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Východiská a podklady: 
 
 
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006  

3. Školský vzdelávací program Zvedavé slniečko 

4. Koncepcia  materskej školy na roky 2009-2011 

5. Plán práce MŠ Beskydská na školský rok 2010/2011. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Beskydská 7, Bratislava 

7. Ďalšie podklady: triedna kniha,  tematické plány, projekty, fotodokumentácia. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Beskydská  č. 7 v Bratislave za školský rok 2010/2011 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy: Beskydská 7,  Bratislava 
3. Telefónne číslo:  52496219                                    Faxové číslo:         / 
4. Internetová adresa:                                                 e-mailová adresa:    
    http://ms-beskydska.webnode.sk                            msbeskydska@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Blažena Pajtinková riaditeľka materskej školy  
   
  
 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Beskydská č. 7 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 24.4.2008. Funkčné 
obdobie sa začalo dňom  25.4.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Martina Hummelová Predseda za rodičov 
2. Mariana Orosová Podpredseda za rodičov 
3. Stanislava Suchánková Člen za pedagogických zamestnancov 
4. Alexandra Milanová Člen za pedagogických zamestnancov 
5. Ondrej Dostál (do 

01/2011), Slavomír 
Frešo (od 02/2011) 

Člen delegovaný za zriaďovateľa 

    
    

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011: 

1. Počet zasadnutí rady školy  -  4x 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy: 

Rada školy prerokovávala možnosti účinnej spolupráce rodičov materskej školy 
a prostredníctvom poslanca získavala informácie zo zasadaní miestneho 
zastupiteľstva, týkajúce sa možností získania finančných prostriedkov pre potreby 
materskej školy. Predsedníčka Rady školy v spolupráci s Občianskym združením 
a riaditeľkou školy požiadali MÚ o dofinancovanie projektu „Dopravná cesta“. 



 

4 

 

Na každé stretnutie Rada školy prizývala riaditeľku MŠ, ktorá informovala členov 
rady o organizácii školského roka, zabezpečení prevádzky z hľadiska počtu detí, 
zamestnancov. Informovala o pláne práce na školský rok 2010/2011, 
o pripravovaných aktivitách, projektoch, formách zážitkového učenia. Rada školy 
iniciovala spoločné stretnutia aj s členmi výboru Rodičovského združenia. 
Prerokovala možnosti finančnej pomoci na plánované aktivity z prostriedkov 
Občianskeho združenia (podujatia, projekty),  zapojenie do projektov iných inštitúcií. 
Prerokovala možnosti dokúpenia školského materiálu na edukačnú činnosť, návrhy na 
doplnenie hračiek a učebných pomôcok, materiálu na zveľadenie prostredia. 
Prerokovala a prehodnocovala plán spolupráce rodičov a MŠ. Predkladala rodičom 
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2010/2011.  
Rada školy veľmi pozitívne hodnotila prácu riaditeľky a  prácu pedagogických 
zamestnancov. 

 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  
 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 
- Pedagogická rada 
- Metodické združenie 

 
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy   

 
Pedagogická rada 
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada 
sa zišla 4x v šk. roku. Zaoberala sa prerokovaním Školského vzdelávacieho programu 
Zvedavé slniečko, Školského poriadku materskej školy, Plánu práce školy, kritérií 
hodnotenia učiteliek a detí, foriem a obsahu plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, 
vedením pedagogickej dokumentácie, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach, edukačných projektov, koncepciou materskej školy na 
roky 2009-2011. 
 
Metodické združenie 
Členmi metodického združenia sú všetci učitelia. Metodické združenie zasadalo 3x. 
Zaoberalo sa aktuálnymi otázkami výchovy a vzdelávania, plánom kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov, výmenou poznatkov a skúseností z účasti 
na prednáškach a seminároch. Prerokovávalo návrhy na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacej  činnosti i spôsob jej plánovania. Zaoberalo sa oboznamovaním 
zamestnancov s novou legislatívou z oblasti školstva, odporúčaním odbornej študijnej 
literatúry. 
 
