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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. Koncepčné zámery na roky 2010/2011 – 2014/2015 
4. Pracovného plánu práce MŠ Karadžičova 51 na školský rok 2012/2013 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Karadžičova 51 v Bratislave 
6. ISCED – 0 
7. Školský vzdelávací program 
8. Z konkrétnych podmienok MŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S p r á v a 



o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy Karadžičova 51 za školský rok 2011/2012. 

 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy: Karadžičova51 
3. Telefónne číslo:   555 69 959                                                   Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                                                   
e-mailová adresa: mskaradzicova@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Nováková Ľudmila riaditeľ materskej školy od 1.7.2009 
Tatiana Budayová zástupca riaditeľa materskej školy od 1.10. 

2011  
 zástupca riaditeľa pre materskú školu 
 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Karadžičova 51 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, ktoré sa konali dňa 23.4.2012. Doplňovacie voľby  
sa nekonali. Funkčné obdobie sa začalo dňom 23.4.2012 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 

P.. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1 Ing. Kukučková 

Marcela 
Predseda za rodičov 

2 Turzová Vlasta Podpredseda za rodičov 
3 Pešková Viera Tajomník za pedagogických zamestnancov 
4 Lívia Chlebová  delegovaný za zriaďovateľa 
5 Kalmárová Katarína  za pedagogických zamestnancov 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012: 

1. Počet zasadnutí Rady školy 2x 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy 
Rada školy sa zišla prvý krát v 13.9. 2011, kde riaditeľka MŠ predložila prítomným 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, 
Karadžičova 51 za školský rok 2011/2012. Prítomní členovia školskej rady boli oboznámení 
so základnými údajmi o materskej škole:  
- Rada školy a jej činnosť podľa podkladov predsedu Rady školy 
- o poradných orgánoch riaditeľky MŠ 
- o počtoch a vekovom rozdelení detí navštevujúcich MŠ v príslušnom školskom roku 



- údaje o počte zamestnancov 
- vzdelávaní učiteľov 
- aktivitách materskej školy, o prebiehajúcich projektoch. 
 Ďalej vyjadrili svoje súhlas: 
- so Školským poriadkom na školský rok 2011/2012 
- boli podrobne zoznámení s Pracovným plánom školy, hlavnými cieľmi a krátkodobými 
cieľmi výchovy a vzdelávania na rok 2011/2012. 
- koncepčnými zámermi materskej školy  
Druhé stretnutie rady školy sa uskutočnilo 2.5. 2012 o 16.00 h po voľbách  kandidátov do RŠ, 
kde sa uskutočnilo tajné hlasovanie a do rady školy  ako predseda RŠ bola zvolená Ing. 
Kukučková Marcela, Vlasta Turzová za rodičov, Pešková Viera a Kalmárová Katarína za 
pedagogických zamestnancov a Chlebová Lívia delegovaná za MÚ MČ – Bratislava-Staré 
Mesto 
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 
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.)  

Rada školy sa riadi sa riadi Štatútom Rady školského zariadenia pri MŠ Karadžičova 51 
v Bratislave vypracovaného v súlade so zákonom Národnej rady SR č.596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, 
ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania Materskej školy Karadžičova 51 V Bratislave. 
Uskutočňuje: 
• výberové konanie na vymenovanie riaditeľky MŠ § 4 cit. Zákona navrhuje na základe 

výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ 
• vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia, alebo regulujú vzťahy 

v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva 
Pedagogickú radu a Metodické združenie tvoria všetky pedagogické zamestnankyne, sú 
poradným orgánom riaditeľky MŠ v otázkach odborno-metodických a poradenských vo 
vzťahu k rodičom. 
 
Plán práce školy úzko súvisí s cieľmi plánu Metodického združenia. Ciele a jednotlivé úlohy 
sa prelínajú a dopĺňajú. 
 
 
 b) Údaje o počte detí materskej školy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

POČET  
DETÍ Z CELKOVÉHO PO ČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NAVŠTEVUJE MŠ 

 
23 

12,52% 4,17% 4 

 
e) údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 
Na MŠ máme vypracovaný kontrolný, hodnotiaci a evalvačný systém, ktorý zohľadňuje 
podmienky materskej školy, odbornosť a špecifické zručnosti jednotlivých členov kolektívu. 
Na zisťovanie výsledkov výchovy a vzdelávania sme využili posudzovacie škály 
/diagnostické hárky podľa veku detí/, pozorovania spojené s hospitačnou činnosťou, analýzu 
produktov detských a pracovných činností, analýzy plánovania, pracovných  listov  a zošitov. 
Systém kontroly a hodnotenia teda prebiehal ako systematické a plánované skúmanie 
pedagogických javov podľa vopred stanovených kritérií a vytýčených plánov. 
V rámci autoevalvácie sme identifikovali silné a slabé stránky materskej školy, určili sme čo 
treba naďalej zlepšovať, stanovili si priority a činnosti na zlepšenie daného stavu. Zamerali 
sme sa hlavne na hodnotenie použitých vzdelávacích stratégií, metód a foriem práce. 
Pozitívne hodnotíme rešpektovanie osobitného tempa detí  s  prihliadaním na prevažujúci 
temperament a osobitné tempo detí. 
 V súlade so Školským vzdelávacím plánom a jeho rozšíreným obsahom o práva 
dieťaťa v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014, 

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. 

