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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy GORAZDOVA za školský rok 2012/2013. 

 
 
A) Základné údaje o materskej škole 
 
 
1. Identifikačné údaje:  
 
Názov školy:  Materská škola                             
Adresa školy: Gorazdova 6 Bratislava 
Telefónne číslo: 02/54 77 10 17                                                     
Internetová adresa: www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MSGorazdova                                           
e-mailová adresa: msgorazdova@staremesto.sk 
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto  Vajanského nábr. 3 814 21  Bratislava 
 
 
2. Vedúci zamestnanci: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
PhDr. Eva Luknárová riaditeľ materskej školy (menovaný od 

1.7.2009) 
 
 
3. Údaje o rade školy: 
 
3.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Gorazdova 6, v Bratislave bola zvolená, ustanovená a jej funkčné obdobie 
sa začalo dňom 25.04.2012 na obdobie 4 rokov. 
 
 
Členovia rady školy: 
 
 
 
P.č.  Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. DZURILLA Marcel 

Ing.arch. 
predseda za rodičov 

2. SEEMANN Robert Ing.  za rodičov 
3.  KOVÁČOVÁ Beáta podpredseda za učiteľov  

 
 

4. BRACHOVÁ Ivana Mgr.  za učiteľov  
5.  SCHMIDTOVÁ Paulína. 

Ing. 
 zástupca za mestskú časť – 

Bratislava - Staré Mesto 
 
 
 



3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2012/2013 
 
Počet zasadnutí rady školy: 4  
Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala Školským poriadkom, Správou o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok, Plánom práce školy v školskom roku 
2012/2013, kritériami prijatia detí do MŠ v školskom roku 2013/2014. 
Oboznámila sa s predpokladaným počtom detí v jednotlivých triedach v novom školskom 
roku 2013/2014, s  kapacitou MŠ stanovenou Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
Bratislava hlavné mesto v šk. roku 2013/2014 s maximálnym počtom 54 zapísaných detí. 
Rada ako iniciatívny, kontrolný  a poradný orgán aktívne plnila tieto úlohy počas celého 
školského roka, presadzovala záujmy detí a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, členovia 
sa zapájali do organizácie spoločenských podujatí pre deti i rodičov, opravili športové 
potreby, bicykle, kolobežky pre deti. 
RŠ prerokúvala havarijný stav strechy, zatekanie vody do interiéru prístavby MŠ, vlhnutie 
steny v 1.triede. 
 
4. Iné poradné orgány školy 
 
4.1. Činnosť pedagogickej rady: 
 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku  20012/2013 päťkrát.  
Hlavný obsah rokovaní: Plán práce školy, realizácia školského vzdelávacieho programu, nová 
legislatíva, formy plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, operacionalizácia cieľov, 
hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, prínos ďalšieho vzdelávania pre edukačnú 
činnosť. 
Na každom zasadnutí mala stanovený presný program, ktorý vychádzal z cieľov a úloh Plánu 
práce školy. Plnenie stanovených úloh bolo kontrolované priebežne. 
Prínos pre chod školy: odborné diskusie pri realizácii Školského vzdelávacieho programu 
„Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ osobitne učebných osnov. Hodnotenie edukačného 
procesu a jeho skvalitňovanie. Dohodla sa na odporúčaniach a postupoch v novom školskom 
roku. 
 
 
4.2. Činnosť interného  metodického  združenia 
 
Počet stretnutí: 4 
Hlavný obsah rokovaní: Návrhy a pripomienky k pripravovanému Štátnemu vzdelávaciemu 
programu v roku 2014, operacionalizácia cieľov podľa aktuálnej rozvojovej úrovni detí, 
tvorba výchovno-vzdelávacích plánov, diagnostické hárky, záznamový hárok,  depistáže 
výslovnosti detí, odovzdávanie poznatkov s názornými ukážkami zo vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných seminárov. 
Prínos pre chod školy: odborné stretnutia ku konkrétnym problémom a postupom vo 
výchovno-vzdelávacom procese, prezentovanie viacerých návrhov, vyhľadávanie odbornej 
literatúry, praktická prezentácia vedomostí a zručností detí v besiedkach pre rodičov. 
  
 
 
 
 
 



5. Údaje o počte detí materskej školy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 
 

POČET  
DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

29 16 / 55,1 2/ 6,9 2 

 
 
6. Uplatňované vzdelávacie plány 
 
 
P.č. Veková kategória Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika) 
1. 3 – 6 ročné deti Školský vzdelávací program „Dajme deťom korene, aby mohli 

rásť“ 
2. 3 – 6 ročné deti Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách  
3. 6 ročné deti Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou v materských školách 
 
 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

 integ. 

3  x  3  x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0  
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0 

 3-
ročné 19 0  3-

ročné   4 0 

 4-
ročné  8 0  4-

ročné      14 0 

 5-
ročné 23 0  5-

ročné 12 0 

 6-
ročné 9 0  6-

ročné 26 0 

 7-
ročné 0 0  7-

ročné  3 0 

 spolu 59 0  spolu 59 0 



7. Fyzický počet  zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu  
pedagogických zamestnancov materskej školy  
 
 

 
 

Materská škola 

Počet 
Školská jedáleň 

Počet 

zamestnanci MŠ – spolu    8 zamestnanci – spolu     3 
Z toho PZ    6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní    6   
- nekvalifikovaní    0   
-dopĺňajú si vzdelanie    0   
Z toho NZ**    2   
Z počtu NZ    
- upratovačky    1   
- ostatní     1   
Spolu MŠ + ŠJ   11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

  
 54,54 

  
27,27 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
 

  
BRACHOVÁ Ivana Mgr. 
Aktualizačné vzdelávanie – Obsahová reforma v materskej škole – začaté -MPC 
 
LUKNÁROVÁ Eva PhDr. 
Aktualizačné vzdelávanie – Obsahová reforma v materskej škole – ukončené - MPC 
Inovačné vzdelávanie – Funkčné inovačné vzdelávanie – ukončené – MPC 
Inovačné vzdelávanie – Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania – 
ukončené MPC 
 
HANČÍKOVÁ Mária – samoštúdium 
 
KOVÁČOVÁ Beáta - samoštúdium 
 
RÁKOCZIOVÁ Martina - samoštúdium 
 
SLEZIAKOVÁ Magda - samoštúdium 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov sa uskutočnilo v rámci Metodického 
združenia v MŠ a samoštúdiom. 
  
Činnosť IMZ bola zameraná na: 
a) vnútroškolské semináre pre učiteľky, 
b) priamu prácu učiteliek s deťmi, 
c) na vypracúvanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania učiteľov, 
d) na pedagogické riadenie školy, 
e) na skvalitňovanie výsledkov výchovy a vzdelávania (učenie sa detí a vyučovanie   učiteľov), 
f) kontrolu a hodnotenie učenia sa a výchovno-vzdelávacích výsledkov detí, vyučovania 
a vzdelávanie učiteľov, 
g) na vzdelávanie a prezentovanie sa učiteľov. 
 
Vnútroškolské semináre pre učiteľky: boli realizované samostatne, pedagogickí zamestnanci si 
odovzdávali aj poznatky získané samoštúdiom . 
 
Uskutočnli sa  ukážky kultúrnych vystúpení detí pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy 
pri príležitosti vianočnej besiedky, Dňa matiek a otcov – kde deti prezentovali úroveň 
všestranného rozvoja. Ako aj Slávnostná rozlúčka s vystúpením detí odchádzajúcich v šk.roku 
2013/2014 do základnej školy. 
  
Vzájomnými hospitáciami učiteľky získali prehľad o účinnosti rôznorodých foriem a metód 
výchovno-vzdelávacej práce. Spoznávali socioklímu a úroveň komunikácie detí jednotlivých 
tried. 
 
Pani učiteľky sa tiež vzdelávali samoštúdiom odborných časopisov (Predškolská výchova, 
Naša škola, Rodina a škola) a literatúry. 
 
 
 



9. Aktivity organizované materskou školou 
 
 
Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity 
Prišlo k nám divadlo. 
Cieľ: Zoznámiť deti s rôznymi umeleckými 
žánrami. 
Kocúr v čižmách – 10/12 – v MŠ 
Výchovný koncert Fidlikanti 12/12 – v MŠ 
Ako išla ovečka do Afriky – 1/13 – v MŠ 
O ukričanej Viktorke – 3/13 – v MŠ 
O sloníkovi, ktorý vyliečil les – 4/13 – v MŠ 
Muzikanti – 4/13 - v MŠ 
Farbičkový koncert- 4/13 - v MŠ 
 

Divadelné rozprávky priamo v materskej škole 
priniesli deťom veľa pekných zážitkov. Väčšina 
predstavení mala interaktívny charakter, takže deti sa 
na deji aktívne zúčastňovali a zapájali sa do viacerých 
aktivít.  
Oboznámili sa s bezpečnosťou v cestnej premávke. 
Deti spoznávali rôzne umelecké žánre prostredníctvom 
rozprávok, príbehov. 
Rozvíjali si kognitívne a sociálno-emocionálne 
kompetencie. 

Pyžamová párty 
Cieľ: Spoločne s ostatnými deťmi prežiť 
radosť z hľadania pokladu v nočnej prírode, 
zo spoločnej zábavy spojenej s tancom, 
prekonať strach a zvládnuť prenocovať v MŠ 
bez rodičov. 

Deti bez problémov zvládli prenocovanie bez rodičov 
spolu s pani učiteľkami. Tešili sa z nových spoločných 
zážitkov pri netradičných aktivitách  a spoločne 
prežitej noci v MŠ. 
Radosť mali aj z raňajok. 

Mikulášska besiedka 
Cieľ: zoznámiť deti s tradíciou obdarovania 
na Mikuláša, vedieť urobiť radosť iným. 

Deti sa zoznámili s postavou a podstatou Mikuláša, 
zarecitovali a zaspievali piesne s Mikulášskou 
tematikou, naučili sa novú pieseň od Mikuláša, tešili sa 
z Mikulášskych balíčkov, fotografovali sa. 

Vianočná besiedka – Zima vonku, teplo 
v nás 
Cieľ: Prezentovať výsledky práce s deťmi 
a spoločne prežiť radosť z blížiacich sa 
sviatkov na podujatí pre rodiny a ich 
príslušníkov. 