 

  b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

Stav k 15. 9. 2010  Stav k 31. 8. 2011  

Počet  
tried  

Počet 
detí  Z toho  Z toho 

integ.  
Počet  
tried  

Počet 
detí  Z toho  Z toho  

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

POČET  DETÍ 
 

Z  CELKOVÉHO   POČTU 
ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ 
POČET/% 

ODKLADY  
POČET/% 

NAVŠTEVUJE 
MŠ 

23 10/43,8 % 0% 

 
 

0 
 
 

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

Predprimárne vzdelávanie (posledný stupeň) absolvovalo 23 detí a   prevzali 
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  
 
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 6 zamestnanci –spolu 2 
Z toho PZ 4  X 
Z počtu PZ   X 
- kvalifikovaní 4  X 
- nekvalifikovaní -  X 
-dopĺňajú si vzdelanie -  X 
Z toho NZ**  2  X 
Z počtu NZ -  X 
- upratovačky 2  X 
- ostatní  -  X 
Spolu MŠ + ŠJ  8  X 
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ +ŠJ 

 
8 

 
% PZ 

 
50 

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

2 42 x - 2 42 x - 

x 
Menej 
ako 3-
ročné 

0 - x 
Menej 
ako 3-
ročné 

0 - 

x 3-ročné 4 - x 3-ročné 11 - 

x 4-ročné 14 - x 4-ročné 11 - 

x 5-ročné 18 - x 5-ročné  5 - 

x 6-ročné  6 - x 6-ročné 15 - 

x spolu  42 - x spolu  42 - 
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy (§2 ods.1 
písm. h) (uvádzať za školský rok 2010/2011) 
 

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

Adaptačné 1 1 - - 
     

     
 
Učiteľka Mgr. Šimková absolvovala počas školského roka adaptačné vzdelávanie 
začínajúceho pedagogického zamestnanca pod vedením riaditeľky Pajtinkovej, ktoré úspešne 
ukončila v júni 2011. 
 
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 
Kurzy - gymnastika, plávanie 
 

Program detí pre Senior klub (Mesiac úcty k 
starším, Vianočný  pozdrav,) 

Krúžky celoročné – výučba anglického jazyka, 
tanečný, výtvarný Malí majstri + otvorené hodiny 
pre rodičov po 2x do roka 

Týždeň slovenských knižníc 
 

Otvorené hodiny pre rodičov s ukážkami 
výchovno-vzdelávacej práce učiteľky s deťmi 
(Relaxačné cvičenie 1., 2. tr.) 

Liga proti rakovine – Deň narcisov 
Deň jabĺk 

Stretnutie s umením – umelci deťom a s deťmi 
(kúzelník, žonglér, bábkoherci) 

Deň otvorených dverí – ZŠ Jelenia 

Divadelné predstavenia – BBD, MKC, MŠ (10x) 
 

Slniečkové deti – projekt dm drogérie 
o správnej starostlivosti o pokožku detí pri 
pobyte na slnku a po ňom, s cieľom podporiť 
tak informovanosť týkajúcu sa starostlivosti 
o detskú pleť v letných mesiacoch.  
 

Návštevy múzeí (SNM, dopravy) 
 

 

Besedy s hosťami o športe, Vesmíre – NASA, 
o doprave, o protidrogovej prevencii, o zdravej 
výžive 

 

Besiedky (Vianočná besiedka, Deň matiek, 
Rozlúčka s predškolákmi), karneval pri príležitosti 
Dňa detí 

 

Exkurzie na pracoviská rodičov (redakcia, 
knižnica, kníhkupectvo, trhovisko, predajňa so 
zvieratami, banka) 

 

Tvorivé dielne – deti - rodičia- učitelia - 3x: 
šarkaniáda – zhotovovanie maxišarkana, 
ochrancovia prírody – zhotovovanie kŕmidiel pre 
vtáčiky, veľkonočné tradície – výroba kraslíc 
a dekoratívnych predmetov 

 

Dopravná výchova – projekt - spolupráca s 
rodičmi 
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Zhotovovanie darčekov (z príležitosti októbra – 
Mesiaca úcty k starším, Vianočných sviatkov, 
Sviatkov jari, Dňa matiek, deťom na rozlúčku pri 
odchode z MŠ) 