4  X  4 77                                                  X  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0  
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0 

 3-ročné 24 0  3-ročné 22 0 

 4-ročné 25 0  4-ročné 22 0 

 5-ročné 15 0  5-ročné 27 0 

 6-ročné 15 0  6-ročné 11 0 

 spolu 77 0  spolu 82 0 

  



Národným akčným plánom pre deti /uznesenie vlády SR č.837/2006/, Akčným plánom 
predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006-2008 /uznesenie vlády SR č.287/2006/ sme sa 
sústredili na nadobúdanie vedomostí, zručností a utváranie postojov v oblasti ľudských práv 
a predovšetkým práv dieťaťa. Pracovali sme podľa interného metodického materiálu, ktorý 
sa stal aj východiskovým materiálom pre rozšírený program výchovy a vzdelávania nad 
rámec Štátneho vzdelávacieho programu. Tento program je orientovaný na lepšie vnímanie a 
pochopenie detských práv a ich uplatňovanie v praxi. Program sme plnili v jedenástich 
okruhoch . Zoznamovali sme deti s osobitosťami detského veku, deti  pomocou hrových 
aktivít poznali, že existujú deti s inou farbou pleti, poznali miesta na glóbuse odkiaľ 
pochádzajú. Pochopili pojmy rozdielny a podobný z fotografií detí rôznych svetadielov 
vytvárali koláže. Utvárali si predstavu o sebe samom obkresľovaním obrysov svojho tela, 
odtlačkami dlaní, rúk  a vytvárali si zo svojich prác galériu. Viedli sme ich k uvedomovaniu si 
zmien v ich živote, pripomínali sme  etapy doterajšieho života a ich potreby. Vytvárali sme 
pomocou kresieb a fotografií „knihy“ ich života. Venovali sme sa zlepšovaniu prostredia, 
v ktorom sa deti celý deň pohybujú, predovšetkým pozitívne naladené okolie , zdôrazňovali 
sme význam prívetivého správania a používania úsmevov. Deti dokázali komunikovať o 
udalostiach smutných aj veselých. Poskytovali sme dostatok možností na rozvoj individuality, 
hľadanie vlastnej identity a možnosti na vytvorenie fiktívneho vlastného priestoru. Deti 
získali pomocou rôznych hier a pracovných činností vedomosti o tom, ako bývame, čo 
potrebujeme k životu a vštepovali sme im myšlienku, že každý má právo na bezpečie a 
ochranu. Pomocou rôznych experimentálnych hier pochopili, že nie všetky deti sú zdravé a 
uvedomili si , že svoj zrak, sluch si treba chrániť. Pomocou rôznych výtvarných techník deti 
znázorňovali svojich blízkych a vysvetľovali svoj vzťah k nim. Netradičnými pomôckami 
sme rozvíjali námetové  hry na rodinu a domácnosť, umožňovali „oslavovať“ rôzne udalosti.  
 

Podľa hospitačných záznamov a diagnostických hárkov je aktivita detí pri nadobúdaní 
vedomostí, zručností a osvojovaní si postojov a návykov veľmi dobrá, deti sa živo zaujímajú 
o okolitý svet a snažia sa o vyjadrenie vlastného názoru. Stupeň záujmu o prebiehajúce 
aktivity v  MŠ je spontánny, deti adekvátne reagujú na nové podnety a stimuly. Väčšina detí 
z triedy pred nástupom do ZŠ primerane reaguje pri samostatnom riešení úloh, deti boli pri 
edukačných aktivitách tvorivé a schopné riešiť daný problém. 

Majú dostatočnú sebadôveru, vedia zhodnotiť výsledok svojej činnosti, ale aj činnosti 
iných detí. V oblasti zvládania svojich emocionálnych pocitov sú ešte rezervy. Deti často 
reagujú neprimerane, ich konanie je egoistické, neberú ohľad na iné deti. 

Optimálne zvládali čas stanovený na dokončenie svojej činnosti v primeranej kvalite. 
V oblasti verbálnej komunikácie dokázali slovne vyjadriť svoje poznatky, vedomosti 

aj svoje názory. Zlepšili sa v  porovnaní s  minulosťou aj schopnosti obsažnejšie a 
výstižnejšie reprodukovať text. V oblasti komunikácie je potrebné viac sa venovať rozvíjaniu 
dialógov, rešpektovať iné hovoriace dieťa a vedieť si ho vypočuť. 

V oblasti pohybových aktivít naďalej sme zaznamenali výrazný posun. Deti naučili 
pomenúvať pohybové činnosti, vedia vyjadriť pocity z prebiehajúcej  pohybovej aktivity. 
Pracovali sme s rôznymi zvukovými  a  hudobnými materiálmi. Rôzne kruhové a pohybové 
hry deti kontaktovali aj s kultúrnym dedičstvom a ľudovým folklórom. Pri rozvoji základných 
pohybových aktivít deti manipulovali s predmetmi, hádzali, chytali, skákali, liezli vo 
vnútornom aj vonkajšom prostredí. Deti sa javili ako dostatočne obratné, rýchle a úroveň 
osvojovania lokomočných pohybov bola na požadovanej úrovni a veku. 



Taktiež kladne môžeme hodnotiť úroveň  základných sebaobslužných úkonov aj u detí 
najmladšej vekovej skupiny. 

V oblasti kreativity a tvorivosti sa objavilo niekoľko nadaných detí, ktorým sa 
venovala zvláštna pozornosť zameraná na väčší rozvoj ich tvorivých schopností, navštevovali 
výtvarný krúžok. 

Pri hodnotení práce pedagogických pracovníkov sme sa zamerali hlavne na schopnosť 
rozvíjať dieťa vo všetkých oblastiach súčasne, uplatňovanie individuálneho prístupu a 
využívanie znalostí z vývinovej psychológie. 

Sledovaným javom bola tiež interakcia učiteľka – dieťa, schopnosť vhodne deti 
motivovať. 

