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

 Materskej školy Tabaková 10, 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: Tabaková 10, 811 07  BA 
3. Telefónne číslo: 02/524 98 037                 Faxové číslo: -  
4. Internetová adresa:   -                               e-mailová adresa: mstabakova@staremesto.sk   
5.Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Jozefína Jurkovičová Mgr. riaditeľ materskej školy  
Elena Richterová poverený zastupovaním riaditeľa MŠ  
Adriana Hrdličková vedúca školskej jedálne 
 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
 
Rada školy pri MŠ Tabaková 10,  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 a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  
V školskom roku 2011/12 sa uskutočnili riadne voľby do rady školy, nakoľko v apríli sa 
skončilo volebné obdobie. Predchádzajúci členovia boli opätovne zvolení a rada školy bola 
posilnená o zástupcu správnych zamestnancov - p. Košíková Matilda a z radov rodičov -  p. 
Fülepová Silvia. 
 
Členovia rady školy od 24.04. 2012: 
 
1 Jana Antošová predseda za rodičov 
2 Elena Richterová podpredseda za pedagogických zamestnancov 
3 Ľudmila Satková tajomník za rodičov 
4 Silvia Fülepová člen za rodičov 
5 Mária Poczkodyová člen za pedagogických zamestnancov 
6 Matilda Košíková člen za správnych zamestnancov 
7 Lívia Chlebová člen delegovaný za zriaďovateľa 
 
  



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

1. Počet zasadnutí rady školy: 3 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh: 
– prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch MŠ za rok 2010/11 
- oboznámenie sa s plánom práce na šk. rok 2011-2012- prerokovanie  
- materiálno – technologické zabezpečenie – zakúpenie didaktických hračiek, darčekov 
k Mikulášu, Vianociam, MDD, predškolákom, zakúpenie výtvarného a pracovného 
materiálu, bežného spotrebného materiálu, objednávka nových skríň na prádlo a čistiace 
prostriedky do zrekonštruovaných umyváriek, zakúpenia externého disku na PC 
- prijímanie detí na nový školský rok – pravidlá, odsúhlasenie stanoveného maximálneho 
počtu detí -  62 
- výsledok prijímania detí na nový šk. rok 2012/2013 
- podieľanie sa na realizácii aktivít – finančne – výlety, divadlá, koncerty, vzdelávacie 
programy, ... 
- voľbami a ustanovením novej rady školy 
 

 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 
- Pedagogická rada a Metodické združenie 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 
      Pedagogická rada (5x zasadnutie) a Metodické združenie (4x), ktoré tvoria členovia 
pedagogického tímu, sa stretli podľa ročného plánu. Pedagogická rada zasadala aj operatívne. 
Boli zamerané na kvalitu materskej školy, evalváciu pedagogických zamestnancov, na 
prerokovanie organizácie výchovno - vzdelávacej činnosti a problémov súvisiacich s touto 
oblasťou práce. Koncipovala, analyzovala profiláciu a koncepčné zámery školy, plán práce 
školy, edukáciu. Pozornosť venovala odborným témam z oblasti pedagogiky, didaktiky, 
psychológie a využitia IKT vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Podieľala sa na vytváraní 
plynulej, systematickej výchovno-vzdelávacej činnosti. Na radách sa priebežne hodnotili 
dosiahnuté výsledky, výstupy z kontrolnej činnosti. Pedagogický zamestnanci informovali 
členov MZ o absolvovaných školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania.    
Pri výchovno – vzdelávacej činnosti pomáhajú MŠ ďalšie organizácie: 
- Rada rodičovského združenia pri MŠ Tabaková 10 
- Pedagogicko-psychologická poradňa, Jesenského ul. 
- Logopedická poradňa, Mýtna ul. 
  Rodičovské združenie pri Materskej škole je dobrovoľné  občianske združenie rodičov, 
zákonných zástupcov detí, ktoré spolupracuje s vedením  materskej školy pri koncipovaní 
a organizovaní záujmových činností a taktiež kultúrnych, poznávacích a športových podujatí, 
pri usmerňovaní vzťahu rodičov k materskej škole. Poskytuje škole finančnú, materiálnu 
(nákup didaktických pomôcok, hračiek, pracovného a výtvarného materiálu...), organizačnú, 
personálnu pomoc (športové kurzy). Rozhoduje o finančne náročnejších projektoch. 
     PPP na Jesenského ul. poskytuje odbornú pedagogickú a psychologickú starostlivosť 
o deti, diagnostikovanie školskej zrelosti detí, charakteru a porúch správania. Realizuje  
odbornú prednášku o pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ pre rodičov. Na podnet riaditeľa 
MŠ a súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, psychológ realizuje pozorovacie aktivity detí 
s poruchami správania v materskej škole. Predkladá konkrétne návrhy na individuálny prístup 
k jednotlivcovi, realizuje stretnutia s rodičmi. Spolupracuje pri tvorbe individuálnych plánov 
pre deti s odloženou školskou dochádzkou. 



