacieho náčinia uvoľňovanie ramenného kĺbu s použitím 
rôznorodého materiálu, grafomotorické činnosti primerane motivovať 

�  zintenzívniť spoluprácu s rodičmi v rámci rozvíjania grafomotorických 
kompetencií detí tvorivo využívať rôzne kombinovateľné techniky a druhy 
materiálov na zhotovovanie jednoduchých a postupne aj zložitejších predmetov 

�  kombinovať grafické pohyby - spájanie horizontálnej a vertikálnej línie, 
lomené línie, experimentovať s horizontálnou a lomenou líniou, rôznorodosť 
pohybov, ich smeru, veľkosti tvarov, vlnovky, slučky, osmičky 

� vytvárať situácie pre individuálny prístup, viac podnetov na rozhovor, vytvárať 
vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí a primerané zotrvanie pri určitej 
činnosti  individuálne jazykové cvičenia,  

� odporúčanie návštevy logopéda rodičom precvičovanie správnej hlasitosti v 
hrách, rešpektovanie hovoriaceho individuálnym prístupom rozvíjať 
sebavedomie detí, vytvárať priestor na rozhovor s deťmi, rozvíjať ich 
komunikačné kompetencie 
organizovať prácu v triede tak, aby lepšie deti motivovala a zodpovedala ich 
aktuálnym potrebám, záujmom a schopnostiam  

� dbať na rôznorodosť metód a organizačných foriem VVČ, pracovať s deťmi v 
skupinách, vytvárať priestor na sebarealizáciu dieťaťa, zamerať sa na 
špecifické potreby ( nácvik nových zručností, náročných úloh, alebo 
podporujúcich rozvoj) 



� využívať prirodzené situácie k rozvíjaniu prosociálneho správania, do VVČ 
zaraďovať hry na rozvíjanie empatie, schopnosti decentrácie a sebaovládania  

� zintenzívniť individuálny prístup k dieťaťu pri plnení rôznych úloh  vytvárať 
hrové situácie ku kooperatívnym činnostiam, deleniu sa spolupracovať s 
rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné pôsobenie 

                                                                                               
 
 
 
 
 

Mgr. Špilárová Erika                                  
                                                                                                      riaditeľ materskej školy  
 
Vyjadrenie rady školy   
 
     
   
Rada školy prerokovala dňa 29. 10. 2012  a odporúča zriaďovateľovi  s c h v á l i ť 
Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Búdková 21 za 
školský rok 2011/2012: 
 
 

Rada školy vyjadruje poďakovanie rodičom za ich ústretovosť, spoluprácu 
a finančnú podporu MŠ Búdková 21. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Tomáš Szedlák 

predseda Rady školy pri MŠ Búdková 21 
 
 
 
 
 
 