V tejto oblasti všetky učiteľky splnili stanovené kritériá. V  dostatočnej miere boli v 
edukačnej činnosti zabezpečované spätné väzby, a tým bola zabezpečená systematičnosť a 
prehľadnosť v procese výchovy a vzdelávania. Osobitnú pozornosť venovali učiteľky 
formovaniu postojov a celkovo rozvíjali proces osobnostného rastu detí. 

V oblasti nadobúdania poznatkov a vedomostí je naďalej potrebné vytvoriť väčší 
priestor pre zážitkové učenie a experimentovanie detí. Pracovať v budúcnosti so skupinami 
s rôznymi činnosťami tak, aby boli činnosti  plynuté bez  zbytočných prestojov. Učiteľky 
majú dostatočne premyslený systém tvorby pravidiel /kniha vytvorená kresbami detí -čo 
môžeme a čo nemôžeme robiť/ v triede, aj pri pobyte vonku, preferujú predovšetkým 
uvedomelú disciplínu, vedú deti k  vyjadrovaniu svojich názorov na svoje správanie, ale aj 
správanie iných detí. Celkovo možno  skonštatovať  pozitívny vplyv všetkých učiteliek na 
sociálnu klímu v triedach,  kladný vzťah a prejav k deťom, vhodný štýl komunikácie.  

Vo všetkých triedach môžeme byť spokojní so spoluprácou detí v kolektíve, 
striedaním rôznych činností, poskytnutou možnosťou deťom vybrať si činnosť podľa svojich 
záujmov. 

Učiteľky pri svojej práci kladne  hodnotia pozitívne kroky detí, vedú ich k  hodnoteniu 
svojich prác, svojho konania a správania ako aj konania a správania svojich kamarátov. Pri 
edukačných aktivitách, hrových a záujmových činnostiach sa v dostatočnej miere využívali 
didaktické pomôcky, v III. a IV. triede sa využívali počítače s  výukovými programami. Deti 
boli  vedené k  vyhľadávaniu informácií z  encyklopédií, časopisov a inej dostupnej literatúry. 
Všeobecne môžeme konštatovať, že boli deťom v rámci výchovy a vzdelávania poskytnuté 
rovnaké možnosti v rámci prebiehajúcich aktivít. Vďaka úrovni odborných a metodických 
znalostí pedagogického kolektívu / hlavne učiteliek v predškolskom oddelení/ naša materská 
škola vytvára podmienky pre prax študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie a študentiek 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, už niekoľko rokov úzko spolupracujeme 
s katedrou výtvarnej výchovy. 
 
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 13 zamestnanci –spolu 3 
Z toho PZ 8   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 8   
- nekvalifikovaní 0   



- dopĺňajú si vzdelanie 1 vysokoškolské   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  13   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

62 %   

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

( uvádzať za školský rok 2011/2012) 
 

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

  0 2 0 
Digitálne 

technológie 
7 7 0 0 

Inovačné funkčné 1 0 0 0 
 

Základná obsluha 
počítača 

8 8 0 0 

Tabuľkový 
procesor Excel 
2003/2007 pre 
začiatočníkov 

7 7 0 0 

Textový editor 
Word 2003/2007 
pre začiatočníkov 

6 6 0 0 

Tvorba prezentácií 
v PowerPointe a 

využitie 
interaktívnej 

tabule 

6 6 0 0 

Rozvoj 
grafomotoriky 

pomocou 
výtvarných aktivít 

5 5 0 0 

Obsahová reforma 
v MŠ 

3 2 1 0 

Tvorba 
vzdelávacieho 

programu 
1 1 0 0 



kontinuálneho 
vzdelávania 

 
 
i) 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 
Ukážka práce s deťmi pre rodičov – 
tanečný krúžok 

Hudobné pásmo „Ide, ide muzika“ 

Ukážka práce s deťmi – anglický krúžok SNG- tvorivé dielna 
Otvorené hodiny pre rodičov výtvarná 
výchova   

Bibiana – tvorivé dielne 

Fašiangový karneval s účasťou rodičov Pravidelné návštevy knižnice na 
Blumentálkej ulici s požičiavaním kníh pre 
deti 

Literárno-hudobné pásmo k Dňu matiek Projektové vyučovanie v spolupráci 
s ištitútom aplikovanej ekológie Dafné  

Návštevy divadelných predstavení 
v Štátnom bábkovom divadle  

Pravidelné návštevy Staromestskej 
knižnice  

Školský poldenný výlet na Železnú 
studničku 

Olympiáda  v spolupráci Slovensko OFDM 

Zabezpečenie a dozor plavecký kurz a kurz 
korčuľovania 

 

Vychádzky do historického centra 
Bratislavy III., IV. Trieda 

 

Vychádzky do blízkeho okolia, návšteva 
tržnice, obchodu so zvieratami 

 

Besiedka pri stromčeku, spojená s pásmom 
kolied a recitácou detí, rozdávanie 
darčekov 

 

Účasť na vianočných trhoch  

Športová olympiáda  

Súťaž vo vytvorení najoriginálnejšieho 
obrázka z jesenných prírodnín 

 

Návštevy umelcov s produkciou divadielok 
v materskej škole 

 

Účasť na akciách poriadaných UNICEF –
Vianoce s Unicef 

 

 
 