     Logopedická poradňa MUDr. Majdákovej  v spolupráci  s materskou školou pomáha 
prirodzene  a veku primerane rozvíjať reč detí, predchádzať rozličným chybám a poruchám, 
prekonávať a odstraňovať prekážky správneho vývinu reči, navodiť správnu formu 
komunikácie po stránke formálnej a obsahovej. Odborník - logopéd realizuje v materskej 
škole vstupnú depistáž detí, prostredníctvom ktorej zisťuje nedostatky reči u detí, pozýva 
zákonného zástupcu dieťaťa na stretnutie do ambulancie, realizuje pravidelné stretnutia rodiča 
s dieťaťom v logopedickej poradni. V spolupráci s vedením  materskej školy logopéd 
realizuje odbornú prednášku pre rodičov, podľa dopytu. 
     Plán práce školy je rozpracovaný do plánov spolupráce s vyššie uvedenými poradnými 
orgánmi. 
 
 
  b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

18 7/41,1% 4/23,5% 4 

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

Hlavné ciele a úlohy školského vzdelávacieho programu materskej školy boli priebežne 
plnené. Vychádzali z POP, z filozofie a koncepcie MŠ  a  podmienok školy. Realizácia 

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 62 x  3 62 x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

0   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 16   3-ročné        5  

 4-ročné 20   4-ročné 12  

 5-ročné 25   5-ročné 21  

 6-ročné 5   6-ročné 29  

 spolu 62   spolu 62  



obsahu spomenutých dokumentov, prostredníctvom primerane zostaveného režimu s 
rešpektovaním psycho-hygienických  zásad, umožnila uplatnenie sa a rozvíjanie kompetencií, 
schopností a zručností tak u detí intaktnej populácie, ako aj u detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

Východisko pre štruktúrovanie obsahu výchovy tvorilo odborné a cieľavedomé rozvíjanie 
psychických procesov, funkcií a vlastností osobnosti detí, rešpektujúce individuálne 
rozvojové možnosti detí. Projektovými aktivitami, ťažiskom ktorých je v akceptácii 
interpersonálnej roviny vo výchove  a ktoré umožňujú aktívny sebarozvoj dieťaťa, učiteľky 
sledovali celostnosť rozvoja osobnosti detí, teda nie len rozvoj  poznávacích procesov, ale vo 
vyváženej miere aj  rozvoj psychomotorických schopností a afektívnych procesov. 

 
 
 

Uplatňovaný učebný plán  
 
   3 – 6 ročné deti - Školský vzdelávací program „ Smelým krokom putujeme celým     
rokom“ 
   3 – 6 ročné deti  - Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách 
   6 ročné deti -  Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

                          povinnou školskou dochádzkou v materských školách 
 
 

 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 
1 písm. g) 
 

Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 
zamestnanci MŠ– spolu 8 zamestnanci – spolu 2,5 
Z toho PZ 6   
Z počtu PZ 6   
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ 2   
- upratovačky 1   
- ostatní – školníčka  1   
Spolu MŠ + ŠJ  11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

57,1%   

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



       
 
 

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

Rozvíjanie digi-
tálnych /informač-
ných kompetencií 

2 2   

Obsahová reforma 
v materskej škole 

2 2   

Rozvoj grafomo-
toriky pomocou 
výtvarných aktivít 

2 2   

Školský 
manažment 
v materskej škole 

1 1   

Tabuľkový 
procesor EXCEL 

1 1   

Tvorba prezentá-
cií v PowerPointe 
a využitie interak-
tívnej tabule 

1 1   

 
 
 
 
 
Ďalšie jednorazové informačné semináre:  
 
 
Názov         Organizátor Počet zúčastnených  
Digitálne technológie v MŠ Spoločnosť pre 

predškolskú výchovu 
1 

Práca s interaktívnou tabuľou Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu 

1 

Radosti zimy 
Digitálne technológie 

EDULAB 1 

   
   
   
   
   
 
 

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 



Zber PET - fliaš EKO  
Exkurzia do ZOO Výtvarná súťaž – ,,Farebná jeseň“ 

Divadelné predstavenie – 
 Dúhový autobus - Žák 

Kurz  kor čuľovania 

Výchovný koncert – Kadlečík 
P.I. Čajkovskij – Chorá bábika,... 

Zdravý životný štýl 
Veselé zúbky – Dentalarm – vzdelávací  

program o starostlivosti o chrup 
Divadelné predstavenie v MD POH  

Ako išlo vajce na vandrovku 
Výtvarná súťaž - ,,Zimné radovánky“ 

Koliba – Šarkaniáda Depistáž školskej zrelosti 
Návšteva Senior klubu –  

vystúpenie – Mesiac úcty k starším 
Kurz lyžovania 

Vystúpenie v dennom stacionári   Výtvarná súťaž ,,Vesmír očami detí“ 
Vystúpenie žongléra Výtvarná súťaž ,,Zelený svet“ 

Divadelné predstavenie –Žužu 
 O nechcenej hračke 

Zdravý životný štýl 
Zdravý úsmev – Dr. KRÁLIČEK 

EKO aktivita O lese 
a jeho obyvateľoch 

Výtvarná súťaž  ,,Pramienok“ 

Divadelné predstavenie 
Slncový kôň 

Plavecký výcvik 

Divadelné predstavenie s rodičmi 
Popolvár 

Zber papiera  s EKO way – jeseň, jar 

 
Návšteva SNM + Výstava bábok 

Vystúpenie na Novej Scéne 
Staromešťatá 

Mikuláš v MŠ Zdravý životný štýl 
 O opaľovaní - Tanman a Burner 

Divadelné predstavenie v MD POH 
Červená čiapočka 

Účasť na Lego – dielni v MŠ Bulíková  
Spoločné skladanie na tému: MŠ  

Vianočná besiedka v MŠ  
Vystúpenie v Senior centre –  

Šťastie zdravie... 
 