Deti zo všetkých tried predviedli svoje zručnosti, 
vedomosti, talent v speve, tanci, recitovaní, 
dramatizácii rozprávky, hudobno-pohybových 
a tanečných kreáciách.  
Získavali sebavedomie a nebojácny prejav pri 
vystupovaní, ako aj citový zážitok pri spoločnej 
oslave. 

 

Muzika prišla k nám – Koncert hudobného 
telesa Capella Harmónia 
Cieľ: prehĺbiť u detí vzťah k hudbe 
zaujímavým spôsobom.  

Deti spoznali zaujímavým spôsobom hru na 
hudobných nástrojoch, precvičili si sústredené 
počúvanie hudby, melodickosť a rytmus. Oboznámili 
sa s formou prezentácie hudby prostredníctvom 
koncertu so sprievodným hovoreným slovom. 

Kúzelník Ivan 11/12 
Cieľ: oboznámiť deti s profesiou kúzelníka 
a jeho činnosťou.  
 

 
Deti sa formou nápaditého, zaujímavého a gradujúceho 
predstavenia kúzelníka Ivana zoznámili s profesiou 
kúzelníka i jeho činnosťou. V spolupráci s kúzelníkom 
si vyskúšali niektoré kúzla. 

Knižnica – „Malí spisovatelia“ 3/13 
Cieľ: oboznámiť sa s priestormi, systémom 
knižnice a jej významom. 

Deti sa oboznámili s knižnicou – miestom požičiavania 
kníh, knižničnýmn poriadkom, usporiadaním kníh 
v regáloch podľa priezviska autora, so systémom 
požičiavania. Navštívili knižnicu na Západnom rade. 
Priniesli vlastnoručne vyrobené a ilustrované knihy. 

Múzeum dopravy 
Cieľ: zoznámiť sa s históriou, modelmi a 
využitím niektorých dopravných prostriedkov 

Deti si prezreli expozíciu vystavených dopravných 
prostriedkov s odborným, veku primeraným 
výkladom. 



– autá, bicykle, kočáre, lokomotíva, obrnený 
transportér. 

Osobitne ich zaujal model železničnej stanice. 

Výstava jesenných plodov 
Cieľ: tvorivo a s fantáziou využiť plody 
jesene a prezentovať ich na spoločnej 
výstavke v materskej škole. Vyrobiť 
„tekvičiakov a strašidielka“. 

Do tejto výstavky sa zapojilo viacero rodín 
a prekvapilo naozaj originálnymi a nápaditými 
výtvormi z domácej dielne. Deti i dospelí sa tešili 
niekoľko dní z pestrého sveta tekvičiakov 
a strašidielok. 

Výlet na Bratislavský hrad a Slavín 
Cieľ: Oboznámiť sa s historickými 
pamiatkami mesta. 

V rámci témy Bratislava - moje mesto sme navštívili 
kultúrnu pamiatku Slavín a Bratislavský hrad. Deti si 
vypočuli historické povesti a zaujímavosti 
o navštívených miestach. 

Návšteva dopr. ihriska na Šulekovej 
Cieľ: Uplatňovať zásady bezpečného 
správania sa v cestnej premávke. 

Deti sa oboznamovali a následne v praktických 
situáciách počas návštevy dopravného ihriska v MŠ 
Šulekova uplatňovali zásady bezpečného správania sa 
v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, 
cyklistu, či korčuliara. 

Fašiangový karneval 
Cieľ: Prejavovať radosť a vedieť sa 
spontánne zabávať pri spoločnej aktivite. 
 
 
 
 

Deti spontánne prejavovali radosť zo zábavného 
podujatia, svoje schopnosti pohybovej improvizácie 
hudby, deti si rozvíjali fantáziu pri prežívaní 
rozprávkových hrdinov, uvoľnili a tešili sa zo 
spontánnej zábavy, hier a predstavovania masiek. 

Eko výchovný program – Deň Zeme, Deň 
vody 
Cieľ: Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 
k prírodnému prostrediu. 

Prostredníctvom ekovýchovného programu sa deti 
dozvedeli nielen zaujímavosti o prírode, ale pochopili 
rôzne javy okolo nás v širších súvislostiach. 
Zážitkovou formou mali deti možnosť vyskúšať a 
prežiť novonadobudnuté poznatky.   
 

Celodenný výlet na Ranč na striebornom 
jazere pri Galante 
Cieľ: Nebáť sa blízkosti koňa, zvládnuť jazdu 
na koni so sprievodom dospelej osoby. 
Rozvíjať obratnosť a nebojácnosť pri 
šmýkaní a skákaní na nafukovacích hradoch. 
Zoznámiť sa s výkonmi cvičených psíkov, 
aktívne sa zapojiť do súťaží a hier.  

Deti sa oboznámili s dopravou mestským vláčikom, 
prezreli si historické pamiatky, prehliadka Hradu 
a nádvoria, plavili sa loďou na Devín, oboznámili sa 
s hradom a okolím, precvičili si motoriku a pravidlá 
pri spoločných hrách na lúke, viezli sa spoločne 
autobusom do MŠ. 

Angličtinka v našej škôlke – ukážka 
oboznamovania detí s anglickým   jazykom 
pre rodičov. 
Cieľ: Ukázať rodičom edukačnú činnosť 
s deťmi pri oboznamovaní sa s cudzím 
jazykom. 

Rodičia mali možnosť sledovať svoje dieťa pri bežnej 
edukačnej aktivite , jeho správanie sa a reakcie medzi 
ostatnými deťmi. Taktiež rodičia získali pohľad na 
formy práce s deťmi  predškolského veku ako aj 
profesionalitu a majstrovstvo kvalitného 
predškolského pedagóga. 



Brigády učiteliek a detí – jesenné a jarné 
hrabanie lístia 
Cieľ: Viesť deti k poriadkumilovnosti, 
vytrvalosti a manuálnej zručnosti, pozorovať 
učiteľky pri upratovaní areálu materskej 
školy.  

Deti pozorovali prácu učiteliek a nepedagogických 
zamestnancov a pomáhali pri nakladaní lístia do vriec. 
 

Škola volá. 
Cieľ: Vyjadriť svoje city k materskej škole. 
Vedieť s radosťou vyrobiť darček a  
obdarovať svojich kamarátov. 

Rozlúčková slávnosť budúcich školákov s materskou 
školou a s deťmi a zamestnancami sa uskutočnila 
v slávnostnej atmosfére, aj s „promóciou“  detí 
odetých v talároch, deti si uvedomili významný 
medzník vo svojom živote – nástup do základnej 
školy. Školáci si pripravili kultúrny program, mali 
slávnostné prestretý stôl, ktorý si pripravili 
v spolupráci s pani učiteľkami. 
Školákom boli odovzdané osvedčenia, spomienkové 
darčeky i vlastnoručné výrobky ostatných detí 
materskej školy. 

Základná škola školákov volá. 
Cieľ: Zoznámiť sa s prostredím základnej 
školy pred zápisom. 

Deti sa zoznámili so školským prostredím ZŠ Hlboká, 
stretli sa so svojimi kamarátmi školákmi i s pani 
učiteľkami, zoznámili sa s činnosťou žiakov počas 
vyučovania, vypočuli si čítanie a pozorovali činnosť 
žiak – učiteľ pri počítaní matematických príkladov. 
Zoznámením s uvedeným prostredím sme pripravili 
deťom príjemný a bezstresový zápis do 1. ročníka ZŠ. 

Detská športová olympiáda. 
Cieľ: Prehlbovať záujem detí o šport. 
 
 
 
 

Pri príležitosti osláv MDD mohli deti v športových 
hrách prejaviť svoju šikovnosť, obratnosť, zdatnosť, 
sústredenosť, odvahu , súťaživosť i výkonnosť za čo 
každé dieťa získalo medailu. 
Bola to neopakovateľná atmosféra športovania, 
súťaženia a odvahy. 

 
 
10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
 
Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity 
Kurz korčuľovania – Zimný štadión 
Dzurillu – 11/12 
Cieľ: Zvládnuť rovnováhu chôdzu a sklz 
vpred, prekladať vpred, vzad a zmeniť smer 
jazdy a zastaviť. 

Deti si osvojili základy korčuľovania 
a v rámci skupiny urobili veľké pokroky od 
začiatočníkov po pokročilých. 

Kurz plávania – Plaváreň Hotel Nivy- 5/12 
Cieľ: Odstrániť strach detí z vodného 
prostredia. 
 

Prihlásené deti sa naučili splývať, skákať do 
vody a základy plaveckých štýlov kraul 
a znak. Niektorí si odstránili strach s vody 
a pohybovali sa v nej po kurze s radosťou. 
Kurz uskutočnený v spolupráci s Happy 
Kids. 

  
 



Rodičia so záujmom a radosťou vítali akcie, v ktorých mohli vidieť svoje ratolesti v činnosti. 
Takéto akcie nám pomáhali utužovať vzájomné vzťahy, dôveru a prezentovali výsledky našej 
práce a nesporne talent, šikovnosť a spontánnosť detí. 
11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila (vlastné, i na základe výziev) 
 
 
Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu, resp. 
projekt MŠ 
 

 
   
 Názov projektu  

 
 
Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

 
  Krok za krokom  

uplatňujeme prvky         
Dôsledne rešpektovať individuálny 
prístup vo výchove a vzdelávaní, 
diferencovať a individualizovať 
ciele, úlohy a činnosti dieťaťa, 
primeranosť obsahu, aby 
zodpovedali štýlu učenia sa 
jednotlivých detí. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku. 

2005/2006 
pokračuje 
 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Správnym životným 
štýlom a aktívnym 
vzťahom k životnému 
prostrediu k zdraviu 
detí. 
 

Vytvoriť pohodové prostredie, 
rytmický denný poriadok, telesnú 
pohodu a voľný pohyb dieťaťa, 
zdravú výživu, spontánnu hru, 
podnetné vecné prostredie, bezpečné 
sociálne prostredie, participatívne a 
tímové riadenie. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku. 
 

október 2006 
pokračuje 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Poznávame krásu 
prostredníctvom 
kresby a maľby 
s deťmi v MŠ                     
 

Utvoriť pozitívny vzťah detí k 
výtvarnému umeniu a tvorivej 
činnosti, vytvoriť pozitívny vzťah k 
tvorbe, oboznámenie detí s 
rôznorodými výtvarnými technikami 
a naučiť ich používať rôzne 
výtvarné pomôcky pri práci. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku  

október 2006 
pokračuje 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Projekt výučby 
cudzieho jazyka 
„Angličtinka v našej 
škôlke“ 
 

Utvárať vzťahu detí k poznávaniu a 
oboznamovaniu sa  detí s anglickým 
jazykom. 
Cieľová skupina:  Deti                 
predškolského veku 

september 
2007 
pokračuje 
 

 
Uplatňovanie prvkov jednotlivých projektov a samotných projektov priniesli do života našej 
školy pozitívne zmeny. Otvorili sme sa rodičom a ostatným rodinným príslušníkom, zlepšila 
sa spolupráca s rodičmi a vzájomná dôvera. Jednoznačne sa spestrila činnosť detí, zvýšila sa 
kreativita detí i pedagogických zamestnancov, deti majú možnosť výberu činností a tým 
i väčšiu možnosť sebapoznania a sebahodnotenia. 