Ďalšie informácie:  
Veľmi oceňované rodičmi sú krúžkové činnosti a toho vyplývajúce akcie – ukážky práce 
týchto jednotlivých krúžkov. Ukážky výsledkov tanečnej prípravy sa uskutočnili 1x 
v školskom roku a to ukážkami vo všetkých troch skupinách rozdelených podľa veku. Ukážka 



výuky anglického jazyka a prezentácia výsledkov sa realizovala na konci školského roka 
v dvoch skupinách: začiatočníci a pokročilí. 
V jarnom období sme pripravili deťom „športovú olympiádu“ v spolupráci s OFDM na 
školskom ihrisku a to skok do piesku, beh na 20m a hod loptičkami do koša. Uskutočnili sme 
súťaž o najoriginálnejší obrázok vytvorený v pieskovisku z  nazbieraných prírodnín. Skupina 
profesionálnych umelcov realizovala hudobné pásmo „Ide, ide muzika“. Ďalší hosťujúci 
umelci zahrali deťom rozprávkovú hru s bábkami a predstavenie zamerané na upevnenie 
poznatkov o dopravnej výchove zábavnou formou. 
V zimnom období sme pre deti pripravili fašiangový karneval s posedením a rôznymi 
súťažami a hrovými činnosťami. Pred vianočnými sviatkami to bola besiedka pri stromčeku 
spojená s ukážkou hudobných a recitačných vystúpení detí zo všetkých štyroch tried, spojená 
s odovzdávaním balíčkov deťom Mikulášom / odovzdaním nových hračiek do tried / z fondu 
rodičov/. V mesiaci januári sa realizoval  kurz korčuľovania v počte 16 detí. Deti navštívili aj 
blízku tržnicu v predvianočnom období /predaj kaprov/. Absolvovali vychádzky do 
historického centra Bratislavy, pre lepšie poznania mesta v ktorom deti žijú. Realizovali sa 
ďalšie bábkové predstavenia v materskej škole: rozprávkové s rôznymi typmi bábok, s 
oživenými predmetmi, ale aj poučné príbehy s realistickými námetmi./ Celkovo bolo 
realizované 6 predstavenia/. 
Na prelome jarného a letného obdobia /apríl/ deti absolvovali plavecký kurz v počte 20 detí. 
Uskutočnili sa hudobno-dramaticko- recitačné pásma ku Dňu matiek s odovzdaním darčekov 
pre mamičky. Navštívili sme 2x v minulom roku Štátne bábkové divadlo . 
Realizovali sa tri  aktivity s ekologickým zameraním  v spolupráci s Inštitútom aplikovanej 
ekológie Dafné. 
 
i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                   
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

Súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže Umiestnenie 

      
      
      
      
      
      
      
 
j) 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 

ZOO 20.9.2011 20.9 .2011 Poznávanie 
a pomenovávanie 
lesných a exotických  
zvierat, význam 
chovu týchto zvierat 
pre človeka 



 
Ďalšie informácie: 
Hlavným cieľom projektu ZOO bolo zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, deti poznávali, 
rozlišovali a určovali na základe priameho pozorovania exotické zvieratá. Tento projekt 
svojim obsahom zdôvodňuje význam prírodného prostredia na základe priameho pozorovania 
prírody a zážitkov detí z prírody. V plnej miere bolo využité zážitkové učenie. Deti mali 
možnosť pozorovať ako a kde žijú niektoré exotické zvieratá. Deti boli poučené v rámci 
projektu o nebezpečenstve styku so zvieratami. Na základe svojich zážitkov zvieratká 
stvárňovali výtvarne , maľovali, kreslili a modelovali.  
 
k) 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}. 
Školská inšpekcia  sa v školskom roku 2007/2008 na našej MŠ neuskutočnila. 
 
Školská inšpekcia sa uskutočnila v našej MŠ v dňoch 23.9. – 25.9.2003 
 
Podmienky výchovy a vzdelávania sú na priemernej úrovni, chýba výpočtová technika  
fond pedagogickej literatúry sa dopĺňa len sporadicky, hlavne z finančných dôvodov. 
 
Školská inšpekcia hodnotí na dobrej úrovni: 
- výkon štátnej správy v prvom stupni 
- vybavenosť didaktickou technikou 
 
Na priemernej úrovni: 
- efektivitu edukačných procesov 
- podmienky edukácie 
 
Kľúčové pozitíva MŠ: 
- spolupráca a priaznivá odozva u rodičov 
 
Kľúčové negatívne stránky: 
- informačný systém 
 
Závery: 
Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania, podmienky sú na primeranej úrovni čo 
je porovnateľné z výsledkami z komplexných inšpekcií v rámci Slovenskej republiky. 
Záujem, aktivita a postojové hodnoty detí sú veku primerané. Krátkodobé plánovanie je 
dostačujúce a korešponduje so základným pedagogickým dokumentom. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenia: 
- efektívnejšie plánovanie a realizovanie edukačných zámerov 
- aktuálne a operatívne zabezpečovať informačný transfer 
- skvalitniť a zefektívniť výchovno-vzdelávací proces uplatňovaním inovačných a 
alternatívnych metód 
 



 
 
l) 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.  
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {  priložiť Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok.}. 
 

Priestorové podmienky MŠ sú veľmi dobré. Rozlohy tried 47m2, spální 42m2  a 2 
jedální sú dostatočne veľké, sociálne zariadenia pri každom oddelení sú vyhovujúce na daný 
počet detí. MŠ má samostatnú kuchyňu a na poschodí výdajňu stravy. Materská škola má štyri 
samostatné oddelenia. Každá trieda má dostatočne veľké kabinety na uskladnenie učebných , 
didaktických, výtvarných a iných pomôcok. Na poschodí pri triedach sa nachádzajú ďalšie 
dva kabinety, v ktorých sa uskladňuje čistá bielizeň a čistiace prostriedky. Na poschodí sa 
nachádza izolačka, kancelária riaditeľky a vedúcej školskej jedálne. Na prízemí pod 
schodišťom sú  dve miestnosti na prezliekanie nepedagogických zamestnancov a odkladanie 
použitej bielizne. Na poschodí je miestnosť, kde sa nachádza práčka, kde sa perie drobná 
znečistená bielizeň podľa potreby.  