Divadelné predstavenie – Nelline 
Nesiem vám novinu 

 

Návšteva ZŠ pred zápisom  
Keramické dielne – modelovanie  

darčeka z hliny - mamičke 
 

Divadelné predstavenie –  
Postrach Samko 

 

Ukážková hodina spev -Škovránok  
a tanec - Slnečnica 

Divadelné predstavenie 
Koza odratá a jež 

Výchovný koncert ( p. Plavec) ľudový 
umelec - Zakukala kukulienka  

Fašiangový karneval 
Beseda so spisovateľkou – D.Pauličková 

Návšteva Staromestskej knižnice 
EKO aktivita Dafné  - Pôda 

Čitateľský krúžok v mestskej knižnici –  



Guľko Bombuľko 
Návšteva Dopravného múzea 

Divadelné predstavenie v MD POH 
Tri prasiatka 
Beseda s Políciou 

Návšteva ŠBD  
Malá morská víla  

Návšteva Dopravného múzea 
Návšteva Hasičského a  

záchranného útvaru 
Divadelné predstavenie  

Zatúlaný klaun 
Výchovný koncert – Vivaldi  

Štyri ročné obdobia 
Besiedky ku dňu matiek 

Exkurzia na farmu  
Kráľová nad/Váhom 

Kúzelník Ivan 
Keramické dielne -  modelovanie 

darčeka  z hliny - ockovi. 
Prednáška o starostlivosti o zvieratá 

Poznaj svojho psíka 
Športový deň - MDD 

Klauniáda Romana Fédera 
Výlet – plavba loďou po Dunaji 

Ukážka speváckeho a 
tanečného krúžku 
Ukážka krúžku AJ 

Návšteva SND s rodičmi  
Tajomný kľúč 

Rozlúčka s predškolákmi  
 

Prednáška a ukážka dravých vtákov 
Sokoliari Falconari 

 
i) 2 Dosiahnuté výsledky v súťažiach  

 
Názov súťaže Umiestnenie – dosiahnuté výsledky 

Vesmír očami detí VV účasť 
Pramienok VV účasť 
Zelený svet VV účasť 

Farebná jeseň – SPPV ocenenie 
Zimné radovánky - SPPV účasť 

 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 
 

Názov projektu       Termín začatia  
realizácie projektu 

Termín ukončenia  
realizácie projektu 

Výsledky 



    
Denne ovocie do MŠ X. 2011 V. 2012 pokračuje  v  

novom šk. roku 
Good  Year - doprava r. 2010  pokračuje 
 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . 
 
 V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
Posledná inšpekcia bola uskutočnená v roku 2001. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. k) 
 
      Priestorové  a materiálne podmienky MŠ vo vzťahu k počtu detí a zameraniu materskej 
školy sú na vyhovujúcej úrovni. Priestorové podmienky sú funkčné a zodpovedajú  výchovno- 
vzdelávacím a psychohygienickým požiadavkám detí.  
    Interiér je zariadený funkčne, deťmi i učiteľkami je esteticky skrášľovaný, tematicky 
dotváraný. Nábytok bol vymenený v dvoch triedach, v III. triede je už značne opotrebovaný. 
Jedálenský nábytok bude potrebné vymeniť. Vybavenie hračkami, knižničným fondom, 
pomôckami a didaktickým materiálom je veku primerané,  priebežne dopĺňané a obnovované. 
    Exteriér je zariadený funkčne. Upratovanie dvora a udržiavanie čistoty je realizované 
denne. Za pomoci firmy DELL bolo uskutočnené vyčistenie školského dvora od nečistôt – 
kamene, popadané tehly. 
     Za pomoci rodičovského združenia boli zakúpené nové učebné pomôcky, výtvarný 
a pracovný materiál, nové slnečníky na ŠD. Zhotovené dve Rolldol skrine do umyváriek - na 
prádlo, hygienické potreby a osobné veci zamestnancov. Manželia Masarykovci darovali 
deťom dve kolobežky. 
     Rezervy v materiálnych podmienkach školy sú v zastaranosti, opotrebovanosti a zlom 
technickom stave okien, interiérových a exteriérových dverí, zastaranosti svietidiel, výmaľby 
priestorov MŠ – triedy, jedálne, šatne a hygienického zariadenia pre zamestnancov – 
požiadavky sú zasielané zriaďovateľovi. 
    Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňuje realizáciu výchovno-
vzdelávacej činnosti na primeranej úrovni.  
    