 

aktivity riaditeľky MŠ v odborno-metodickom 
časopise Naša škola pre učiteľov  materských 
škôl a 1. stupňa ZŠ – člen redakčnej rady,  
recenzie odborných článkov, publikovanie 
odborných textov, príprava materiálov a ich  
zverejnenie  na webovej stránke materskej školy 

 

 
Ďalšie informácie:  
Zamestnanci svojím zodpovedným prístupom k plneniu povinností vytvárajú zázemie pre 
tvorivé aktivity a šírenie dobrého mena školy na verejnosti. Rodičia oceňujú prístup 
pedagógov k deťom a ich individuálnym potrebám, dobrú spoluprácu s rodičmi a množstvo 
aktivít pripravovaných pre deti. Kladne hodnotia zapájanie rodičov do aktivít školy – pomoc 
rodičov pri príprave mimoškolských aktivít, účasť na nich, ako aj spoločné činnosti – tvorivé 
dielne a pomoc pri zveľaďovaní prostredia školy.   
 
i) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie 
Názov  súťaže Regionálne 

kolo 
Krajské 

kolo 
Celoslovenské 

kolo 
Medzinárodné 

kolo 
Môj farebný svet – 
výtvarná súťaž (3 deti) 

-         - 
 

účasť  

Dúha – výtvarná súťaž (3 
deti ) 

- - účasť - 

Pramienok – výtvarná súťaž 
(2 deti) 

       -                 -       účasť - 

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

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Interaktívny projekt podpory 
zdravia „Adamko hravo – 
zdravo“ 

september 2010 jún 2011 účasť 42 detí 

Zdravotný projekt 
„Otužovaním predchádzame 
chorobám“ 

september 2010 jún 2011 účasť 42 detí 

Výchovno-vzdelávací 
projekt „Bezpečnosť 
a ochrana zdravia detí“ 

september 2010 jún 2011 účasť 42 detí 

Zdravotný projekt „V 
zdravom tele zdravý duch“  
 

september 2010 jún 2011 účasť 42 detí 
 
 

Ekovýchovný projekt 
„Ochraňuj prírodu, zveľaďuj 
prostredie“ 

október 2010 jún 2011 účasť 30 detí 

Environmentálny projekt 
„Svet je pre všetkých“  

október 2010 jún 2011 účasť 30 detí 
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Výchovno-vzdelávací 
projekt Vesmírny taxík 
 
 

marec 2011 
 
 

máj 2011 účasť 22 detí 
 

Medzinárodný deň detskej 
knihy 

marec 2011 marec 2011 účasť 35 detí 

Projekt na podporu zdravia 
„Slovenskóóó do tohóóó!!!“ 
tematicky zameraný k MS 
v hokeji 