Veľkým prínosom našej materskej školy je zrevitalizované ihrisko za budovou MŠ, 
ktorú zabezpečil Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.  
Plocha ihriska  je ohradená, čím sa zamedzil vstup bezdomovcov v nočných hodinách, ale aj 
iným skupinám obyvateľstva , ktorý dvor znečisťovali zanechávaním sklenených fliaš a 
injekčných striekačiek, čím bolo ohrozované zdravie našich detí. Deťom slúži upravené a 
nezávadné pieskovisko, dve zostavy hojačiek so zábranami, dve preliezkové zostavy pre 
mladšie a staršie deti. V tieni pod stromami sme deťom  vytvorili kútik na sedenie z lavičiek a 
stolov, kde môžu kresliť a prezerať si knihy 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti MŠ: 
 
 Finančne nás zabezpečuje zriaďovateľ Miestny úrad Mestská časť Bratislava - Staré 
Mesto, príspevky rodičov a financie získané Občianskym združením pri materskej škole 
Karadžičova 51. 
 V spolupráci s Miestnym úradom Mestskej časti Bratislava Staré Mesto zlepšili 
interiér MŠ hlavne z estetického a bezpečnostného hľadiska. Je vymenený nábytok vo 
všetkých štyroch triedach a koberce v troch triedach. Sú vymenené ležadlá vo všetkých 
štyroch spálňach a šatníkové skrinky vo všetkých šatniach. Nakúpili sa nové detské stoličky 
a posteľná bielizeň. 
V minulom školskom roku boli zakúpené interiérové doplnky – gauč a rozprávkové textilné 
stoličky pre deti. 
Materská škola má dostatok učebných pomôcok a hračiek, plánované prostriedky budeme 
naďalej zaobstarávať podľa platných predpisov.  
Materská škola  nutne potrebuje stoličky a pracovné stoly pre pedagogických pracovníkov 
a vybudovanie toalety na prízemí budovy MŠ /na prízemí sa nenachádza ani jedno WC pre 
dospelých, len v priestoroch kuchyne, kde pedagogickí zamestnanci nemajú prístup/, 
rekonštrukciu elektrického osvetlenia na prízemí 



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).  Informácia o stanovenom 
cieli v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje 
a vyhodnotenie jeho plnenia.   
 
Vyhodnotenie cieľov stanovených v Koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na 
roky  2010/2011-2014/2015: 
Vyhodnotenie krátkodobých úloh na rok 2011/2012 vyplývajúcich z koncepčných zámerov na 
roky 2010/11 až 2014/15 
K zámeru č. 1 
Zoznámili sme deti s ľudskými právami a právami detí veku primeraným spôsobom, rolovými 
hrami, inscenačnými a situačnými  metódami. Našou úlohou je deti pripravovať na slobodný 
život v slobodnej spoločnosti v duchu vzájomného porozumenia, znášanlivosti a rovnosti 
pohlaví. Viedli sne deti k získavaniu osobných a sociálnych kompetencií detských práv 
v kolektíve a to sebarealizáciou a sebahodnotením a ako aj hodnotením správania a konania 
iných detí. Deti získali všetky informácie o právach dieťaťa a ich uplatňovaní samozrejme 
v možnostiach ich chápania určenom vekovými osobitosťami jednotlivých vekových skupín. 
Riešili jednoduché úlohy v oblasti detských práv. Nadobudli vedomosti o tom, že existujú 
dokumenty o ľudských právach, právach detí a následkoch ich porušovania. Výchova 
k právam dieťaťa sa na našej MŠ realizuje aj v rámci rozšíreného  obsahu Školského 
vzdelávacie programu. 
K zámeru č. 2 
Sústredili sme sa na výchovu k zdravému životnému štýlu a to pestovaním záporných 
postojov k rôznym škodlivým návykom, vysvetľovali sme deťom prečo musia  dbať na svoju 
bezpečnosť a chrániť si svoje zdravie. Učili sme ich pomenovávať a identifikovať signály 
svojho tela a vedieť ich vyjadriť slovne. Tieto úlohy sme plnili aj pravidelným pobytom 
vonku. Pohybové aktivity sa realizovali na školskom dvore, vychádzkach, ale aj v interiéri. 
Využívali sme rôzne druhy pohybových aktivít, ktoré sme striedali. 
V spolupráci inštitútom aplikovanej ekológie sme zaisťovali vhodné výchovné ekoprogramy 
v rámci zdravého životného štýlu. 
 
K zámeru č. 3 
Usmerňovali sme deti pri dodržiavaní a praktickom uplatňovaní základných pravidiel 
bezpečnosti pri chôdzi na chodníku a pri hrách na detskom ihrisku. Na vychádzkach deti 
používali reflexné vesty a zdôrazňovali sme prečo musí byť dieťa viditeľné na ceste. Deti boli 
oboznámené o vhodnom využívaní systémov pripútania sa detí v autách a o základných 
pravidlách pri cestovaní v dopravných prostriedkoch. V rámci tejto výuky sme navštívili 
dopravné ihrisko v Petržalke. 
 
K zámeru č. 4 
Ide predovšetkým o utváranie pozitívneho vzťahu detí ku knihám a literatúre. Našou hlavnou 
úlohou bolo podnecovať detskú zvedavosť v súvislosti s písaným textom, viedlo sme deti 
k využívaniu symbolov a ich využívanou v bežnom živote materskej školy / označenie 
skriniek a kútikov  tlačeným písmom/. Sústredili sme sa na  predovšetkým na rozvíjanie 
jemnej motoriky ruky a oka v zmysluplných činnostiach a hrách, grafomotorickými 
cvičeniami. Deti III. a IV. triedy navštevovali pravidelne Staromestskú knižnicu na 
Blumentálskej ulici, vypožičiavali si kmihy a zúčastnili sa organizovanej súťaže Čítam, čítaš, 
čítame. 