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy zahŕňa: 
- dotácie od zriaďovateľa 
- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov dieťaťa alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť  
- z 2% z daní od rodičov –Tieto finančné prostriedky sú použité na materiálno – technické 
zabezpečenie – nábytok, skrine, skrinky. 
- finančné prostriedky získané od rodičov, zákonných zástupcov detí prostredníctvom 
Rodičovského združenia pri materskej škole. Finančnú čiastku každoročne navrhuje výkonný 
výbor rodičovského združenia na stretnutí rodičov na začiatku školského roka, ktorú po 
prerokovaní rodičovskou verejnosťou a hlasovaní schvaľuje. Tieto finančné prostriedky sú 
použité len na nákup hračiek, didaktických a iných pomôcok, výtvarného, pracovného 



a zdravotného materiálu, uskutočňovanie výletov, kultúrnych, športových podujatí, realizáciu 
projektov a iných aktivít podľa ročného plánu práce MŠ. 
 
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) 
 

Hlavné ciele  a úlohy  Koncepcie rozvoja MŠ na roky 2009 - 2011  boli priebežne plnené. 
Vychádzali z  filozofie a  podmienok školy.  
     Východisko pre štruktúrovanie obsahu výchovy tvorilo odborné a cieľavedomé rozvíjanie 
psychických procesov, funkcií a vlastností osobnosti detí, rešpektujúce individuálne 
rozvojové možnosti detí. Projektovými aktivitami učiteľky sledovali celostnosť rozvoja 
osobnosti detí, teda nielen rozvoj  poznávacích procesov, ale vo vyváženej miere aj  rozvoj 
psychomotorických schopností a afektívnych procesov 
      Na plnení krátkodobých cieľov  v oblasti materiálneho vybavenia je nápomocné hlavne 
Rodičovské združenie a zriaďovateľ, ktorý sa podieľajú  hlavne finančne na chode školy. 
Vychádzajú z plánu práce  na školský rok, finančných možností MÚ  

• v oblasti materiálno-technického zabezpečenia 
- odstránili sa akútne nedostatky- drobnejšie opravy – dvere, prahy, svietidlá 
- učebné pomôcky, výtvarný a pracovný materiál sa doplnil do všetkých tried počas 
školského roka viackrát, hračky boli zakupované k Vianociam, MDD, predškolákom 

• v oblasti výchovy a vzdelávania: spolupráca s inými organizáciami bola plodná 
- pre zdravý rozvoj detí boli organizované: výlety do prírody,  sánkovačka, púšťanie 
šarkanov, predplavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie, 

• v oblasti umeleckého a kultúrneho vyžitia  deti mali zabezpečené divadelné predstavenia 
1x do mesiaca, 3 výchovné koncerty, kúzelníka, žongléra, navštívili sme SND, MD POH, 
SNM, deti navštevovali spevácky a tanečný krúžok v MŠ, keramické dielne, zorganizovali 
sme besiedky pre rodičov – vianočnú, ku dňu matiek, koncoročnú, zúčastnili sme sa akcie 
Staromešťatá, spolupracovali sme s knižnicou, usporiadali sme karneval, zapojili sme sa 
do výtvarných súťaží, 

• v oblasti environmentálnej  - zorganizovali sme v spolupráci s OLO  zber UH fliaš – 
Návšteva ZOO, v spolupráci s EKOway zber papiera – dostali sme toal. papier, hyg. 
vreckovky, zabezpečili sme  programy z Envirosvetu, Dafné, navštívili sme  zvieraciu 
farmu, absolvovali ukážku dravých vtákov... 

• v oblasti sociálnej – návštevy Senior centra s programom, ZŠ pred zápisom  
• v oblasti dopravnej – zapojenie do projektu s Good Year – dopravné vesty, rôzne 

pomôcky – terčíky, omaľovánky, propagačný materiál z Min. dopravy, návšteva 
Dopravného múzea, doprav. ihriska na Šulekovej 

• v oblasti posilňovania národného povedomia – organizovanie výletov – Červený 
Kameň, Devín, Bratislavský hrad, vychádzok do centra nášho mesta – prezidentský palác, 
úrad vlády, Slavín, Sľuk - Gašparko, ľudová umelkyňa – drotárka, výchovný koncert – 
ľudové zvyky, nástroje (rod. Hlbocká, Plavec) 

 
Dlhodobé ciele v oblasti výchovy a vzdelávania:  
Výchovno-vzdelávací proces sa v našej MŠ realizuje v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu 
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý je podrobne obsiahnutý v našom Školskom 
vzdelávacom programe – Smelým krokom putujeme celým rokom – sa plnil, po troch rokoch 



prišlo k revidovaniu, menším úpravám. Pomocou programu dochádza k plneniu našich 
dlhodobých cieľov vo výchove a vzdelávaní tak, aby dieťa po opustení MŠ bolo samostatné, 
sebavedomé, tolerantné k odlišnostiam iných,  na primeranej kognitívnej úrovni, aby vedelo prijať 
spoločenské, estetické  a kultúrne hodnoty našej spoločnosti, aby malo správne povedomie 
o svete, javoch a dejoch. Aby bolo zodpovedné za svoje chovanie vo vzťahu k sebe, prírode,  
spoločnosti. Deti mali možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku – AJ vo dvoch skupinách. 
Pracovať s PC, digitálnymi hračkami  - BEE Bot, fotoaparát, mikroskop, 

• v oblasti materiálno-technického zabezpečenia 
- zrekonštruovali sa obe detské umyvárky – MÚ, zabezpečili sme nové zrkadlá 
- zrekonštruoval sa  školský dvor – MÚ, rodičovská pomoc  
- interiér školy bol zveľadený výmenou skríň v  umyvárkach  - sklad prádla a hygienické potreby, 
v triedach na prádlo za vstavané  
- kuchyňa sa vybavila novými prvkami – stoly, varné kotly, 
- 2 triedy vybavené novým nábytkom 
- nové posteľné prádlo, uteráky 
- zakúpenie notebooku, záložného disku, fotoaparátu, digitálnych hračiek... 