  
 
 
12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V našej materskej škole nebola uskutočnená v šk. roku 2012/2013 kontrola školskou 
inšpekciou. 
 
 
13. Priestorové a materiálne podmienky školy 
 
Priestorové podmienky MŠ sú čiastočne obmedzené (najmä pri cvičení a možnosti nechať si 
rozloženú deťmi rozostavanú stavbu, rozohranú hru), nakoľko triedy slúžia ako herne 
a zároveň aj spálne. Denne rozkladáme ležadlá.  
Krúžková činnosť sa uskutočňovala v priestoroch na 1. podlaží. 
Priestory MŠ sú plne využívané na plnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. 
Interiér materskej školy je zdravotne vyhovujúci, pre deti podnetný a estetický. 
Zeleň v areáli MŠ bola odborne ošetrovaná a dosádzaná za pomoci rodičov. V rámci akcie 
Zeleň do škôl bolo vysadených 8 tují. 
V spolupráci s OZ Združenie materskej školy Gorazdova sme zakúpili kvalitnú keramickú 
interaktívnu tabuľu s ultrakrátkym dataprojektorom, digitálny fotoaparát, plazmový televízor, 
notebook, vymenili sme starú podlahovú krytinu PVC v šatni za novú, čističky vzduchu do 
tried, čističku vody s reverznou osmózou. 
Triedy a kabinety sme doplnili o nové podnetné, kvalitné hračky,  didaktické pomôcky najmä 
na zážitkové učenie, rozvoj logického myslenia a motoriky. 
Doplnili sme hračky do pieskoviska ako aj odrážadlá a kolobežky. 
 
14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:   
 
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok - príloha 
 
15. Cieľ a vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy: 
   
V šk. roku 2012/2013 sme splnili tieto ciele: 
 
Cieľ 1 : Podporovali sme súčasné zdravie detí vytváraním podmienok pre uspokojovanie 
telesných, duševných a sociálnych potrieb počas pobytu v materskej škole. 
 
Deťom v materskej škole sme poskytovali predprimárne vzdelávanie podľa Školského 
vzdelávacieho programu „Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ , operacionalizovali sme 
jednotlivé ciele vzhľadom k aktuálnemu štádiu vývoja jednotlivých detí. 
 
Rrozvíjali sme fyzickú zdatnosť a odolnosť detí rozmanitými pohybovými a riadenými 
športovými aktivitami (Športová olympiáda, kurz korčuľovania, plávania, pobyt a hry 
v prírode, časté vychádzky do prírody. 
 
Skvalitňovli sme výchovno – vzdelávacie pôsobenie učiteliek na deti uskutočňovaním 
individuálnej pedagogickej diagnostiky. 
  



V denných edukačných aktivitách sme vytvárali dostatočný priestor, čas a podmienky pre 
spontánne hry a činnosti detí – vychádzali sme z ich prirodzených potrieb, záujmov a talentu.  
 
Obmieňli a dopĺňli sme vhodnými námetmi a didaktickými pomôckami a hračkami centrá 
aktivít pre deti – centrum stavebníc, výtvarné centrum (nové výtvarné materiály na tvorivé 
techniky), centrum gramotnosti, centrum dramatickej hry (vyrobili sme divadelný paravan), 
hudobno-pohybové centrum (doplnili sme CD nosiče s rozprávkami a hudbou pre deti 
predškolského veku). 
 
Zintenzívnili sme  tematické vychádzky s enviromentálnym zameraním, pohybové a športové 
aktivity v blízkom Horskom Parku s cieľom upevňovania fyzického a psychického zdravia a 
kondície detí . 
 
V júni 2013 sme zorganizovali školský poldenný výlet do Galanty na Ranč na Striebornom 
jazere s cieľom rozšíriť kognitívne, sociálno-emocionálne a pohybovo-motorické 
kompetencie detí. 
 
 
Cieľ 2: Podporovali sme budúce zdravie výchovou k zdravému životnému štýlu, 
k získavaniu návykov a schopností zdravého životného štýlu, odolnosti proti stresu 
a zdraviu škodlivým vplyvom. 
 
Rozvíjali sme u detí vedomosti a  návyky súvisiace so zdravým životným štýlom ( zdravá 
strava – Svetový deň výživy, dostatok vhodných pohybových aktivít, pravidelný pobyt vonku, 
dostatok spánku, otužovanie, správna hygiena, deti poznávali i škodlivé vplyvy, nástrahy 
a prípadné hroziace nebezpečenstvá – divadelné predstavenia pre deti, bádania..... 
 
Počas celého dňa sme podporovali zdravie detí správnymi dychovými cvičeniami, zapájali 
sme celý dychový mechanizmus a tak predchádzali rôznym civilizačným chorobám.  
 
Denne sme uskutočňovali pohybové a relaxačné cvičenia s deťmi, pobyty vonku, raz 
týždenne sme zaraďovali  dlhšie tematické vychádzky do Horského parku. 
 
V školskom stravovaní sme poskytovali deťom v čo najväčšej miere zdravé, biologicky 
hodnotné potraviny s dostatkom ovocia, zeleniny a dodržiavaním pitného režimu. 
 
V spolupráci so sponzormi sme zakúpili účinné čističky vzduchu do všetkých tried, ako aj 
vysokokvalitnú čističku pitnej vody s reverznou osmózou. 
 
 
Cieľ 3: Prispievali sme k demokratizácii, humanizácii a vyššej efektivite vzdelávania detí 
v materskej škole prístupom orientovaným na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho 
kompetencií. 
Intenzívne v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sme získavali 
poznatky o prístupe orientovanom na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho kompetencií 
a uplatňovali sme ich v edukačnej činnosti. 
 
Sústreďovali sme sa na celú osobnosť dieťaťa. Orientovali sme sa na podporovanie : 
-perceptuálno – motorického vývinu prostredníctvom širokej škály pohybových činností 
a činností na rozvoj zmyslov, 



-sociálno – emocionálneho vývinu prostredníctvom riešenia sporov, vyjadrovaním citov, 
sebaovládaním, rešpektovaním ostatných, iniciovaním rôznych činností, schopnosťou podeliť 
sa, spolupracovať, 
-kognitívneho vývinu prostredníctvom riešenia problémov, klasifikáciou, zaraďovaním 
predmetov, rozvíjaním logického myslenia, vyjadrovaním vlastných názorov a nápadov . 
 
Podporovali sme samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome pripravovaných 
vývinovo primeraných edukačných aktivít vo vnútorných aj vonkajších priestoroch materskej 
školy.  
 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme aplikovali  metódy, ktoré majú v sebe maximálny 
podiel aktivizácie detí (heuristické metódy, metódy rozvíjajúce tvorivosť, metódy 
problémové, metódy interaktívne). 
Viedli sme deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej a primeranej účasti na 
riadení výchovnej a vzdelávacej činnosti. 
 
V edukačnej činnosti sme uplatňovali princíp aktivity detí, utvárali vzťah dieťaťa k 
poznávaniu a učeniu hrou, stimulovali rozvoj tvorivosti, využívali problémové, situačné a 
zážitkové učenie. 
 
Utvárali a rozvíjali sme národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti – básne, 
piestne, riekanky, tance, slovenské zvyky a pod. 
 
Podporovali sme nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Rozvíjali sme talentované deti 
v krúžkoch výtvarnej kreativity. 
 
Získavali sme dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovali ich 
pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby sme ich 
nasmerovali na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi ( pediater, logopéd, 
psychológ, špeciálny pedagóg atď.)   
 
Uplatňovali sme nedirektívny prístup orientovaný na osobnosť dieťaťa, ktorého základnými 
znakmi sú akceptácia, empatia a autenticita. 
 
Pokračovali sme v uskutočňovní tvorivo – humanistickej výchovy – KEMSAK: 
          K – kognitivizácia 
          E -  emocionalizácia 
          M-  motivácia 
          S -  socializácia a komunikácia 
          A -  autoregulácia a výchova k hodnotám 
          K -  kreativizácia. 
 
Cieľ 4: Prispievali sme k intenzívnemu rozvoju materinského jazyka detí 
a uskutočňovali prevenciu na nápravu chýb reči detí. 
 
Posilňovali sme schopnosť komunikácie detí prejavovaním samostatnej aktivity dieťaťa. 
 
Posilňovali sme jazykovú komunikáciu detí, ich rečovú zdatnosť a komunikačné spôsobilosti  
 



Deti sme viedli k spontánnemu a samostatnému zapájaniu sa do rozhovoru o predmetoch, 
javoch a činnostiach, alebo udalostiach, o svojich pocitoch, osobných záujmoch, názoroch, 
zážitkoch a skúsenostiach. 
 
Učili sme deti prirodzene, samostatne a primerane odvážne klásť otázky. 
 
Viedli sme deti k tomu, aby v dialógu akceptovali a rešpektovali osobnosť hovoriaceho a 
naučili sa ho počúvať. 
 
Pravidelne sme uskutočňovali depistáž a následne odporúčali rodičom potrebu spolupráce 
s logopédom. 
 
Cieľ 5:    Rozvíjali sme enviromentálne cítenie, utvárali pozitívny vzťah k prírode a 
ochrane životného prostredia. 
Poskytovali sme deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, pestovali u detí 
základné návyky ekologického konania, rozvíjať kladný vzťah k prírode a jej významu pre 
človeka. 
 
Častými vychádzkami do Horského parku sme utvárali emocionálne bohatý vzťah detí k 
prírode, pociťovanie a prežívanie radosti z existencie a krás živej i neživej prírody. 
 
Prebúdzali sme enviromentálne cítenie detí, vnímať  a byť citlivý na aktuálny stav prírody a 
prejavy ničenia prírody a životného prostredia vôbec. 
 
 
Cieľ 6:  Pokračovali sme v oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi. 
 