 
K zámeru č. 5 
V uplynulom školskom roku sa talentovaným deťom v oblasti výtvarných činností venovala . 
p. Lacková z centra voľného času. s veľmi dobrými výsledkami. Deti ďalej pracovali pod 
vedením docentky Daniely Valachovej s týmom študentiek predškolskej pedagogiky katedry 
výtvarnej výchovy UK. Táto pravidelná prax bola obohatená o rôzne netradičné a atraktívne 
techniky rozvíjajúce detskú tvorivosť v plnej miere. 
 
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 stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, príležitosti a riziká. 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

� zrevitalizované detské ihriska vo 
vnútornom dvore 

� dostatok odbornej literatúry 
� záujem o ďalšie vzdelávanie 
� veľmi dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom 
� úzka spolupráca so subjektmi 

podieľajúcimi sa na výchove a 
vzdelávacie 

� spolupráca s rodičovskou verejnosťou 
� každoročné organizovanie plaveckého 

a korčuliarskeho kurzu 
� využívanie všetkých dostupných 

foriem zážitkového učenia 
� cielené rozvíjanie grafomotorických 

zručností 
� vytvorené podmienky pre pitný režim 

a dentálny program 
� odborné a metodické zručnosti 

pedagogického kolektívu 
� dobrá spolupráca pedagogického 

kolektívu s rodičovským kolektívom, 
Radou školy 

� záujem rodičov, aby deti získali 
jazykové spôsobilosti v cudzom 
jazyku 

� záujem rodičov o získanie 
pohybových zručností /tanečné 
krúžky/ 

� záujem rodičov o rozvoj tvorivosti a 
kreativity / výtvarný krúžok 

� bezpečné , stimulujúce a estetické 
prostredie MŠ 

SLABÉ STRÁNKY 
� získavanie finančných zdrojov na 

realizáciu náročnejších a 
dlhodobejších projektov 

� aktivizácia väčšieho počtu 
zamestnancov 

� vyšší vekový priemer 
� menší záujem učiteliek o mimoškolské 

činnosti 
� stúpajúca agresivita detí zo slabšieho 

sociálneho prostredia 
 



 
PRÍLEŽITOSTI 

� dostatočné priestory na potreby a 
činnosti detí 

� školský dvor s dobrými možnosťami 
na pohybové aktivity 

� pravidelné informovanie rodičov o 
aktivitách MŠ 

� vykrývanie finančných potrieb 
z vlastných zdrojov  /OZ pri MŠ, 
rodičia/ 

� zvýšený záujem mamičiek o 
umiestnenie v našej MŠ 

� dobré vybavenie audiovizuálnou 
technikou, detskou literatúrou a 
pomôckami   
 

RIZIKÁ 
� možnosti motivácie učiteľov 
� získanie mladých kvalifikovaných síl 

pre nízke finančné ohodnotenie a 
nízky status učiteľa 

� udržanie vysokého štandardu práce pri 
riziku „vyhorenia“ vzhľadom na 
zvyšujúci sa vek učiteľov pri odchode 
do dôchodku 

� prijímanie detí s nevyzretou nervovou 
sústavou, nedostatočnou rečou do 
nultých ročníkov  
 

 
 
Oblasti v ktorých sú nedostatky a treba ich zlepšiť: 
 
Na základe  analýzy z uplynulého školského roka 2011/2012 sme si do pracovného plánu na 
školský rok 2012/13 stanovili tieto pre nás tieto prioritné okruhy: 
 
 1. Práva dieťaťa 
 2. Deti zo znevýhodneného prostredia 
 3. Digitálna gramotnosť 
 4. Komunikácia 
 5. Oblasť predškolských kompetencií 
 6. Pohybový program 
 7. Sociálno patologické javy 
 8. Rozvíjanie gramotnosti 
 9. Bezpečnosť a správanie sa na cestách 
10.Rozvíjanie vzťahu k prírode 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
 
 V materskej škole máme usporiadaný denný režim tak, aby zohľadňoval všetky 
pravidelné činnosti / čas jedla, odpočinku/ v stanovenom čase. Ranné hry, zdravotné cvičenia 
sa prelínajú s edukačnými aktivitami, ktoré prebiehajú počas celého dňa. Počas priaznivého 
počasia sú edukačné aktivity realizované pri pobyte vonku. Deti od príchodu do materskej 
školy trávia svoj čas v rôznych centrách podľa vlastného výberu. Činnosti volíme tak, aby bol 
pobyt pre deti príťažlivý a čo najmenej stresujúci. Zohľadňujeme vonkajšie a vnútorné 
podmienky pre zdravý pobyt detí v materskej škole. Dávame deťom dostatok možností na 
záujmové činnosti a obľúbené aktivity. Striedame pohyblivé , rušnejšie činnosti s činnosťami 
pokojnejšími. 