• v oblasti zdravého životného štýlu-  
- zapojili sme sa do projektu – Denne čerstvé ovocie (október - máj)  
- umývanie zubov,  programy -Veselé zúbky, Zdravý úsmev 
- ochrana zdravia – opaľovanie Tanmann a Burner 

• oblasti celoživotného vzdelávania zamestnancov  
- podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania a v rámci Projektu vzdelávania pedagogických 
zamestnancov materských škôl, ako súčasť reformy vzdelávania, sa priebežne pedagogickí 
zamestnanci zúčastňovali ponúkaných vzdelávacích programov. V tomto školskom roku už 
dosiahla jedna pedagogická zamestnankyňa kreditný príplatok 6% za získané kredity 
z absolvovania vzdelávacích programov. Ďalšie zamestnankyne postupne získajú kredity 
v nasledujúcom školskom roku.  
Stanovené ciele, krátkodobé i dlhodobé, sme väčšinou dosiahli. Ostatné sa realizujú naďalej s 
ohľadom na finančné prostriedky v zmysle zásad o používaní finančných prostriedkov. 
V nasledujúcom školskom roku bude vypracovaný nový koncepčný zámer rozvoja MŠ na ďalšie 3 
roky. Pedagogický kolektív a kolektív nepedagogických zamestnancov je neustále podnecovaný  
k aktívnemu a tvorivému prístupu k práci. Svojím prístupom vytvárajú priaznivú klímu našej MŠ 
 
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).   
 Podľa SWOT analýzy  
 
SILNÉ STRÁNKY 

� primeraná kvalifikovanosť  
pedagogických zamestnancov 

� zvyšovanie odborného rastu 
pedagógov vzdelávacími aktivitami 

� ponuka krúžkových aktivít 
� realizácia projektov 
� široká škála podujatí, výletov 
� účasť rodičov na aktivitách školy 

 
SLABÉ STRÁNKY 

� nedostatočná motivácia pre výkon 
učiteľského povolania 

� úroveň plánovania ovplyvnená 
organizačnými zmenami 

� malá  otvorenosť niektorých 
zamestnancov voči rodičovskej 
verejnosti 

� technický stav okien, dverí, 



� tichšia lokalita v centre mesta 
� upevňovanie spolupatričnosti 

a tradícií školy   

elektrických rozvodov, hygienického 
zariadenia 

� priemerná úroveň ovládania práce 
s PC u pedagogických zamestnancov 

 
PRÍLEŽITOSTI 

� dobré podmienky na edukáciu detí 
� aktivity zamerané na rozvíjanie 

spolupráce rodiny a školy 
� demografický vývoj 
� dobré podmienky na zavádzanie IKT 
� kontinuálne vzdelávanie  
� zvyšovanie  sociálneho postavenia 

rodín   
� modernizácia hygienického 

vybavenia  
 

 
RIZIKÁ 

� zariadenie v obytnom dome 
spoločenstva vlastníkov 

� problémy s parkovaním rodičov pred 
budovou 

� stabilizácia pedagogického zboru 
v dôsledku zmien spojených 
s finančným ohodnotením 

� nedostatočná regenerácia pracovnej 
sily 

� vekový priemer  učiteliek 

 
Návrhy a východiská pre šk. r. 2012/2013 v súlade s koncepciou rozvoja MŠ 
 

� posilnenie role a motivácie  učiteľky, profesijný a odborný rast – vzdelávacie 
programy poriadané MPC, samoštúdium 

� podpora talentu, osobnosti a záujmu dieťaťa - krúžková činnosť, súťaže 
� skvalitnenie spolupráce s rodičmi a verejnosťou na princípe partnerstva 
� zlepšenie estetického prostredia školy a školského dvora i v spolupráci s MÚ 
� vytvoriť podmienky na rozvíjanie komunikačných schopností detí  
� zamerať sa na problematiku „Práv dieťaťa“ 
� posilňovať environmentálne cítenie – ekoaktivity, výtvarné súťaže, výlety  
� zamerať sa na zdravý životný štýl – dentálna hygiena, denne čerstvé ovocie, 

psychohygiena ... 
� pohybové aktivity realizovať v prírodnom prostredí– výlety do prírody, športové kurzy 
� organizovať školské výlety na spoznávanie prírodných krás a kultúrnohistorických 

pamiatok nášho mesta, našej vlasti – upevňovať národné povedomie 
� rozvíjanie počítačovej gramotnosti - zakupovanie nových, kvalitných  vzdelávacích 

programov, zaviesť internet pre deti 
� rozvíjanie dopravnej gramotnosti detí – dopravné ihrisko, besedy s políciou 

 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať. 
 

