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Východiská a podklady: 
 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 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  
3. Koncepcia  rozvoja materskej školy na roky  2011 - 2015 
4. Plán práce MŠ Malá 6, 81102 Bratislava na školský rok 2011/2012 

Školský vzdelávací program „ Zvedavo, zdravo, hravo „ 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Malá 6, 81102 Bratislava 
6. Projekty : Buď fit - olympizmus pre najmenších 

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

 Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava 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: Malá 6, 811 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 54415824                             Faxové číslo: - 
4. Internetová adresa:                                        e-mailová adresa: msmala@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Alena Schmidlová riaditeľ materskej školy (menovaný  

od 01.07.2009) 
- zástupca riaditeľa materskej školy  
- 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 Malá 6, 811 02 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 24.04.2008. Funkčné 
obdobie sa začalo dňom  24.04.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Mgr. Miroslava Muráňová Predseda za rodičov 
2. Mgr. Barbora Slavkovská Podpredseda za  rodičov 
3. Mgr. Ľuboslava Vasilová Tajomník delegovaná za zriaďovateľa 
4. Soňa  Mazúrová Členka za pedagogických zamestnancov 
5. Jana Dupejová Členka za pedagogických zamestnancov 

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

Počet zasadnutí rady školy :  3x do roka 
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy : 
 

     -    voľba predsedu rady školy za p. Cvečkovú – zvolená Ing. Dagmar Šuleková 
- prerokovanie Plánu práce na školský rok 2011/2012 
- prerokovanie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2011/2012 

a Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti materskej 
školy za školský rok 2010/2011 

-     krúžkové aktivity / flauta, tanec, AJ – vedené lektorkami a  výtvarný, pracovný 
      a telovýchovný krúžok  - vedené učiteľkami  MŠ / v školskom roku 2011/2012 
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-    materiálne zabezpečenie školy 
 

      7. 2. 2012 
           -     plnenie  Koncepcie rozvoja materskej školy  a Plánu práce v školskom roku 
                 2011/2012 
           -     podmienky prijímania detí k septembru 2012 
           -     nakladanie  so sponzorskými peniazmi ZRPŠ a OZ a materiálne zabezpečenie 
                 materskej školy 
 
    25. 4. 2012 
 
           -    ustanovujúce zasadnutie rady školy 
           -    voľba predsedu rady školy – zvolená Mgr. Miroslava Muráňová 
           -    štatút rady školy 

 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

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

            Pedagogická rada 
            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.) 

 
- systém práce pedagogickej rady a metodického združenia  je rozpracovaný v Pláne 

práce na školský rok 2011/2012 
-    schádzajú  sa pravidelne, podľa plánu práce : pedagogická rada 4x ročne, 
     metodické združenie 4x ročne 

 
-   pedagogická rada sa vyjadruje ku koncepčnému zámeru školy, plánu práce, 
     hodnoteniu výsledkov výchovy a vzdelávania detí, k hodnoteniu práce školy,  
     školskému vzdelávaciemu programu,  realizácii krúžkových aktivít, k podmienkam  
     prijímania nových detí k septembru nasledujúceho školského roka 
 
-   metodické združenie sa zaoberá konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími 
    problémami, analyzuje školský vzdelávací program, umožňuje výmenu 
    pedagogických skúseností, pracuje na základe plánu činnosti, ktorý je rozpracovaný 
   v Pláne práce školy na školský rok 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

  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 

12           5/42% 0 0 
 
e) údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 
      
    Na základe dosiahnutých výsledkov výchovno-vzdelávacej práce s deťmi v jednotlivých 
    vekových skupinách je možné konštatovať, že ciele a úlohy vyplývajúce zo Školského 
    vzdelávacieho programu „ Zvedavo, zdravo, hravo“ a  Plánu práce na školský rok 
    2011/2012  boli splnené  na   veľmi dobrej úrovni /konkretizované v odseku II. písmeno e) . 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 
1 písm. g) 
 
 
 
 
 

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. 