K deťom pristupujeme individuálne, aby boli duševne vyrovnané. Zohľadňujeme vývinové a 
individuálne potreby, vychovávame k zdravej životospráve , máme na zreteli biorytmus detí. 
Zohľadňujeme aj individuálne tempo detí pri rôznych aktivitách a činnostiach. 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
Poradenská činnosť učiteliek pre rodičov prebieha v týchto oblastiach: 

- poskytovanie odborných informácií o procese výchovy a vzdelávania 
- poskytovanie poradenských informácií o zariadeniach špeciálno-pedagogického 

poradenstva so zameraním logopedický servis, pedagogicko-psychologická poradňa 
- pri vzniknutým poruchách správania odporučiť rodičom vhodný druh literatúry, 

prípadne odporučiť vhodného špecialistu 
- pri poskytovaní informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania u jednotlivých detí  

postupovať taktne , konštruktívne na základe odborných argumentácií, poskytovať 
informácie vhodnou s primeranou formou 

← snažiť sa spolu s rodičmi o zjednotenie výchovných prístupov, v triede detí pred 
vstupom do ZŠ pravidelne informovať rodičov o výraznejších nedostatkoch v oblasti 
jemnej motoriky, grafomotoriky, sociability a emocionality, zoznamovanie rodičov 
s novými zákonmi, vyhláškami v rámci rodičovských združení 

 
d) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 
 
 Spoluprácu medzi rodičmi a materskou školou v minulom školskom roku môžeme 
označiť ako veľmi dobrú. Rodičia pomáhali pri strihaní, hrabaní lístia , úprave školského  
dvora. Zapojili sa do zberu plastových fliaš a zberu papiera. Pomáhali pre inštalácii učebných 
programov a odstraňovali rôzne poruchy vzniknuté pri práci s počítačom v IV. triede. 
 
 Zásobovali nás papierom na kreslenie pre deti, farbičkami a rôznymi druhmi 
prírodného , technického materiálu a textilom na pracovné činnosti. 
 
Už niekoľko rokov spolupracujeme s detskou knižnicou na Blumentálskej ulici. Deti III. a 
IV. triedy triedy našej MŠ sú členmi knižnice a pravidelne s triednymi učiteľkami knižnicu 
navštevujú a vymieňajú si knihy, z ktorých im rodičia  a učiteľky čítajú. Taktiež sa zúčastňujú 
rôznych besied a aktivít poriadaných v tejto knižnici. 
 Ukončili sme  spoluprácu s tanečnou pedagogičkou p. Lenkou Slávikovou.  V rámci 
tejto spolupráce u nás raz týždenne fungovali tri tanečné  krúžky pod vedením tanečného 
pedagóga.  
 Spoluprácu máme tiež uzavretú s  agentúrou Progreska, ktorá 2x týždenne 
zabezpečuje výučbu anglického jazyka v dvoch krúžkoch pre začiatočníkov a pokročilých 
V tejto spolupráci pokračujeme aj v  tomto školskom roku. 
 Veľkým prínosom bol výtvarný krúžok  , ktorý realizovala p. Lacková z CVČ . 
 Ďalej sme úzko spolupracujeme s Pedagogicko- psychologickou poradňou, konkrétne 
PhDr. Bojarovou, ktorá nám zabezpečila depistáž všetkých detí pred odchodom do základnej 
školy, depistáže v rámci logopedickej starostlivosti  zabezpečuje Mgr. Majtánová. 
 
 



 
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012 
  
 Hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania hodnotíme  troch rozvojových rovinách: 
kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej. 
Oblasť kognitívna: 
U detí v mladších vekových skupinách bolo najdôležitejšie dosiahnúť psychickú a duševnú 
pohodu, rozvoj poznávacích procesov, reči, stimulovať rozvoj jeho vzdelávacích zručností. 
Prejavovali zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, čím sa rozvíjali jeho 
kognitívne a učebné kompetencie.  Dokázali verbálne vyjadriť svoje pocity, potreby, postoje. 
Úroveň komunikácie je veku primeraná, deti si postupne zdokonaľovali svoj rečový prejav. 
Na rozvíjanie kognitívnych zručností sme využívali rozmanité didaktické aktivity, hrové 
činnosti a zážitkové učenie, ktoré umožňovali deťom proces poznávania. U mladších 
vekových skupín bola dominantnou metódou hra, manipulácia s rôznymi hračkami. Logické 
myslenie a predmatematické myslenie sme rozvíjali  riešením problémových úloh a hľadaním 
chýb. 
U detí mladších vekových skupín I. a II. triedy ako pozitíva hodnotíme záujem detí o 
získavanie nových poznatkov a radosť z prebiehajúcich aktivít. Ako negatívum je 
nedostatočne vyvinutá sebaregulácia a sebaovládanie pri počúvaní hovoriaceho, problémy s 
koncentráciou, len na určitý obmedzený čas, u niektorých detí zlá výslovnosť určitých hlások. 
 U detí vyššej vekovej skupiny sme dosiahli potrebnú psychickú zdatnosť a odolnosť 
dieťaťa, rozvoj intelektu, reči, jazyka. Primeranou stimuláciou sa rozvíjali a osvojovali 
vzdelávacie zručnosti a povzbudzovali sa v ďalšom rozvoji poznávania a učenia. Využívali sa 
pracovné listy, encyklopédie, širokú ponuku didaktických pomôcok, multimediálne 
zariadenia. Deti boli vedené k samostatnosti v myslení, ale aj rozhodovaní. Ako výrazné 
pozitívum u starších detí  /III. a IV. trieda/  je ich tvorivé myslenie, čo dokazujú napríklad 
výtvarné práce, ktoré nesú známky originality a sú bohato spracované. Vedia prekonávať 
prekážky pri osvojovaní nových poznatkov, zotrvávajú v činnosti primeranú dobu, vedia sa 
sústrediť a zapamätať si. Bez väčších problémov vyjadrujú svoje pocit, potreby, myšlienky. 
Ako negatívum sa nám javí, že sú v triede deti, ktoré majú problém komunikovať celými 
vetami, alebo majú tendenciu odpovedať jednoslovne, taktiež v triedach starších detí vznikajú 
situácie, kedy deti nerešpektujú hovoriaceho, ich prejav je neprimeraný a hlučný, prekrikujú 
sa.  
Problémy sa objavili aj pri zvládaní a používaní predložiek pomocou ktorých určovali polohu 
predmetov vzhľadom k vlastnej osobe, hlavne u mladších detí. Naďalej je potrebné 
prehlbovať a rozvíjať ich schopnosť v používaní a chápaní časových vzťahov.  
Aj v oblasti tvorivého myslenia, hlavne v hľadaní a riešení problémov chýbala často 
schopnosť zovšeobecňovania a dedukcie. 
 