Pokračovali sme v kvalitnom oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi – anglický jazyk (tri 
skupiny).  
Prezentovali sme činnosť na nástenke pre rodičov a oboznamovali ich formou pravidelných 
vývesiek s novými slovami cudzieho jazyka. 
 
Deti sa prezentovali v cudzom jazyku na besiedkach usporiadaných pre rodičov materskou 
školou pri príležitosti Dňa matiek, vianočnej besiedky.  
 
Prezentovali sme priamu edukačnú činnosť formou „ otvorenej hodiny“ pre rodičov. 
 
Cieľ 7 : Rozvíjali sme výtvarné schopnosti detí a podchytili talentované deti. 
 
V rámci projektu „ Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky - kresliť, maľovať, 
modelovať rôznymi technikami tvorivo a s použitím rôzneho materiálu“ sme utvárali 
pozitívny vzťah detí k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti a rozvíjali talentované deti. 
 
Utvárali sme pozitívny vzťah k výtvarnej tvorbe, oboznamovali deti s rôznymi výtvarnými 
technikami ako používať rôznorodý výtvarný materiál v bežnej dennej edukačnej činnosti. 
 
Vzbudzovali sme u detí chuť tvoriť a rozvíjali ich kreativitu i počas pobytu na školskom 
dvore. Povzbudzovali sme ich ku kresleniu kriedou na veľkú tabuľu, na asfalt, umožnili sme 
deťom tvoriť i v tieni stromov, kde mali k dispozícii výtvarné centrum. 
 



Výtvarné schopnosti a tvorivosť deti prezentovali i vo vyhlásených výtvarných súťažiach - 
Hvezdáreň Hurbanovo. 
 
Cieľ 8: Pedagogickí zamestnanci si udržiavali, obnovovali, zdokonaľovali a dopĺňali 
profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu 
tradičnej školy na modernú. 
 
Pedagogickí zamestnanci aplikovaním vedomostí získaných na  kontinuálnom vzdelávaní 
a samoštúdiom, inovovali obsah a metódy výchovy a vzdelávania, skvalitňovali výstupy 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Pedagogickí zamestnanci si vypracovali Osobné plány profesijného rastu. 
Riaditeľka MŠ vypracovala Plán kontinuálneho vzdelávania materskej školy. 
Odborný rast pedagogických zamestnancov bol uskutočňovaný aj pravidelnými odbornými 
diskusiami a aktivitami IMZ ( Interného metodického združenia ) . 
Niektorí pedagogickí zamestnanci účasťou na aktualizačnom a inovačnom vzdelávaní 
získavali aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržiavanie profesijných kompetencií. 
Poznatky získané vzdelávaním odprezentovali na zasadnutiach metodického združenia. 
  
Cieľ 9: Riaditeľka MŠ zefektívňovala školský manažment. 
 
Riaditeľka MŠ absolvovala funkčné inovačné vzdelávanie, zvyšovala si právne vedomie 
v zmysle platnej legislatívy a v riadení materskej školy rozvíjala spoluprácu, koordináciu 
a kompetenciu v spolupráci s poradnými orgánmi riaditeľky: Pedagogickou radou a Radou 
školy. 
 
Taktiež spolupracovala s metodickým združením a združením rodičov materskej školy. 
 
Cieľ 10 : Inovovali sme materiálne vybavenie interiéru a exteriéru MŠ. 
 
V spolupráci s OZ Združenie rodičov materskej školy Gorazdova 6 sme vymenili PVC 
krytinu v šatni, zakúpili sme čističky vzduchu do každej triedy, čističku vody, plazmový 
televízor, digitálny fotoaparát, notebook, interaktívnu tabuľu s ultrakrátkym dataprojektorom.  
Presťahovali sme pracovňu vedúcej školskej jedálne na 1. podlažie. 
V triede lienok sme odstránili starú skriňu na ležadlá a uvoľnený priestor po vedúcej ŠJ sme 
využili na odkladanie ležadiel, posteľnej bielizne a pyžám detí príslušnej triedy, čím sa 
ozdravil a zväčšil priestor pre hru detí. 
V spolupráci s rodičmi sme impregnovali drevené hracie prvky, lavice a stôl na školskom 
dvore, opravili kolobežky, trojkolky, bicykle. 
Pedagogickú aj detskú knižnicu sme doplnili o viaceré nové knižné tituly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
16. Analýza silných a slabých stránok, riziká a príležitosti školy  (SWOT analýza) 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
 vysoká odbornosť pedagogických       

zamestnancov , kreativita a pružnosť, 
účasť na skvalitňovaní podmienok 
výchovy a vzdelávania v škole 

 prístup orientovaný na osobnosť 
dieťaťa 

 rozvíjanie sociálnych 
a komunikatívnych kompetencií detí 

 spolupráca s poradenskými 
zariadeniami (CPPPP, logopédom, 
ŠMŠ Mišíkova) 

 rozmanitosť edukačných aktivít 
 inovovaný, účelný a estetický interiér 

MŠ, okolitá príroda, blízkosť 
Horského parku 

 vynikajúca spolupráca s rodičmi 
 starostlivosť o rozvíjanie talentu 

a záujmov detí v rámci krúžkov 
 rôznorodé športové aktivity – 

plávanie, korčuľovanie, tanec, 
lyžovanie 

 kvalitné oboznamovanie detí 
s cudzími jazykmi 

 rozvíjanie tvorivých výtvarných 
aktivít v rámci výchovno-vzdelávacej 
práce i krúžkovej činnosti 

 orientácia na zdravý životný štýl detí 
i zamestnancov 

 bohatosť detskej a pedagogickej 
knižnice 

 dobrá vybavenosť kvalitnými 
didaktickými pomôckami a hračkami 

 kvalitná interaktívna tabuľa 
s ultrakrátkym dataprojektorom často 
využívaná v edukačných aktivitách 

 kútik digitálnej technológie pre deti 
 
 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 
 obmedzená možnosť finančne oceniť 

pedagogických aj nepedagogických 
zamestnancov, ktorý podávajú veľmi 
kvalitné výkony nad rámec svojich 
pracovných povinností. 

 Slabá úroveň digitálnych kompetencií 
niektorých pedagogických 
zamestnancov. 

 
 

   
 



PRÍLEŽITOSTI 
 
 dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie detí, čo sa týka interiéru, 
školského dvora i prírodného  okolia 
MŠ, blízkosť Starého Mesta – 
návšteva kultúrnych pamiatok. 

 
 

RIZIKÁ  
 
 zatekanie strechy na prístavbe, 

vlhnutie a následné plesnivenie steny 
v triede lienok. 

 
 

 
 
 
B. Ďalšie informácie o materskej škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Podľa veku detí boli stanovené Denné poriadky, ktoré v plnej miere rešpektovali 
psychohygienické potreby dieťaťa i krivky biorytmu počas dňa.  
Prostredie je plne prispôsobené potrebám a záujmom detí, s rešpektovaním dodržiavania 
hygieny priestorov, funkčnosti a estetičnosti. 
 
 
2. Voľnočasové aktivity školy 
 
 
 

Názov krúžku Zameranie Počet 
 detí 

Vedenie krúžku 

 
 
 
 

Výtvarný krúžok 

 
Utváranie pozitívneho vzťahu 
detí k výtvarnému umeniu a 
tvorivej činnosti, vytváranie 
pozitívneho vzťahu k tvorbe, 
oboznamovanie detí s 
rôznorodými výtvarnými 
technikami a používanie 
rôznych výtvarných pomôcok 
pri práci. 
 

 
 
1.skup. 
11 detí 
 
2.skup. 
10 detí 
 
3.skup. 
12 

 
 
 
 
Beáta Kováčová 
kmeňová učiteľka 

 
 

Angličtinka 

 
Utváranie vzťahu detí k 
poznávaniu a oboznamovaniu 
sa  s anglickým jazykom. 
 

1.skup.  
12 detí 
 
2.skup.  
12 detí 
 
3.skup. 
9 detí 
 

 
 

Mgr.Ivana Brachová 
kvalifikovaná                          
lektorka AJ 

 

 
 



3. Spolupráca materskej školy 
 
 
3.1. Spolupráca s rodičmi detí 
 
Spolupráca s rodičmi bola a je  našou silnou stránkou. Vzájomná komunikácia a akceptácia je 
na veľmi dobrej úrovni.  
V MŠ sa medzi rodičmi, starými rodičmi a pedagogickými i nepedagogickými 
zamestnancami vytvorila rodinná atmosféra vzájomnej dôvery a akceptácie, obom stranám 
išlo o čo najlepšie výchovno - vzdelávacie výsledky detí. 
Rodičom konkrétnych detí, u ktorých sa ukázala potreba, sme navrhli návštevy CPPPP, 
logopéda, diagnostikovania odborníkmi v Špeciálnej materskej škole na Mišíkovej ul., 
prípadne odborného lekára.  
Rodičia s radosťou privítali a v hojnom počte aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi navštívili 
Vianočnú besiedku i besiedku spojenú s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek 
a otcov. Slávnostná bola aj „ promócia“ s deťmi odchádzajúcimi v septembri do základnej 
školy. Deti boli slávnostne oblečené v talároch, v ktorých si prevzali aj Osvedčenia 
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Pri tejto príležitosti rodičia s deťmi napiekli 
koláčiky a postarali sa o pestré občerstvenie.  
Pre rodičov sme pravidelne vymieňali plány výchovno-vzdelávacej činnosti, vývesky 
s výchovnými otázkami, uskutočnili sme výstavku kníh s výchovnou tematikou. 
Osvedčili sa nám aj tzv. rodičovské kruhy pri riešení aktuálnych situácií.  
Taktiež veľmi dobre fungovala komunikácia učiteľka - rodič, o individuálnych výchovno-
vzdelávacích  výsledkoch a potrebách detí.  
Rodičia pomohli škole príspevkom 2%  z daní ako aj osobnou pomocou pri oprave trojkoliek, 
kolobežiek a odrážadiel a iných drobných opravách. 
 
3.2. Spolupráca so základnou školou 
 
V spolupráci so ZŠ na Hlbokej sme pred zápisom detí do ZŠ zorganizovali návštevu 
1.ročníka. Deti sa oboznámili s budovou ZŠ , prvou triedou, vypočuli si čítanie i počítanie 
prvákov. 
Pani učiteľky sa navzájom informovali o prosperovaní detí. 
 