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

     Hygienická kontrola regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa v školskom roku 
2011/2012   neuskutočnila. Prevádzkoví zamestnanci zabezpečovali hygienu v zmysle svojej 
pracovnej náplne a pokynov riaditeľky súvisiacich s opatreniami na zamedzenie rozšírenia 
epidémií. 
      Snahou vedenia i samotného pedagogického kolektívu počas celého školského roku bolo 
vytvoriť priaznivú, podnetnú emocionálnu a sociomorálnu atmosféru v škole.  V tejto oblasti, 
okrem dôslednej prípravy edukačnej činnosti, sme sa zamerali na zosúladenia výchovného 
pôsobenia učiteľky a rodiča. 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),  ale i pasívna 
(informačné oznamy a námety na nástenkách vo vchodoch a v šatniach).  
      Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňuje realizáciu výchovno-
vzdelávacej činnosti na kvalitnej úrovni. Vďaka pravidelnému udržiavaniu interiéru 
a exteriéru materskej školy sú hygienické podmienky na vyhovujúcej úrovni. Vo vzťahu 
k počtu detí je potrebné dobudovať počet WC. Škola má vyhovujúce podmienky umožňujúce 
realizáciu stomatohygieny detí zatiaľ iba v III. triede. Deťom sa poskytuje plnohodnotná  
a vyvážená strava, majú zabezpečený pravidelný pitný režim – voda, čaj, ovocná šťava.  
     V dennom programe je rešpektovaná individuálna potreba aktivity, spánku , odpočinku. 
Zabezpečovaním dostatočnej  a rôznorodej aktivity detí plynulo striedajúcej sa s relaxačnými 
činnosťami počas celého dňa sú pedagógmi uspokojované potreby pohybu, zdravej 
životosprávy, zdravého životného štýlu. 
     Psychohygienické požiadavky detí oboznamujúcich sa s anglickým jazykom sú 
rešpektované usporiadaním a realizáciou popoludňajších výchovno-vzdelávacích činností.  
 

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

     Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy. Materská škola 
vytvára podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a tradícii školy. Je otvorená rodičovskej 
verejnosti. Oboznamuje rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom prostredníctvom ich 
priamej účasti  na organizovaní, realizovaní spoločných aktivít, ich participácii na 
adaptačnom procese dieťaťa, výchovno-vzdelávacími ukážkami pre rodičov, stretnutiami 
učiteľov a rodičov, fotogalériou,  ktorá je priebežne aktualizovaná. Pravidelne komunikuje 
s rodinou o pokrokoch dieťaťa, plánovaní, ujasňovaní postupov výchovy a vzdelávania 
dieťaťa priamou formou – výmena informácií nielen smerom od učiteľa k rodičovi, ale aj od 
rodiča k učiteľovi a nepriamou formou – vstupné dotazníky, informácie na nástenných 
tabuliach, dotazníky na konci šk. roka. Zabezpečuje poradenský servis pre rodičov 
osvetovými aktivitami v otázkach výchovy a vzdelávania,  odborno-poradenskou činnosťou 
triednych učiteliek, zapožičiavaním odbornej literatúry. 

Krúžky :    

� anglický jazyk  - 2x týždenne v dvoch skupinách ( začiatočníci – 11 detí, pokročilí - 13 
detí ) – lektor Mgr. Jana Kimličková 

� tanečný krúžok – 31 detí – lektor Art. Mgr. Jana Masaryková 
� spevácky krúžok – 21 detí – lektor Mgr. Martin Masaryk 
Športové aktivity: HEČKO - ŠK Tempo s.r.o. 
� korčuľovanie –  13 detí                 T:      7. 11. 2011 – 21.11. 2011 – Mgr. Juraj Hečko 
� lyžiarsky výcvik – 10 detí              T:    13. 02. 2012 – 17.02. 2012 -  Mgr. Juraj Hečko 
� predplavecká príprava – 14 detí     T:      4. 06. 2012 – 20.06. 2012 – Mgr. Juraj Hečko 

 
 

c) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

     Dobrými vzťahmi medzi pedagógmi a ostatnými zamestnancami sú vytvorené vyhovujúce 
podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Klíma MŠ je vyrovnaná, dáva priestor 
k priateľským vzťahom, vzájomnej pomoci, posilneniu etických hodnôt, dodržiavaním 



humanistických prístupov. Tvorí pevný fundament pre vzájomné vzťahy s rodičovskou 
verejnosťou a inými inštitúciami.    

       Vzťahy medzi materskou školou a inými inštitúciami sú na výbornej úrovni. Svedčí 
o tom množstvo aktivít, ktoré materská škola zrealizovala  v rámci spolupráce so: 

Senior klubom -  2x vystúpenie s programom, darčekom,  

Staromestskou knižnicou - návšteva, zápis nových členov, výtvarná súťaž v knižnici  

Hasičským zborom – návšteva zbrojnice – ukážka práce hasičov 

Šport – komplexom Tempo – korčuľovanie, lyžovanie, plávanie 

Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne a Enviro – didaktické aktivity – programy  
zamerané na environmentálnu výchovu 

Základnou školou: možnosť neformálneho zoznamovanie sa detí s prostredím ZŠ -  možnosť 
sledovať vyučovací proces, spoločná účasť na aktivitách, kultúrnych podujatiach a  
programoch. 