2  x  2  x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

3   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-
ročné 

5   3-
ročné 

3  

 4-
ročné 

14   4-
ročné 

5  

 5-
ročné 

8   5-
ročné 

14  

 
6-

ročné 4   
6-

ročné 
  

 
9  

 7-
ročné 

0   7- 
ročné 

3  

 spolu 34   spolu 34  
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Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 

Zamestnanci MŠ–spolu 5 zamestnanci –spolu 2 
Z toho PZ 4   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 4   
- nekvalifikovaní -   
-dopĺňajú si vzdelanie -   
Z toho NZ** 3   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  7   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

71%   

 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy ( §2 ods.1 
písm. h)  
 
Pedagogické zamestnankyne si priebežne dopĺňali vzdelanie na prednáškach a seminároch  
organizovaných MPCB. V tomto školskom roku z nás bola zaradená do vzdelávania len jedna 
učiteľka. 
 

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

Digitálne 
technológie 

v materskej škole 
2 2   

Obsahová reforma 2 2   
Kreativita vo výučbe 2 2   

Manažment 1 1   
Grafomotorika vo 
výtvarnom prejave  

1 1   

 
 
 
i) 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). 

 
 

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

Športové olympiády - jar, jeseň, zima Čistenie areálu materskej školy- Deň Zeme 
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Vychádzky do botanickej záhrady – jeseň, jar Výtvarná súťaž : Svet okolo nás, Pramienok 
Návšteva ZOO – jeseň, jar Návšteva predškolákov v ZŠ 
Deň otvorených dverí v MŠ Propagácia firmy Opávia – Brumík 
Deň matiek, MDD, Fašiangy - karneval Športový deň v ZŠ Mudroňova 
Mikulášske posedenie Zber papiera a PET- fliaš 
Pečenie medovníkov Staromešťatá 
Výchovný hudobný koncert  
Výučba Anglického jazyka 
Tanečný krúžok 
Hra na flaute 
Dopravná výchova za účasti mestskej polície 
OZ Na pomoc mačkám 

Ekovýchova – Sloboda zvierat 
Divadelné predstavenia Oľgy Hoffmanovej, 
umeleckej  agentúry Elma 
Muzika - Harmonika 
Rozlúčka predškolákov 
Žonglérske tajomstvo 
Organizácia odborných prednášok pre rodičov 
Plávanie vo FTVŠ 
Príspevky do detského časopisu Zvonček 

 

 
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. 
 
Rodičia akceptujú aktivity organizované MŠ aj aktivity, do ktorých sa MŠ zapája. 
Podieľajú sa na organizovaní alebo materiálne pomáhajú pri realizácii mnohých z nich. 
V tomto školskom roku sa pričinili o obnovu náterov záhradných preliezačiek, lavičiek 
a plotov. Vykonali celkové záhradnícke práce – kosenie trávy, výsadba zelene, položenie 
mulčovacej kôry, ostrihanie kríkov. 
  
i 1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                    
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

Súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže Umiestnenie 

Výtvarná súťaž – Svet 
okolo nás, KŠÚ Prešov 

/     

Pramienok, MŠVVŠ /     
 
 
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. 
 
V materskej škole máme vypracovaný projekt  Olympizmus pre najmenších, ktorého úlohy 
sme plnili v telovýchovnom krúžku – Buď fit, vedeného učiteľkou. Výsledky sme si overili 
formou olympiád jeseň, zima, jar. Zaznamenali sme veľmi dobré výsledky. 
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Projekt Dopraváčik sme zamerali na dopravnú výchovu detí v materskej škole. 
Pri tvorbe ročného plánu práce sme vychádzali z Koncepcie rozvoja materskej školy na roky 
2011 – 2015. Do plánu práce sme zahrnuli prvky Zdravej školy, alternatívnej metodickej 
príručky  Krok za krokom, projektu Olympizmus pre najmenších . 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali Národný plán výchovy k ľudským 
právam na roky 2005-2014 a Dohovor o právach dieťaťa. 
 
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}. 
 
Tematická inšpekcia bola vykonaná v apríli 2005 a bola zameraná na zistenie úrovne 
vzdelávacích výsledkov z matematických predstáv a rozvoja grafomotoriky 5 - 6  ročných 
detí. Celková úspešnosť detí bola ohodnotená ako veľmi dobrá – 95 %. Aj naďalej sa budeme 
snažiť vynaložiť maximálne úsilie na prípravu detí do základnej školy. 
 