3.3. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 
Dobre sa nám spolupracovalo aj s PhDr. Kalászovou z CPPPP. Pani psychologička 
uskutočnila prednášku pre rodičov detí, ktorí boli rok pred nástupom do ZŠ a povinní ísť na 
zápis do ZŠ , téma „Školská zrelosť, pripravenosť na školu“ a poskytla aj individuálne 
poradenstvo. 
CPPPP uskutočnilo i predbežné testy školskej zrelosti detí v novembri 2012 i riadne testy 
školskej zrelosti v máji 2013. Rodičia i učitelia boli o výsledkoch písomne informovaní. 
Rodičom detí, u ktorých sa ukázala potreba individuálneho prístupu k danému problému, sme 
odporučili návštevu psychológa. Rodičia túto ponuku využili. 
 
3.4. Spolupráca so školskou jedálňou 
 
Spolupráca so školskou jedálňou bola na veľmi dobrej úrovni. Aktuálne sme  odkomunikovali 
potreby detí i požiadavky rodičov a zamestnancov materskej školy. Akceptovali sme 
individuálne stravovacie potreby detí i obmedzenie niektorých potravín (špeciálne diéty), 



v ich jedálnom lístku podľa odporučenia lekára, prípadne žiadosti rodiča. Strava bola chutná, 
pestrá a výdatná, pozitívne hodnotíme podávanie čerstvého ovocia denne pred desiatou. 
Taktiež dobre fungovalo zabezpečenie pitného režimu. 
Stravovacia komisia  zastúpená rodičmi  konštatovala, že jedlo bolo chutné, primerané a bolo 
ho dostatok. 
Rodičia mali možnosť ochutnať  niektoré nátierky na chlebíky, ktoré pani kuchárky 
pripravujú a prípadne si rozšíriť svoj domáci receptár. 
 
3.5. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami) 
 
Taktiež bola veľmi dobrá spolupráca s OZ Združením rodičov materskej školy Gorazdova, 
ktoré finančne pomohlo a pomáha škole v zlepšovaní materiálno - technických podmienok na 
výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi.  
 
3.6. Iná spolupráca (so školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami (CVČ), Domov 
dôchodcov, Nadácie atď.) 
 
Úspešne sme spolupracovali so Športkomplex Tempo, s PaedDr. Jurajom Hečkom, s ktorým 
spolupracujeme už niekoľko rokov. Naše deti sa zúčastnili kurzu korčuľovania. Osvedčila sa 
nám aj spolupráca s Happy Kids pri organizovaní plaveckého výcviku v júni 2013. 
 
Pri diagnostikovaní jednotlivých porúch a problémov u detí, ktoré sa ukázali v priebehu 
výchovno-vzdelávacích  činností, sa nám osvedčila spolupráca so Špeciálnou materskou 
školou na Mišíkovej ul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012/2013  
 
1.tr. LIENKY – učiteľky: Martina Rákocziová (triedna učiteľka) , Magda Sleziaková 
 
 
Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2012/2013-Lienky 
      
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná v súlade so školským zákonom podľa ŠVP 
ISCED O. 
Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa 
v psychomotorickej , poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti v súlade 
s vekovými a individuánymi osobitosťami. 
Našou snahou bolo uplatňovať princíp aktivity detí, stimulovať rozvoj ich tvorivosti 
a osvojovať si zručnosť tvorivého sebavyjadrovania. 
Efektívnosť procesu bola zabezpečená konkrétnym plánovaním úloh s využitím 
organizačných foriem a metód. Dominantným prostriedkom bola hra. 
V triede boli vytvorené centrá hrových aktivít: centrum živej prírody, centrum dopravy, 
centrum predčitateľskej gramotnosti ,výtvarné centrum a centrum varenia. 
Učenie hrou nám umožnilo hlbšie spoznať dieťa, jeho osobnostné predpoklady, 
vyhodnocovať jeho pokroky a pomocou spätnej väzby upravovať úlohy a ďalej ho motivovať 
k plneniu náročnejších úloh. 
  
Perceptuálno-motorická oblasť 
 
V hrových formách a podujatiach športového charakteru mali deti dostatok priestoru 
k rozvoju pohybových a psychomotorických kompetencií. Viedli sme ich k správnemu 
držaniu tela, správnej chôdzi po nerovnom teréne.  Snažili sme sa realizovať primerané 
množstvo pohybových aktivít v prírode na čerstvom vzduchu .Využili sme vhodné prostredie 
v ktorom sa naša MŠ nachádza. Prostredníctvom športových aktivít si posilňovali vôľové 
vlastnosti- vytrvalosť a sebaovládanie. Snažili sa prekonávať prekážky aj s využitím väčšej 
fyzickej námahy .Deti majú slabú kondíciu z toho dôvodu, že sa neustále premiestňujú 
v dopravných prostriedkoch. 
 V zimných radovánkach si osvojovali prirodzený pohyb v nerovnom teréne. Zvyšovali si 
odolnosť organizmu pri činnostiach v sťažených podmienkach. 
Prostredníctvom hudobno-pohybového prejavu si rozvíjali hudobnosť a zmysel pre rytmus .Z 
hudobných koncertov si odnášali silné dojmy a citové zážitky. Utvárali si pozitívny vzťah 
k spevu a hudbe. Spoznávali a rozoznávali rôzne rytmické a melodické nástroje. 
Vo výtvarných aktivitách spoznávali vlastnosti výtvarných materiálov, rozvíjali si 
koordináciu zraku a ruky. Deti pracovali s nezvyčajným materiálom, kombinovali aj 
odpadový materiál. Vzhľadom na nízky vek a schopnosti detí sme uprednostňovali skupinové 
práce na veľkých formátoch. Deti sa učili pracovať v rôznych polohách. Majú pomerne veľké 
rezervy pri práci s nožnicami, preto sa im treba intenzívnejšie venovať a nabádať k spolupráci 
aj rodičov. Zamerali sme sa aj na upevňovanie návyku správneho sedenia a uchopenia 
grafického materiálu. 
 
Kognitívna oblasť 
 
V kognitívnej oblasti deti porovnávali, triedili a orientovali sa v danom  smere a priestore. 
Rozvíjali si pozorovacie schopnosti. Dokážu triediť geometrické tvary podľa veľkosti, farby 
a tvaru. Systematicky sme rozvíjali ich logické myslenie, tvorivosť ,psychomotoriku  



a priestorovú predstavivosť. Cibrili si aj samostatnosť a rozhodnosť pri riešení úloh. 
Predmatematické myslenie je na primeranej úrovni. 
Zaraďovali sme rôzne literárne žánre, ktorými sme u detí podporovali túžbu po rozprávaní 
a prednese. Správny rečový prejav si rozvíjali v rôznych rozhovoroch o predmetoch, javoch 
a činnostiach. 
Pri nácviku kultúrnych programov a vystúpení si deti rozvíjali schopnosť správneho dýchania 
pri reči, speve a pohybových činnostiach. Prakticky uplatňovali návyky kultúrneho správania 
sa a rešpektovali spoločenské pravidlá. 
V didaktických hrách a rôznych výchovno-vzdelávacích aktivitách si deti rozvíjali zmyslové 
vnímanie a pozorovacie schopnosti. 
Na vychádzkach v Horskom parku a jeho okolí sa oboznamovali s prírodným prostredím 
a všímali si jeho zmeny. Získavali nové praktické skúsenosti, ktoré sa viažu k príslušným 
ročným obdobiam. Pozorovali život rastlín a živočíchov. Utvárali si základy enviromentálnej 
kultúry, uvedomovali si význam životného prostredia pre človeka. Spoznávali aj nové liečivé 
byliny- napr . Medvedí cesnak, z ktorého nám p. kuchárky pripravili chutné pokrmy. 
Na jar sme spoločne zasadili niekoľko druhov byliniek o ktoré sa deti striedavo starali.  
V kútiku živej prírody sme pozorovali celé štádium vývoja motýľa. Spoločne sme zdravé 
jedince vypustili do prírody. 
Z príležitosti Dňa zeme a Dňa vody sme s deťmi zhotovili výstavku živej a neživej prírody. 
Zamerali sme sa na životné prostredie a jeho ochranu. Z nazbieraných nerastov a prírodnín 
sme pripravili ukážku zdevastovanej krajiny. Kontrastne pôsobil kútik nádherných zdravých 
rastlín, kvetov a drobných živočíchov. Deti nadobudli primerané vedomosti a poznatky 
o dôležitosti ochrany prírody a pitnej vody. 
Oboznamovali sme sa s rôznymi pracovnými činnosťami. Deti sa aktívne zapájali do 
upratovania MŠ-hrabanie lístia, zbieranie drobných konárov, polievanie kvetov, zametanie 
chodníkov. Tak si vytvárali návyky k základným pracovným činnostiam.    
 
Sociálno-emocionálna oblasť 
 
V tejto oblasti sme deťom vytvárali priestor pre rôzne aktivity, ktoré rozvíjali detskú 
osobnosť. Významným faktorom sociálno-emocionálneho rozvoja sú dramatické hry, 
v ktorých si deti lepšie uvedomujú svoje silné a slabé stránky.  
Prostredníctvom piesní a hudby deti vyjadrovali svoje pocity. Pohybom vyjadrovali  nadšenie, 
radosť, alebo smútok. 
 V kontakte s inými deťmi si vytvárali nové priateľstva. Rozvíjali si nenásilné a asertívne 
správanie sa. Nadobúdali  schopnosť ospravedlniť sa po nevhodnom správaní . Učili sa znášať 
dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným. 
Vhodným výberom divadelných predstavení si deti vštepovali pravidlá slušného správania sa, 
nebojácnosť pri komunikácií, dostatočnú sústredenosť a pozornosť. Do budúcna by sme 
chceli absolvovať návštevu detského bábkového divadla, kde by deti zažili divadelnú 
atmosféru v peknom kultúrnom prostredí. Aj cesta dopravným prostriedkom by bola dobrou 
skúškou disciplíny. 
V spolupráci s rodičmi treba i naďalej odstraňovať prvky agresívneho správania sa pri riešení 
konfliktov. I naďalej vytvárať pre deti podnetné prostredie, ktoré ich bude motivovať 
k dobrým výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti. V spolupráci s rodinou zosúladiť 
výchovné pôsobenie na dieťa. 
 