Políciou: beseda s policajtmi s ukážkami  v MŠ 

 V spolupráci s PPP sa uskutočnilo depistážne vyšetrenie školskej zrelosti. Na základe 
funkčnej diagnostiky boli vytvorené stimulačné programy pre deti s odloženou školskou 
dochádzkou.  

V spolupráci so zubnou lekárkou sme uskutočnili depistážne vyšetrenie, 2 x preventívne 
prehliadky 

Veľmi dobrá spolupráca je s Rodičovským združením pri MŠ, ktoré je právnym subjektom, 
člen SRRZ. Vďaka nemu sa nám podarilo v spolupráci s rodičmi úspešne  realizovať  mnohé 
aktivity – výlety do prírody, návštevy historických objektov, SND, ŠBD, divadlá, koncerty, 
vianočnú besiedku, besiedky ku dňu matiek, ukážkové hodiny krúžkových aktivít, Mikuláš, 
karneval, MDD, klauniádu, kúzelnícke predstavenie, výchovné koncerty pre deti,  rozlúčkové 
posedenie s predškolákmi, a iné. Uvítali sme pomoc rodičov pri zveľadení interiéru 
a exteriéru MŠ, oprave hračiek (kolobežky, odrážadlá), zariadenia (ušitie názuviek), 
zabezpečovaní drobného materiálu na výtvarné a pracovné aktivity, zabezpečení  
kancelárskych potrieb. 

 

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 

 
      Dobrými vzťahmi medzi pedagógmi a ostatnými zamestnancami sú vytvorené vyhovujúce 
podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Klíma MŠ je vyrovnaná, dáva priestor 
k priateľským vzťahom, vzájomnej pomoci, posilňuje etické hodnoty, dodržiava humanistické 
tradície školy. Tvorí pevný fundament pre vzájomné vzťahy s rodičovskou verejnosťou, 
inými inštitúciami.  
      Za spoluúčasti rodičov sme uskutočnili  návštevu divadelného predstavenia v SND – 2x, 
vianočnú besiedku, karneval, MDD, rozlúčkovú slávnosť detí, ukážky krúžkových aktivít 
a iné. Rodičia pomáhajú pri zveľaďovaní interiéru a exteriéru materskej školy, zabezpečujú 
opravu hračiek, zariadenia. Spoločné aktivity, vzájomné návštevy obohatili  a spestrili 
výchovno-vzdelávací proces a každodenný život detí aj zamestnancov materskej školy. 



 
 
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012 
 
Priemerná dochádzka detí do MŠ: 
 
Počet detí ku koncu školského roku bol 62. Dochádzka detí za rok 2011/2012 bola v priemere 
77 %. Do ZŠ odišlo 14 detí, 4 deti majú OPŠD.  
 
 
 IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

1. trieda 15 14 17 15 13 11,6 13 14 17 16  

2. trieda 15 17 16 17 19 13,2 15 18 20 19  

3. trieda 17 17 16 17 16,6 16 16 15 16 16  

spolu 16 16 16,3 16,3 16,2 13,6 14,6 15,6 17,6 17  

% 74 78 80 79 79 68 71 76 85 84 77,4 

 
Výchovno-vzdelávacie výsledky : 
 
     V priebehu celého roka sme pracovali na základe hlavných úloh na školský rok 2010/2011 
zakotvených v POP Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, podľa učebných osnov 
Školského vzdelávacieho programu, podľa Plánu práce školy na školský rok 2011/2012. 
Koncepcia bola zameraná na úlohy, ktoré sme priebežne plnili a boli zakotvené vo 
výchovnovzdelávacích plánoch jednotlivých tried. Úroveň a účinnosť edukácie sme zvyšovali 
dosahovaním cieľov a konkrétnych úloh, samovzdelávaním a účasťou na metodických 
seminároch a aplikáciou získaných poznatkov do praxe. 

V oblasti plnenie cieľov zameraných na kognitívny rozvoj detí boli úlohy plánované na 
základe pedagogickej diagnostiky s akceptovaním rozvojových možností detí. Učiteľky 
voľbou adekvátnych interaktívnych a aktivizujúcich metód a foriem práce, a učebných 
pomôcok,  učili deti ovládať nástroje, ktorými možno bádať, skúmať, chápať nové, rozvíjať 
a zdokonaľovať už získane vedomosti. Prevažovali individuálne a skupinové formy práce, vo 
vyváženej miere sa striedali činnosti zamerané na samostatnú aktivitu a sústredenosť detí 
s činnosťami menej náročnými a oddychovými činnosťami.  