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 školského vzdelávacieho programu.....}. 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. 
 
Pozitíva : 

- zakúpenie kvalitných učebných pomôcok /OZ, sponzorstvo rodičov / 
- technické vybavenie materskej školy / zriaďovateľ MÚ MČ BA Staré Mesto, 

sponzorstvo rodičov / 
 

Negatíva :  
          -    absencia záhradníka v materskej škole 
 
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.}. 
 
 
Vďaka zriaďovateľovi školy - MČ BA -  Staré Mesto sme si obnovili stoly a stoličky 
v školskej jedálni a veľmi pozitívne  hodnotíme finančnú pomoc rodičov pri riešení 
materiálnych potrieb školy. 
Prevádzku materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. Správa o hospodárení za rok 2011  je v prílohe. 
 
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. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné. 
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Našim cieľom bolo zabezpečiť deťom priaznivé životné podmienky – zdravú výživu, hygienu 
a psychohygienu, bezpečnosť a pocit istoty, výchovu a vzdelávanie po stránke rozumovej, 
emocionálnej, etickej, pohybovej, zdravotnej a estetickej. 
Vychádzať z tradícií Jána Amosa Komenského, využívať prvky alternatívnej metodickej 
príručky Krok za krokom, prvky Zdravej školy, koncepcie environmentálnej výchovy na 
školách, plniť ciele a úlohy projektu Olympizmus pre najmenších, Národný plán výchovy 
k ľudským právam. V pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačných 
schopností, posilniť sociálnu a  jazykovú komunikáciu detí s uplatnením humánneho prístupu 
učiteliek k deťom. Vytvárať priaznivú socio-emocionálnu atmosféru ako predpoklad 
pozitívnej stimulácie všestranného rozvoja schopností dieťaťa. 
Vo všetkých oblastiach predprimárneho vzdelávania sme sa zamerali na rozvoj emocionality 
dieťaťa, na rozvoj humanistických princípov a demokratizácie školy. 
Na prehĺbenie spolupráce s rodičovskou verejnosťou sme využívali priateľskú, neformálnu  
komunikáciu s rodičmi a umožňovali sme im zapájať sa do aktivít školy, v prípade adaptácie 
dieťaťa sme im umožnili pobyt v triede počas dňa. 
 
Zhodnotenie: Cieľavedomým úsilím všetkých učiteliek ako aj nepedagogických 
zamestnankýň sa podarilo vytýčené ciele prostredníctvom adekvátnych úloh splniť. 
Ciele a úlohy sú dlhodobého charakteru, boli a sú aj v súčasnosti plnené, pričom je v plnej 
miere využívané pedagogické majstrovstvo a dlhodobé skúsenosti všetkých učiteliek.    
 
 
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 
- odbornosť pedagogických 
  zamestnankýň a dlhodobé skúsenosti 
- záujem o priebežné vzdelávanie  
- citlivý a empatický prístup všetkých 
   zamestnancov k deťom 
- pedagogický takt 
- spolupráca s rodičovskou verejnosťou 

SLABÉ STRÁNKY 
 - získavanie kreditov v školiacich centrách 
-  zastupovanie chýbajúcich učiteliek 
-  nemožnosť riaditeľky školy ovplyvniť 
   finančné  ohodnotenie kreativity 
   zamestnankýň / formou odmien / 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
- dobré podmienky pre výchovno-vzdelávací 
proces v oblasti environmentálnej výchovy- 
blízkosť Dunaja, ZOO, botanickej  záhrady 
- zviditeľnenie sa prostredníctvom 
  publikačnej činnosti 
- individuálne hľadanie si akreditovaných 
  programov na ďalšie vzdelávanie 
 

RIZIKÁ 
-  nedostatok aktuálnych odborných 
   prednášok v školiacich centrách 
- nedostatočné ohodnotenie pedago- 
  gických  zamestnancov – nedostatok 
   motivácie 
- preťaženosť 
- nadmerná administratíva 
 