 
 
 



2.tr. MRAVČEKOVIA  – Mária Hančíková (triedna učiteľka), PhDr. Eva Luknárová 
 

Našou prioritou bolo zabezpečiť kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese, bezpečnosť 
a emocionálne zaujímavý pobyt. Predprimárne vzdelávanie detí bolo realizované podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Edukačná činnosť bola zameraná nacieľavedomý 
rozvoj osobnosti dieťaťa v poznávacej , psychomotorickej a sociálno-emocionálnej oblasti, 
zohľadňujúc vekové a individuálne osobitosti. 
Našou snahou bolo vytvárať priestor na hodnotenie a sebahodnotenie. V záujme rozvoja 
individuality detí boli edukačné činnosti organizované formou skupinovej a individuálnej 
práce, pričom hlavným prostriedkom bola hra. V triede sme vytvorili centrá hrových aktivít – 
varenia, stavebníc, grafomotorickej a predčitateľskej gramotnosti, ktoré sa tešili záujmu detí. 
 
Kognitívna oblasť  
 
Kognitivizácia bola realizovaná prostredníctvom aktivít a činností, ktoré uľahčovali deťom 
proces poznávania. Deti rozlišovali jednotlivé ročné obdobia, spoznávali neživú prírodu, 
vlastnými slovami vyjadrovali stav prírodného prostredia. Na vychádzkach do blízkeho okolia 
a do Horského parku citlivo vnímali prírodu, nadobúdali poznatky o stromoch, rastlinách, 
hubách, o dôležitosti jej ochrany. Označovali prírodné javy ovplyvnené počasím, k čomu im 
bola nápomocná didaktická pomôcka Kalendár počasia, s ktorou denne pracovali. 
Oboznamovaním sa s prírodným prostredím si utvárali základy environmentálnej výchovy. 
Zdôvodňovali význam pestovania ovocia a zeleniny, pozitívny postoj k zvieracej ríši – hmyz, 
voľne žijúce živočíchy, domáce a hospodárske zvieratá. Pokúsili sa vyjadriť vlastné predstavy 
o zemi, slnku, vesmíre. 
V rámci Dňa zeme objavovali rozmanitosť sveta, hrozbu ekologického zničenia, kde okrem 
iného prispeli aj vlastnými prácami. Spoznávali a pomenovávali farby na reáliách. 
Vyhľadávali a pomenovávali dopravné prostriedky, značky, prakticky uplatňovali pravidlá 
bezpečnosti pri chôdzi na ulici a na vozovke. 
Vymenovávali a opisovali najbližších členov rodiny, prejavovali spolupatričnosť so starými 
ľuďmi. Deti si uvedomovali význam práce, opisovali pracovné činnosti ľudí. Prejavovali 
pozitívne postoje k svojmu telu, prehlbovali si poznatky o ochrane zdravia, význame 
liečivých rastlín, zdravých potravín – spojenie s ochutnávaním. Spoznávali vlastnosti 
materiálov, z ktorých sú predmety vyrobené. Triedili predmety podľa tvaru, farby, veľkosti, 
rozkladali súbor predmetov, určovali počet prvkov, osvojovali si číselný rad. 
Spoznávali dominanty Bratislavy, kultúrno-historické pamiatky. Zapájali sa do prípravy osláv 
v MŠ, na základe pozorovania a prežívania sa ich snažili charakterizovať a poznať ich 
význam. Aktívne sa podieľali na výzdobe interiéru pri príležitosti slávnosti tekvičiek, 
stretnutia s Mikulášom, vianočných a veľkonočných sviatkov, karnevalu, oslavy Dňa matiek 
a otcov, MDD. 
 
Pozitíva :  
Deti aktívne prejavujú záujem o nové poznatky, radi skúmajú, čím si obohacujú obzor 
poznania. Sú schopné charakterizovať a rozlišovať podstatné znaky predmetov a javov. 
Disponujú dobrými poznatkami z oblasti matematických predstáv. 
 
Negatíva : 
Pozornosť a sústredenosť niektorých detí je krátkodobá, čo sa prejavilo aj pri práci 
s pracovnými listami. 
 
Odporúčania : 



Vytvárať vhodné podnety na zotrvanie pri určitej činnosti, zatraktívniť prostredie. 
Individuálnym prístupom rozvíjať sebavedomie detí. Vhodné by bolo obohatiť materiálne 
zabezpečenie o nové hračky, aj didaktické.                 

 
Perceptuálno _ motorická oblasť  
 
Hrovými formami, zábavnými činnosťami, podujatiami športového charakteru mali deti 
dostatok priestoru k rozvoju pohybových a psychomotorických kompetencií. Precvičovali si 
lokomočné pohyby – chôdza, beh, skok, lezenie, zaujímali správny postoj k týmto pohybovým 
aktivitám. / Svetový deň pohybom ku zdraviu /. 
Oboznamovali sa s telovýchovným názvoslovím, využívali prvky dychových a relaxačných 
cvičení. Precvičovali si manipuláciu s náčiním, loptami, pohyb v rôznom prostredí – bobovanie. 
V športových aktivitách a pohybových hrách dodržiavali zvolené pravidlá, utvárali si schopnosť 
čestného súperenia. Posilňovali si vôľové vlastnosti – trpezlivosť, vytrvalosť, sebaovládanie 
a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou. V hudobno – pohybových aktivitách 
vyjadrovali rytmus a tempo skladby tanečnými prvkami, zosúlaďovali pohybový prejav so 
spevom. Dodržiavali správne tempo, rytmus, intonačnú čistotu v piesňach, obohacovali si 
repertoár. Aktívne sa zapájali do pracovných činností – udržiavanie poriadku a čistoty  inte-
riéru MŠ, na školskom dvore. Deti sadili fazuľu a šošovicu, zbierali medvedí cesnak v Horskom 
parku. 
V rámci Dňa vody uskutočnili vychádzku k potoku, čím si aj zvyšovali odolnosť a zdravie 
otužovaním prostredníctvom vetra, slnka a vody. Tvorením z piesku, prírodného a odpadového 
materiálu si rozvíjali estetické cítenie, fantáziu, obrazotvornosť. Precvičovali si grafomotoriku, 
správne držanie grafického materiálu, rozvíjali si koordináciu zraku a ruky – práca s 
pracovnými listami. 
 
Pozitíva :  
Pohybová úroveň detí je dobrá, majú dostatok priestoru na jej rozvoj. Prejavujú radosť zo spevu 
a hudobno pohybových aktivít. Úroveň hrubej a jemnej motoriky je dobrá, pracovné a výtvarné 
zručnosti sú primerané. So záujmom experimentujú s výtvarným a odpadovým materiálom. 
 
Negatíva : 
U niektorých detí sa prejavuje nesprávne držanie grafického materiálu pri grafomotorických 
cvičeniach – 
úchop, sklon, neprimeraný tlak. V individuálnych prípadoch nesprávne držanie príboru pri 
stolovaní. 
 
Odporúčania : 
Individuálnym prístupom dbať na správne uchopenie grafického materiálu, príboru pri 
stolovaní, uvoľňo- 
vanie ramenného kĺbu s použitím rôznorodého materiálu. 

 
Sociálno – emocionálna  oblasť  
 
Z hľadiska rozvoja osobnosti dieťaťa prevládalo vo výchovno-vzdelávacom procese 
uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu a pozitívna sociálna atmosféra. Deti sa 
spolupodieľali na dodržiavaní pravidiel správania v triede – srdce – máme sa radi, ústa – 
hovoríme ticho, ucho – počúvame sa, ruky – všetci sme kamaráti. V rečovom prejave sa 
vyjadrovali jasne, zrozumiteľne, otvorene komunikovali bez bariér a predsudkov, používali veku 
primeranú slovnú zásobu. Vymýšľali slová na počiatočnú slabiku, hlásku, formulovali myšlienky 



prostredníctvom jednoduchých súvetí. Básňami a riekankami si precvičovali pamäť, správnu 
výslovnosť. Citlivo vnímali a prežívali detskú poéziu a prózu, voľne reprodukovali autorský 
príbeh, dramaticky vyjadrovali pocity a dojmy z rozprávok. Pri čítaní príbehu chápali vzťah 
medzi textom a obrázkom. Intenzívne prežívali bábkové divadlo – Kocúr v čižmách, O ovečke, 
ktorá cestovala do Afriky, Červená čiapočka, O ukričanej Viktorke, ale aj vystúpenie kúzelníka 
Ivana. Uplatňovali rytmizáciu ľudových riekaniek a piesní prostredníctvom Orffovho 
inštrumentára. Vyjadrovali pocity z počúvania hudby – hudobné hádanky. Sústredene vnímali 
hudbu rôznych žánrov – Farbičkový koncert, Fidlikanti. Experimentovali s vlastnosťami farieb, 
tvorivo kreslili, maľovali, modelovali podľa fantázie, predstáv a na tému, používali rôzne 
výtvarné techniky a materiál. Spoluprežívali radosť z konkrétneho výtvoru kamaráta, uplatňovali 
návyky kultúrneho správania. 

 
Pozitíva : 
Deti nadväzujú sociálne kontakty bez problémov, dokážu sa presadiť v spontánnych činnostiach, 
vytvárajú si priateľstvá. Svoje zážitky vyjadrujú jednoduchými súvetiami, majú dobrú slovnú 
zásobu. Prejavujú záujem o knihy. 
 
Negatíva : 
Niektoré deti nerešpektujú hovoriaceho. Vyskytujú sa chyby vo výslovnosti, neprimeraná 
hlasitosť v hlasovom prejave. Emocionálna kontrola  je v niektorých prípadoch neadekvátna, 
pretrváva neschopnosť riešenia konfliktov, vyskytujú sa prvky agresívneho správania. 
 
Odporúčania : 
Skvalitniť motiváciu pre deti s poruchami sústredenia, trvať na splnení úloh. Vyzdvihnúť snahu 
detí o splnenie zadania. Snažiť sa riešiť vzniknuté konflikty, odstraňovať prvky agresívneho 
správania. Doplniť výtvarný materiál. 
 

3.tr. VČIELKY – Mgr. Ivana Brachová, Beáta Kováčová (triedna učiteľka) 
 
Našou snahou bolo zabezpečiť kvalitnú vychovno-vzdelávaciu starostlivosť vo VVP,  
pričom naše priority boli kvalitná príprava predškolákov na vstup do ZŠ, zdravie, bezpečnosť 
a emocionálne  zaujímavý pobyt. Predprimárne vzdelávanie detí sa realizovalo podľa ŠTVP 
ISCED 0. 
  
Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa v 
psychomotorickej,  poznávacej,  soc. - emoc. a morálnej oblasti v súlade s vekovými a 
individuálnymi osobitosťami. Najväčšiu pozornosť sme však zamerali na kvalitnú prípravu 
predškolákov na vstup do ZŠ. Individuálne sme pracovali s deťmi, ktoré si to vyžadovali, ako 
i s deťmi s odloženou školskou dochádzkou. Našou snahou bolo vytvárať priestor na 
hodnotenie a sebehodnotenie a osvojovať si zručnosť tvorivého sebavyjadrovania. V záujme 
rozvoja individuality detí boli edukačné činnosti organizované formou skupinovej a 
individuálnej práce. Hlavným prostriedkom na dosiahnutie efektivity bola hra.  
V triede sme vytvorili centrá hrových aktivít, ktoré deti so záujmom využívali. Najviac 
využívané bolo centrum varenia, centrum stavebníc a grafomotorickej a predčitateľskej 
gramotnosti. Deti so záujmom pozorovali život a správanie sa korytnačky v centre živej 
prírody. Pomáhali pri starostlivosti o ňu, kŕmili ju a čistili akvárium. Toto centrum bolo pre 
deti príjemným a zaujímavým spestrením. 
 
 
 



Kognitívna oblasť 
 
Kognitivizácia bola realizovaná prostredníctvom aktivít a činností, ktoré uľahčujú deťom 
proces  poznávania /spoločné rozhovory a príležitosť detí podieľať sa na príprave dňa/. V 
rozhovoroch o rôznych predmetoch, javoch a činnostiach deti používali správny rečový 
prejav. Rozširovali si slovnú zásobu, rozvíjali gramatickú stavbu reči a používali vety s 
väčším počtom slov, dôraz sme kládli najmä na používanie odpovede celou vetou. Pri 
rozhovoroch na rôzne témy a pri pozorovaní okolitých objektov si deti rozvíjali a upevňovali 
jazykový cit v hovorenom prejave. Na vychádzkach do prírody a v sluchových hrách 
rozlišovali prostredníctvom sluchovej citlivosti intenzitu, výšku a dľžku trvania rozličných 
zvukov a učili sa vnímať smer a zdroj zvuku. Zaraďovali sme i náročnejšie hry so slovami, pri 
ktorých jednotlivé slová deti rozkladali na slabiky, určovali ich počet, porovnávali dľžku 
jednotlivých slov, určovali začiatočnú a poslednú hlásku, vymýšľali slová na rovnakú hlásku, 
akou sa končilo predchádzajúce slovo. Pre niektoré deti boli tieto hry náročné a mali problém 
pochopiť princíp, ako i určenie hlások. V spontánnych a riadených jazykových činnostiach si 
rozširovali slovnú zásobu, rozvíjali gramatickú stavbu reči a boli stimulované k odpovediam 
na primerané otázky. Pri oboznamovaní s rôznymi literárnymi žánrami sa podporovala túžba 
detí po rozprávaní a prednese a deti boli podnecované  k zapamätávaniu si rôznych literárnych 
útvarov.  Charakterizovali ročné obdobia opisom, ako aj ich typické znaky, rozlišovali 
a triedili niektoré kvety, stromy, plody stromov, kríky a niektoré druhy ovocia a zeleniny. K 
tomuto procesu poznávania bola deťom nápomocná didaktická pomôcka Kalendár počasia, s 
ktorou denne pracovali. Pomocou nej si osvojili názvy dní v týždni, názvy mesiacov v roku 
ako aj ich počet. Denne pozorovali aktuálne počasie a jeho zmeny, ktoré  na kalendári počasia 
zaznamenávali.   
 
Zúčastňovali sa na príprave a oslavách sviatkov a významných dní v MŠ, na základe  
pozorovania a prežívania sa ich snažili charakterizovať a poznať ich význam. Aktívne sa 
podieľali na výzdobe interiéru triedy pri príležitosti stretnutia s Mikulášom, spolu s 
učiteľkami zorganizovali vianočné trhy na ktorých prezentovali a predávali svoje výrobky. 
Pomáhali i s výzdobou interiéru MŠ k veľkonočným sviatkom, pripravili krásny a slávnostný 
program pri príležitosti rozlúčky s MŠ, MDD, a aktívne sa zúčastnil i športovej olympiády.  
Vyhľadávali, pomenovávali niektoré významné budovy v našom meste a spoznávali kultúrno-
historické pamiatky. K tomuto poznávaniu veľmi prispel aj koncoročný výlet na hrad Devín. 
K prístavu sa deti premiestnili vláčikom Prešporáčikom, ktorý na svojej trase historickým 
centrom mesta ponúkol pohľad na veľa zaujímavých historických objektov Bratislavy. Na 
triednom výlete do Hurbanova spoznali aj iné mesto a zároveň navštívili i hvezdáreň, kde pri 
prehliadke získali nové vedomosti o vesmíre. 
V rôznorodých činnostiach sa oboznamovali so základnými priestorovými vzťahmi, ktorými 
sa určuje poloha vecí v priestore a možnosťami zmeny tejto polohy. Porovnávali a triedili 
tieto predmety v súboroch podľa veľkosti, objemu, množstva , počtu a tvaru, slovne 
označovali dané tvary. Oblasť matematických predstáv sme považovali pre úspešný vstup do 
ZŠ za veľmi dôležitú a preto sme jej venovali značnú pozornosť. Deti veľa manipulovali s 
praktickými predmetmi, vykonávali s nimi jednoduché matematické operácie a následne si 
nadobudnuté vedomosti overovali na pracovných listoch, ktoré boli pravidelne vystavené v 
šatni k nahliadnutiu rodičom. 
 
Pozitíva: 
Deti aktívne prejavujú záujem o nové poznatky, radi skúmajú a objavujú nepoznané, svoje 
zážitky vyjadrujú zložitejšími súvetiami, dokážu charakterizovať a rozlíšiť podstatné znaky 



predmetov a javov, sú tvorivé pri vymýšľaní podobných znakov, súvislostí , vecí a javov, 
majú dobré poznatky týkajúce sa priestorových vzťahov, veľkosti, množstva a počtu 
Negatíva: 
 V niektorých prípadoch sa prejavuje slabšia grafomotorická zručnosť, pozornosť niektorých 
detí ja krátkodobá, nerešpektujú hovoriaceho, vyskytujú sa chyby vo výslovnosti, 
neprimeraná hlasitosť v hlasovom prejave, niektoré deti nevedia samostatne pracovať, sú 
neisté, potrebujú stály kontakt s dospelým alebo s kamarátom, čo vedie k časovému sklzu 
oproti iným deťom. Takéto deti sme sa snažili individuálne podchytiť a pri práci zvyšovať ich 
sebadôveru a istotu. 
 
Perceptuálno – motorická oblasť 
 
Hrovými formami, zábavnými činnosťami, podujatiami športového charakteru a ich 
plánovitým rozvrhnutím v edukačnej realite mali deti dostatok priestoru k rozvoju 
pohybových a psychomotorických kompetencií. Väčšina detí sa na ploche papiera orientuje 
samostatne, vyplnia celú plochu a dokončia grafickú stopu dokonca.  
V individuálnych prípadoch nemajú dostatočne uvoľnené zápästie s nesprávnym držaním 
kresliaceho materiálu. Tieto nedostatky sme sa snažili odstraňovať častým zaraďovaním 
grafických a výtvarných aktivít do rôznych foriem činnosti. V niektorých prípadoch i napriek 
neustálemu upozorňovaniu na správny úchop grafického materiálu sa nám nepodarilo tento 
zlozvyk odstrániť, nakoľko ho malo dieťa už do značnej miery zafixovaný. 
Deti aktívne cvičili podľa telovýchovného názvoslovia, prejavili pohybovú zdatnosť a 
obratnosť, využívali prvky dychových a relaxačných cvičení. V športových hrách a súťažiach 
si utvárali schopnosť čestného a športového súperenia, schopnosť zmieriť sa s prehrou, ako aj 
schopnosť chápať pravidlá hry. Na základe prirodzenej radosti z pohybu si utvárali pozitívny 
vzťah k telovýchovným činnostiam. Prostredníctvom športových aktivít si posilňovali vôľové 
vlastnosti – trpezlivosť, vytrvalosť, sebaovládanie a úsilie prekonávať prekážky spojené s 
fyzickou námahou.  
V hudobno-pohybových aktivitách so rozvíjali estetické a rytmizované pohyby ako aj 
techniku estetického držania tela, v rôznych polohách a kultivovaný pohybový prejav. 
Utvárali stav pohody – psychickej, fyzickej a sociálnej, rozvíjali pohybovú výkonnosť a 
zdatnosť. 
Vo výtvarných aktivitách si deti rozvíjali samostatnosť, sústredenosť a pozornosť vo 
výtvarnej činnosti, svoje výtvarné diela odprezentovali nielen v skrášlení triedy ale aj v  
priestoroch MŠ. Oboznamovali  sa s rôznym výtvarným materiálom a prejavovali veľký 
záujem o prácu  novými technikami. Aktívne sa zapojili i do súťaže “Vesmír očami detí”, v 
ktorej získali aj ocenenie – 2.miesto Emka Čečetková. 
Precvičovali si jemnú motoriku svalstva rúk a prstov, pričom využívali rôzne pomôcky 
/stavebnice, mozaiky/. Rozvíjali sme grafomotorické zručnosti zamerané na prípravu detí na 
vstup do ZŠ. Tieto sme rozvíjali najmä prostredníctvom pracovných listov, ktoré boli taktiež 
vystavované v priestoroch šatne pre rodičov. Každé dieťa malo vytvorenú osobnú zložku, do 
ktorej sa celoročne zakladali pracovné listy pre možnosť porovnávania, či dieťa dosahuje 
zlepšenie alebo stagnuje. 
 
Pozitíva: 
Úroveň hrubej a jemnej motoriky je u detí veľmi dobrá, pracovné a výtvarné zručnosti 
väčšiny detí pri narábaní s materiálom sú primerané, deti sú samostatné v sebaobsluhe, 
dokážu po sebe poupratovať, so záujmom experimentujú s výtvarným a odpadovým 
materiálom.  
Negatíva: 



U niektorých detí pretrváva nesprávne držanie grafického materiálu – nesprávny úchop, sklon, 
nesprávne držanie tela pri grafomotorických činnostiach, neprimeraný tlak na graf.materiál 
ako aj podložku.  V individuálnych prípadoch nesprávne držanie príboru pri stolovaní. 
 