Oblasť emocionálno-sociálna: 
 U mladších detí  sa nám podarilo pozitívne utváranie vzťahov k iným deťom, ako aj k 
dospelým, pomocou učiteliek sa obohacovala vzájomná komunikácia a prijímali sa spontánne 
všeobecné, morálne  a etické hodnoty. Pozitívum u mladších detí je , že hry a hrové činnosti 
prebiehali v radostnej atmosfére, deti sa vedia spoločne hrať v triede aj v prírodnom prostredí. 
Vedia ovládať svoju impulzivitu. Majú pri hre stálejšie záujmy a túžbu dosiahnuť určitý cieľ. 
Ako negatívum sa javí ubližovanie iným deťom, či už fyzicky, alebo verbálne, detská 
tvrdohlavosť. 



 U starších detí hodnotíme ako pozitívum náznaky primeranej kritiky voči sebe , ale aj 
svojim kamarátom. Dohodnúť sa  pri hrách  je už pre nich samozrejmosť, nie vždy sa to obíde 
bez pomoci dospelého. Majú vybudované ochranárske postoje k prírode, vedia svoje 
predstavy vyjadriť originálne ja vo výtvarnom prejave. V rámci emocionálnej gramotnosti 
deti dokázali vyjadriť vlastné pocity, čo prežívajú a cítia ,učiteľky svojim záujmom o zážitky 
detí prispievali k intenzívnejšiemu prežívaniu ich vnímania a spracovávania. Pomáhali sme 
deťom vyrovnávať sa so stresovými situáciami /rozlúčka s rodičom, neúspech pri určitej 
činnosti, nezhody v kolektíve/ a vychovávali sme ich k určitej citovej odolnosti. Komponent 
osobnostnej sily dieťaťa sme rozvíjali emocionalnym sabauvedomovaním, schopnosťou 
diferencovať medzi citmi a konaním, ovládaním emócií, hlavne negatívnych /hnev, smútok, 
strach/, skúmaním vlastného konania a chápania ich dôsledkov. V rámci sociálno-
emocionálnych kompetencií sme sa usilovali o uplatňovanie individuálnych potrieb detí, 
prianí a práv s ohľadom na skupinu.  
Deti si plánovali, organizovali a hodnotili vlastné činnosti. Dokázali preberať 
spoluzodpovednosť za seba a za činnosť skupiny. Dokázali sa  hrať vo dvojici, skupine aj 
kolektíve. Riešili konflikty s pomocou dospelého ale aj samostatne. Ako negatívum v 
triedach starších detí zaznamenávame nevhodné prejavy správania, ktoré sú zapríčinené 
vplyvom sledovania nevhodných televíznych programov.  

 
Oblasť perceptuálno-motorická: 
 Ciele perceptuálno-motorickej oblasti sme plnili v pohybovo relaxačných cvičeniach, 
dokážu spájať zrakové a sluchové vnímanie s pohybom , tešia sa zo spontánnych a riadených 
pohybových aktivít. Prirodzený záujem detí o prácu a pomáhanie sme podporovali pri 
pravidelnom odkladaní hračiek, pomôcok, čistení dvora. U väčšiny  detí je  úroveň hrubej aj 
jemnej motoriky primeraná veku. Ako negatívum u mladších detí je nesprávne držanie tela u 
niektorých detí, či už pri stolovaní, alebo hre. Odstránili sa aj nedostatky pri stolovaní 
/nesprávne uchopenie lyžice, neschopnosť piť samostatne z hrnčeka/.Pozitívom u detí je 
radosť z pohybových aktivít, obratnosť pri lokomočných cvičeniach v triede aj v prírodnom 
prostredí, samostatnosť pri sebaobslužných návykoch  a konštruovanie rôznych stavebníc. 
 
   U starších detí pretrvávali ťažkosti pri cvičení vďaka nekoordinovanému pohybu, 
nedodržiavaniu kultúry stolovania a malá časť detí malo problém pri grafomotorických 
cvičeniach. Pokrok sme zaznamenali v triede detí pred nástupom do základnej školy v oblasti 
zlepšenia techniky a samostatnosti v strihaní, výtvarných technikách, kresliarskom programe 
RNA, ktoré deti ovládajú samostatne, alebo  na základe slovných inštrukcií učiteľky.  
 
Ciele výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe boli v  súlade s cieľmi 
a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenom v Školskom zákone. Sú rozpracované na 
podmienky materskej školy a vychádzajú z vlastného zamerania školy, ktoré je  obsahuje tri 
dôležité oblasti a to socializácie dieťaťa, jeho komunikačných schopností, ďalej ochranu 
a podporu zdravia a práva dieťaťa, ktoré tvoria aj rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania 
nad rámec štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 v školskom vzdelávacom programe. 
Prax ukázala, že zameranie materskej školy na tieto  oblasti zodpovedá očakávaniam 
pedagógov, ale aj rodičov. Školský vzdelávací program dostatočne akceptuje všetky deti 
navštevujúce materskú školu, deti zo znevýhodneného prostredia a deti s odloženou školskou 
dochádzkou. 
                         riad. MŠ ….................... 
                                                                                          Mgr. Nováková Ľudmila 



 
Vyjadrenie rady školy - príloha  
 
     
Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Karadžičova 51 za školský rok 2011/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
      .............................................................. 
              meno a priezvisko 

predseda Rady školy pri MŠ Karadžičova 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