 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
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  Našim úsilím je ich dodržiavať a neustále vytvárať optimálne podmienky pre výchovu 
a vzdelávanie detí a tým sa prispôsobovať potrebám detí aj ich rodičov. Presadzujeme 
empatický a citlivý prístup k deťom aj zo strany nepedagogických zamestnancov, prosociálne 
výchovné pôsobenie smerom k deťom aj k zamestnancom  navzájom. Zameriavame sa na 
kultúru a estetiku prostredia školy a prostredníctvom konzultácií a informačných panelov pre 
rodičov, oboznamujeme širokú rodičovskú verejnosť o našom dianí.   
 
b) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
 
Spolupráca materskej školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia našich detí nám 
pomáhajú pri rôznych aktivitách, fyzicky svojou prítomnosťou aj materiálne. Zúčastňujú sa 
plaveckého krúžku, kde pomáhajú učiteľkám pri sebaobsluhe detí. Aktívne a v maskách sa 
zúčastňujú karnevalu v materskej škole. 
Rodičom poskytujeme poradenskú pomoc, poskytujeme im kontakty na logopedické a  
pedagogicko-psychologické poradne. Sprostredkovali sme rodičom logopedickú starostlivosť 
priamo v materskej škole.  
Všetky informácie o deťoch sú chránené a využívané len pre interné záležitosti školy. 
   
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 
 
S mimoškolskými činiteľmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní našich detí veľmi úzko 
spolupracujeme a spoluprácu pozitívne hodnotíme. Sú to : Sloboda zvierat, FTVŠ, umelecké 
agentúry a bábkoherci, lektori záujmových krúžkov, psychologička a logopedička. 
 
d) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012 
 
V školskom roku 2011/2012 sme plnili úlohy Školského vzdelávacieho programu „ Zvedavo, 
zdravo, hravo „. Realizovali sme úlohy Plánu práce na rok 2011/2012 .Vytýčené ciele a úlohy 
sme plnili systematicky  a splnili sme ich. Výchovno-vzdelávacie výsledky hodnotím ako 
veľmi dobré. Poznatky nadobudnuté na školeniach rôznych akreditovaných programov sme 
tvorivo uplatňovali v praxi. 
 
e) Hodnotenie cieľov výchovy a vzdelávania 
  
Jedným z najdôležitejších našich cieľov bolo pripraviť zdravé, telesne zdatné a pohybovo 
vyspelé deti, ktoré majú všetky predpoklady pre vstup do ZŠ.  
 
Pozitíva: 
Úlohy sme volili tak, aby boli obsiahnuté všetky okruhy telovýchovných cvičení a využité 
všetky tradičné aj nové formy práce. Telovýchovná aktivita bola obohatená o plavecký 
výcvik, sezónne olympiády, prvky CO, relaxačné a dychové cvičenia. 
  
Ďalším cieľom bolo rozvíjať zmyslové poznávanie, prehĺbiť poznávacie schopnosti detí, 
oboznámiť ich so živou a neživou prírodou, so spoločenským prostredím, aby sa vedeli 
správne orientovať v poznávaní minulosti, prítomnosti a budúcnosti, osvojili si základné 
pravidlá spoločenského správania. Utvárali sme poznatkový systém primeraný veku detí. 
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Školský vzdelávací program sme obohatili o intenzívnu výučbu dopravnej výchovy. Našim 
cieľom bolo viesť deti k objavovaniu vzťahov medzi objektmi okolitého sveta, utvárať 
a rozvíjať začiatky logického myslenia. 
  
Pozitíva: 
 
Deti sa vedia orientovať v priestore i v rovine, triediť, usporadúvať a priraďovať predmety, 
pracovať s číslom. V tomto smere sme sa zamerali na predškolákov, ktorých sme takýmto 
spôsobom  pripravili na vstup do základnej školy. 
 
Jedným z ďalších cieľov bolo osvojiť si základy spisovného jazyka v hovorovej podobe. 
Úlohy sme rozpracovali tak, aby deti vedeli plynulo a zrozumiteľne formulovať svoje 
myšlienky. 
 