 
Sociálno - emocionálna  oblasť 
 
Z hľadiska rozvoja osobnosti detí prevládalo vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovanie 
prosociálneho výchovného štýlu a pozitívna sociálna atmosféra.  
Deti sa spolupodieľali na dodržiavaní pravidiel triedy / pravidlá sú – srdce – máme sa radi, 
ústa – hovoríme po tichu, ucho – počúvame sa, ruky – všetci sme kamaráti/.  
V spoločných športových, kultúrnych ,výtvarných, pohybových a iných aktivitách si deti 
rozvíjali prosociálne cítenie a správanie, osvojovali si mravné návyky a utvárali si základy 
kultivovaného správania / športové súťaže, návšteva múzea, vystúpenia pre rodičov/. Pri 
športových aktivitách oceňovali výkony iných, vyjadrovali im uznanie a pochvalu. Rozvíjali 
si nenásilné asertívne správanie – primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa po nevhodnom 
správaní, samostatne riešiť konflikt, primerane reagovať na prehru a znášať dôsledky svojho 
správania vo vzťahu k sebe a k iným. 
 
Pozitíva: 
Deti sa väčšinou dokážu presadiť v spontánnych činnostiach, prejavujú v nich radosť, 
vytvárajú sa priateľstvá – prejavy priateľských citov sú primerané veku, rýchlo nadväzujú 
sociálne kontakty. 
Negatíva: 
V niektorých prípadoch sa deti nedostatočne sústredia na činnosť, sú rozptýlené inými 
podnetmi, emocionálna kontrola je u niektorých detí neadekvátna, v individuálnych prípadoch 
pretrváva neschopnosť riešenia konfliktov, vyskytujú sa prvky agresívneho správania. Plnenie 
pokynov až na opakované vyzvanie učiteľky v spontánnych aj v cielených edukačných 
činnostiach.  
Záver:  
Veríme, že všetci predškoláci dostali kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ, ktorá im pomôže 
ľahšie zvládať začiatky písania, čítania, počítania. Budeme sa snažiť o spätnú väzbu od 
učiteliek prvých ročníkov, aby sme zdokonalili, prípadne odstránili nedostatky, ktoré sa  
vyskytnú. Deti s odloženou školskou dochádzkou budú pracovať podľa individuálneho plánu 
výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciele v edukačnom procese v  školskom roku 2013/2014 vyplývajúce z analýzy výsledkov 
výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013 a z Pedagogicko-
organizačných pokynov MŠ SR na šk.rok 2013/2014: 
 
1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v 
posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného 
kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s 
dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Deťom, o ktorých materská škola 
vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú 
školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania nevydáva. 
 
2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej 
dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole. 
Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a materiálov, 
premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy. Stimulovať správnu výslovnosť 
hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí.  
 
 3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a 
metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych 
životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovať v 
záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepoužívať spôsob 
vyučovania uplatňovaný v základnej škole. 
 
4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo 
vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj 
tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. 
 
5.  K zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len v súlade s platnou legislatívou, 
bezpečnostnými predpismi a dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
6. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu 
i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí; neskracovať 
bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. 
 
7. V edukačnom procese uplatňovať špecifické metódy predčitateľskej gramotnosti, aktivity 
zamerané na rytmické a tonálne cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných 
nástrojov, aktivity v prírode, podporovať experimentovanie a bádania detí. Stimulovať rozvoj 
tvorivosti detí. 
 
 8. Napomáhať rozvíjaniu digitálnej gramotnosti detí aj využívaním internetu v materskej 
škole s dôrazom na prezentovanie sa prostredníctvom svojho webového sídla, komunikovanie 
s rodičovskou, odbornou verejnosťou a s rôznymi inštitúciami, na uplatnenie práva prístupu 
zamestnancov a detí k informáciám. 
 
9. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení a edukačných aktivít s telovýchovným 
zameraním a pri pobyte vonku plánovať adekvátne výchovno-vzdelávacie ciele s dôrazom na 
dodržiavanie  psychohygieny, pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s 
dôrazom na zásadu primeranosti  (výber cvikov, počet opakovaní cvikov, zacvičenie 
učiteľkou) a postupnosti (postupné precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty)., 



vhodnou motiváciou a stimuláciou, osobným vzorom a pozitívnym prístupom podnecovať 
deti k pohybovej aktivite., poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové 
Aktivity a zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj pohybových schopností a zručností 
s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitosti jednotlivých detí. 
 
10. Hodnotiť a následne analyzovať výchovu a vzdelávanie detí, rozvíjať hodnotiace         
a sebahodnotiace schopnosti detí vo výchovno-vzdelávacom  procese vzhľadom    k priebehu 
činností, k vlastnému pokroku a k spolupráci a kooperácii detí počas aktivít. 
 
11. Podporovať  rozvoj dieťaťa v poznávaní a v socializácii prostredníctvom hry,                
rešpektovať úroveň individuálneho rozvoja každého dieťaťa a zabezpečiť optimálne 
podmienky na hru, dbať na účelovosť prostredia, v ktorom má dieťa možnosť realizovať sa 
a byť aktívnym. 
 
12. Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou 
na kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích 
programov realizovaných v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 
 
 13. Uplatňovať výchovu k ľudským právam najmä v intenciách Dohovoru o právach detí. 
Zaraďovať úlohy z Národného programu výchovy k ľudským právam do výchovno – 
vzdelávacieho procesu. 
 
14. Podporovať aktívnu komunikáciu detí, inšpirovať deti k vyjadrovaniu vlastných 
myšlienok a zadávať úlohy, ktoré budú vyžadovať získavanie informácií z rôznych zdrojov, 
navrhovať postupy a riešenie učebných problémov. 
 
15. Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti 
a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií. 
 
16. Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. 
Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej, a 
prírodovednej gramotnosti. Rešpektovať, že všetky formy denného poriadku sú po 
pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. 
 
17. Publikovať v novinách a časopisoch o úspešných edukačných aktivitách a mimoškolskej 
činnosti. 
 
Predčitateľská a čitateľská gramotnosť  
1. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne 
počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, 
spoluprácou s knižnicou a pod.), klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu detí, pri 
overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne 
rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.  
 
2. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej 
a čitateľskej gramotnosti detí, formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre. 
 
   



3. Pri problémoch komunikatívnych schopnostiach detí spolupracovať s logopédmi a 
podporovať rozvíjanie komunikačnej schopnosti detí, najmä fonematického uvedomovania. 
Cudzie jazyky 
1. Pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a 
formy napr. tvorba myšlienkových máp, projektové učenie integrované, hru ako motivačnú 
didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy. 
 
2. Pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom uskutočňovať učenie sa  založené na rozvoji 
jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa dieťaťa, jeho schopností a druhu 
inteligencie.  
 
Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova  
1. Zvyšovať povedomie detí o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 
sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete veku 
primeraným spôsobom.  
 
2. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí 
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na 
prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 
 
3. Spolupracovať s environmentálnymi centrami - Daphne a inými strediskami a neziskovými 
organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy 
a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a 
vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.  
 
4. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej 
výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole a realizovať 
environmentálny program školy.  
 
Zdravý životný štýl  
1. Posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu. 
 
2. Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít, podporovať činnosť detí v športových 
kurzoch a pohybové aktivity v prírode. 
 
3. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na zdravú výživu a 
prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť. 
  
4. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne 
zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie 
ovocia a zeleniny.  
 
5. Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, 
aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného 
programu kardiovaskulárnych ochorení s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého 
životného štýlu a prevencie výživou.  
 
 6. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i 
zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí, neskracovať 



bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na športové 
aktivity detí a prostredníctvom nich šíriť myšlienky a princípy olympionizmu.  
 
7. V súvislosti s prevenciou obezity detí vo výžive spolupracovať so školskou jedálňou.  
  
Ľudské a detské práva  
1. Do Plánov výchovno-vzdelávacej práce  zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou 
výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 
dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.  
 
2. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014  
 
a) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu 
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,  
 
b) zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam , návštevy divadelných 
predstavení s tematikou ľudských práv,  
 
c) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie prostredníctvom chápajúceho a kritického 
spôsobu spoznávania jednotlivých kultúr napomôcť deťom porozumieť iným kultúram,  
 
d) Pedagogickým zamestnancom sa odporúča využívať metodickú pomoc, príručky a 
publikácie zamerané na výchovu k ľudským právam, odstraňovanie predsudkov a intolerancie 
medzi ľuďmi, ale aj na podporu tvorby projektov a organizovaní žiackych súťaží z ponuky 
IUVENTY (príručka KOMPAS, projekt Živé knižnice a i.). Informácie sú zverejnené na 
www.iuventa.sk.  
 
Bezpečnosť a prevencia  
1. V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na 
ochranu detí  a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, 
poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo 
vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a 
ich prípadné zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého 
osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém.  
 
2. Prijímať účinné opatrenia na predchádzaniu úrazom, dôsledne evidovať prípadné úrazy. 
 
Informačné a komunikačné technológie  
1. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 
využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a venovať pozornosť 
rozvíjaniu kompetencií detí v tejto oblasti. Podporovať rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí 
používaním interaktívnej tabule, internetu, prezentovať materskú školu prostredníctvom 
svojho webového sídla, komunikovať  s rodičovskou, odbornou verejnosťou a rôznymi 
inštitúciami, uplatňovať práva prístupu zamestnancov a detí k informáciám. 
 
2. Rozvíjať informačné kompetencie a gramotnosť detí využívaním digitálnych 
a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 



 
VYJADRENIE  RADY ŠKOLY PRI MŠ GORAZDOVA 6 V BRATISLAVE 
 
 

 
 
Členovia Rady školy: 
 
 
 
 
P.č.  Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. DZURILLA Marcel 

Ing.arch.  
predseda za rodičov 

2. SEEMANNN Róbert Ing. člen za rodičov 
                    

3.  KOVÁČOVÁ Beáta podpredseda za učiteľov 
 

4. BRACHOVÁ Ivana Mgr. člen za učiteľov 
5.  SCHMIDTOVÁ Paulína 

Ing. 
člen za mestskú časť Bratislava – 

Staré Mesto 
 
 
 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 08.10.2013 podrobne prerokovala Správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za 
školský rok 2012/2013 a odporúča zriaďovateľovi ju    s ch v á l i ť. 
 
 
      
 
      
 
          
     ........................................................... 
            Ing.arch. Marcel Dzurilla  
                 predseda Rady školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