Všeobecné vedomosti však dokážu deti pri riešení  konkrétnych operácií v praktických 
činnostiach využívať primerane svojmu veku. Celkovo deti v oblasti poznania dosahujú dobrú 
úroveň poznatkového systému. Učiteľky zamerali na skvalitňovanie jazykových kompetencií 
detí a na rozvíjanie ich gramotných spôsobilostí v súlade so súčasným ponímaním 
gramotnosti. Vo všetkých triedach, s využitím a prepojením vo všetkých organizačných 
formách edukácie. Úroveň receptívneho a expresívneho jazyka je primeraná veku. Deti majú 
osvojené základy jazykových kompetencií.  

Na plnenie cieľov v oblasti rozvíjania psychomotorických kompetencií učiteľky 
efektívne využívali všetky formy. K podpore správneho somatického vývinu a rozvoju 
pohybových zručností a schopností okrem iného prispelo aj rozšírenie organizačných foriem 
telovýchovných aktivít o prirodzené a spontánne pohybové aktivity vo veľkej miere 
realizované v prírodnom prostredí, uplatňovanie netradičných telovýchovných a pohybových 
aktivít so zaraďovaním  prvkov CO. Deti disponujú celkove dobrou úrovňou pohybových 



schopností, čo sa prejavuje aj  pri prezentácii na rôznych športových aktivitách. Pohybové 
zručnosti detí sú rozvíjané aj v krúžku pohybovej – tanečnej prípravy.  

Pri výbere metód na vytváranie a rozvíjanie sociálnych kompetencií detí učiteľky 
väčšinou preferovali aktívne edukačné stratégie so zameraním na zlepšenie  vzťahov 
v kolektíve detí, vzájomnú pomoc, ohľaduplnosť a pozitívnu hodnotovú orientáciu. Pozornosť 
sme zameriavali na rozvíjania vnímania a utvárania morálneho vedomia aj prostredníctvom 
esteticko-výchovných činností. Aktivity v edukačnom procese boli zamerané aj na pomoc 
deťom s  ohrozeným, rizikovým správaním  s cieľom skvalitniť interakciu týchto detí  
s prostredím a tým zabezpečiť ich aktívnu ochranu pred sociálno-patologickými javmi.  
     Prínosom bolo aj využívanie prvkov tvorivej dramatiky vo výchovnom procese a  tiež ich 
uplatnenie pri organizovaní aktivít v MŠ, na ktorých deti prezentovali svoje zručnosti, 
vedomosti a schopnosti. U detí najstaršej vekovej skupiny veľmi dobrá pripravenosť detí na 
ZŠ. O odloženie PŠD požiadali zákonní zástupcovia štyroch detí. 
     U pedagogických a správnych zamestnancov zodpovedné plnenie individuálnych úloh, 
ochota zúčastňovať sa organizačne na akciách MŠ. U pedagogických zamestnancov 
zodpovedná evidencia pedagogickej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, záujem 
učiteľov vzdelávať sa a aplikovať teóriu do praxe, využívanie tvorivých  prístupov a metód, 
vytváranie dobrej pracovnej klímy, dobrých vzťahov s rodičmi, vysoká úroveň spolupráce s 
inými výchovnými činiteľmi, organizáciami. 
 
Návrh opatrení na zlepšenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho  procesu: 
 
1)  Rozvíjať sociálno-psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov k vytváraniu 
pozitívnej a bezstresovej atmosféry v procese učenia sa, zlepšeniu vzťahov učiteľov a žiakov, 
riešeniu konfliktných a záťažových situácií, zefektívneniu komunikácie s rodičmi. 
2)  Zaviesť systém permanentného vzdelávania pedagogických pracovníkov 
3) Zaradovať inovačné formy a metódy učenia sa, interaktívne vyučovacie postupy 
podporujúce väčší priestor pre sebarealizáciu a aktívne učenie sa žiakov, kritické myslenie 
žiakov i učiteľov, tvorivý a kritický prístup k riešeniu problémov. Klasický výklad učiteľa 
nahrádzať objavovaním, skúmaním, vyhľadávaním a prezentovaním informácií deťmi, 
pracovať s textami, rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Nenásilne výchovne pôsobiť, využívať 
každú vhodnú príležitosť, prakticky využívať vedomosti  a objavovať súvislosti. 
4)  Skvalitňovať riadenie školy, delegovať úlohy na základe uznania schopností a zručnosti 
potrebných na ich riešenie, efektívne viest učiteľov a zapojiť ich do procesov rozhodovania, 
pretože reforma v školstve môže byt úspešná, len ak sa uskutoční v súlade s presvedčením 
učiteľov a s ich aktívnou účasťou. 
5) Podporovať humanizáciu v procese učenia sa, vytvorenie priestoru pre sebahodnotenie detí, 
orientácia na pozitívne hodnotenie detí, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej 
motivácie. 
6)  Klásť dôraz na vytváranie pokojného a bezstresového vzdelávacieho prostredia. 
7)  Prehlbovať dobré vzťahy a spoluprácu s rodičmi, učiteľ – zvýšiť informovanosť rodičov 
pomocou webovej stránky. 
8) Modernizovať vybavenia školy s pomocou projektov v  spolupráci s rodičmi, 
zriaďovateľom a sponzormi. 
9)  Vzájomná výmena skúseností učiteľov, vzájomné pedagogické pozorovania a následné 
rozhovory. 
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