Pozitíva: 
 
Deťom, ktoré si to vyžadovali sme odporučili logopedickú starostlivosť priamo v materskej 
škole. 
Ďalším cieľom bolo vytvárať u detí pozitívny vzťah k práci a jej produktom, vybaviť ich 
potrebnými praktickými poznatkami a zručnosťami. Deti získavali správne návyky v oblasti 
sebaobsluhy, pri práci s technickým, prírodným a odpadovým materiálom, pri strihaní, lepení 
a skladaní.  
 
Pozitíva: 
 
Kládli sme dôraz na rozvíjanie sústredenosti, aktivity, samostatnosti, dôkladnosti a vytrvalosti 
pri práci. Viedli sme ich k ochrane životného prostredia. Edukačné aktivity  sme obohatili 
o krúžok vedený učiteľkou zameraný na pracovné zručnosti a psychomotorické kompetencie. 
 
Našim cieľom bolo vypestovať u detí schopnosť a potrebu estetického zážitku. 
Snažili sme sa podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť, vhodnými formami sme 
podnecovali ich hudobnosť.  
 
Pozitíva: 
 
Zaraďovali sme i prvky muzikoterapie. Viedli sme deti k vyjadreniu predstáv rôznymi 
výtvarnými formami a technikami. Išlo nám aj o prebudenie zmyslu o estetické životné 
prostredie a výtvarné umenie. 
 
Našim cieľom bolo vypestovať aj vzťah k slovesnému umeniu. Snažili sme sa deti 
vychovávať literatúrou a k literatúre. Venovali sme sa tiež dramatizujúcim hrám. 
Neposledným  cieľom bolo utvoriť základy mravných vlastností a najdôležitejších pravidiel 
spoločenského správania. Úlohy sa prelínali v jednotlivých organizačných formách práce 
s deťmi  v priebehu celého školského roka.  
 
 
Pozitíva: 
 
Deti si postupne osvojili schopnosť sebakontroly a sebaovládania, hodnotiť správanie svoje 
ale aj iných primerane svojmu veku. 
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Rezervy :  
 
Napriek zvýšenému úsiliu zo strany učiteliek, máme deti, ktoré vyžadujú sústavný   
individuálny prístup a preto sa vyskytli určité rezervy pre ďalšie pôsobenie: 
 -  v sociálno-emocionálnej oblasti deti často presadzujú svoje potreby bez ohľadu na iných, 
niektoré deti sa nerady zriekajú hračky v prospech iného aj keď iba na krátky čas, niektoré 
deti nevedia prejaviť spolupatričnosť 
 
- v kognitívnej oblasti sa prejavujú nedostatky v nesprávnom vyslovovaní hlások, nedostatky 
sa prejavujú aj v zdôvodňovaní niektorých matematických operácií, 
 
-  v perceptuálno-motorickej oblasti deti nemajú dostatočne vyvinutú jemnú motoriku – 
hlavne stredná veková skupina, pri rozvoji jemnej motoriky –  zaväzovanie šnúrok, prejavujú 
sa nedostatky v pravo - ľavej orientácii v priestore v strednej, ale aj v najstaršej vekovej 
skupine 
 
Závery: 
 - v edukácii predprimárneho vzdelávania uplatňovať inovačné metódy a formy práce  s deťmi 
-  uplatňovať individuálny a diferencovaný prístup k deťom s nedostatočne vyvinuto jemnou 
motorikou a v pravo-ľavej orientácie 
-  uplatňovať kreativitu pri poskytovaní atraktívnych aktivít deťom, vychádzajúcich z ich 
potrieb 
- rozvíjať emocionalitu detí smerom k empatickému správaniu 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Alena Schmidlová                                                                                                 
                                                                                        riaditeľka materskej školy                                  
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Vyjadrenie rady školy - príloha  
 
 
 
       
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Malá 6, 81102 Bratislava za školský rok 
2011/2012. 
 
 
 
        Mgr. Miroslava Muráňová 

predseda Rady školy pri MŠ  Malá 6,    
                 81102 Bratislava 

              
 
 
 