apríl 2011 máj 2011 účasť 22 detí 

 
Ďalšie informácie:  
Všetky realizované projekty sa uskutočňovali formou interaktívneho zážitkového učenia.  
Ekologické a environmentálne projekty boli zamerané na zvyšovanie povedomia detí 
o možnostiach ochrany prírody a zveľaďovania prostredia, v ktorom žijeme. Deti absolvovali 
praktické ukážky, pokusy a tvorivé dielne pod vedením lektorky. Získané vedomosti mali 
praktický dopad na bežný život (triedenie odpadov, recyklácia papiera, zber liečivých rastlín). 
Takisto sa upevnil v deťoch pozitívny vzťah ku všetkým živým tvorom.  Prostredníctvom 
interaktívnych kreatívnych projektov na podporu zdravia si deti uvedomili význam podpory 
zdravia, jeho posilnenia a ochrany smerujúce k prirodzeným zásadám zdravého spôsobu 
života (pozitívne boli výsledky týkajúce sa otužovania detí, ktoré sme realizovali v priebehu 
celého školského roka v spolupráci s rodičmi v MŠ i doma). Pôsobili sme smerom k rodičom, 
aby si uvedomovali svoju zodpovednosť za zdravie svojho dieťaťa – neprijímali sme  dieťa 
s prejavmi ochorenia do materskej školy, apelovali sme na rodičov, aby v tomto smere 
zodpovedne konali.  
V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia si deti ozrejmili normy bezpečného správania  (v 
priestoroch MŠ i mimo nej), uplatňovali poznatky z dopravnej disciplíny, osvojili si zásady 
protidrogovej prevencie. Všetky aktivity boli uskutočňované v spolupráci s rodičmi.  
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .   
Inšpekcia sa neuskutočnila. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 
1)  
Materská škola má dostatočné priestorové podmienky – 2 triedy, ďalšiu triedu využíva na 
denné relaxačné cvičenie (ako telocvičňu), na pohybové aktivity detí, ale i na hudobnú 
výchovu (klavír + ďalšie ľahko ovládateľné hudobné nástroje). Uskutočňuje sa v nej krúžková 
činnosť, prípadne projekty a slúži na odpočinok detí najstaršej vekovej skupiny (2. trieda). 
Vlastnú spálňu majú deti najmladšej vekovej skupiny. Stravu zabezpečuje vlastná kuchyňa, 
na stolovanie slúži jedáleň.  
Materiálne vybavenie materskej školy je na dobrej úrovni. Spĺňa požiadavky ustanovené 
školským zákonom. Škola je esteticky vymaľovaná. Dotvorená je priestorovými 
komponentmi vlastnoručne zhotovenými pedagógmi školy. Vybavená je novými detskými 
ležadlami, stolíkmi a stoličkami, ktoré rešpektujú antropometrické požiadavky (výška, 
veľkosť), novými skrinkami v 2. triede. Uskutočnila sa  rekonštrukcia hygienických zariadení, 
ktorú zabezpečil zriaďovateľ. 
MŠ má  dostatočné množstvo učebných a didaktických pomôcok, hračiek, ktoré sa priebežne 
dopĺňajú. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná 
literatúra,  telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje - ich aktualizovanie a pravidelné 
dokupovanie, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika.  
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Areál materskej školy tvorí veľký školský dvor, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
edukačného prostredia MŠ. Tvorí ho dostatočne veľká zatrávnená plocha s drevinami 
(zriaďovateľ zabezpečil revitalizáciu starých stromov a dosadenie ďalších dvoch stromčekov). 
Poskytuje možnosť na realizáciu  organizačných foriem: pobyt vonku, edukačná aktivita, 
pohybové a relaxačné cvičenia i otužovanie vodou. Dostatočným vybavením a členením 
školský dvor spĺňa požiadavky platných legislatívnych noriem a hygienické kritériá. Trávnatá 
plocha bola pravidelne kosená – zabezpečil zriaďovateľ.  

Je potrebné ešte upraviť z bezpečnostných dôvodov prekrytie dlaždíc pri pieskovisku 
protišmykovým povrchom.  

Je nevyhnutné opraviť asfaltový povrch, ktorý je popraskaný a sú na ňom výtlky. 
Pripravený projekt k dopravnej výchove „Dopravná dráha“ čaká na realizáciu z uvedeného 
dôvodu. Inak je školský dvor bezpečným, hygienickým, estetickým a funkčným hrovým 
prostredím pre dieťa. Aj keď je sčasti provizórne prehradený od rozostavanej budovy 
v susedstve MŠ, umožňuje pohybové činnosti, tvorivé, konštrukčné, záujmové 
a komunikatívne činnosti a vybavenie na hry detí (pribudli nové hojdačky, preliezačka 
a lavičky, ktoré zabezpečil zriaďovateľ).  

Bude potrebné zrenovovať bazén – brodisko, aby sme mohli plynule pokračovať 
v projekte otužovania detí. 
Rodičia podporujú materskú školu materiálne i finančne (fond občianskeho združenia), získali 
sme financie z 2 % daní  a tak Občianske združenie sa bude podieľať na obnove bazéna.    

Vchodové dvere do materskej školy  sú v kritickom stave, nespĺňajú bezpečnostné 
kritériá, potrebná je výmena za nové. 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – v prílohe. 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program Zvedavé slniečko. 
V koncepčnom zámere si stanovila za svoju prioritu „dieťa pripravené na vstup do školy, 
vzdelané, emočne zrelé, tvorivý učiteľ ako partner dieťaťa, spokojný rodič – MŠ, ktorá má 
v komunite rešpekt a prestíž“. Cieľom bolo vytvárať pre dieťa podnetné, akceptujúce 
a otvorené, prohumánne a produktívne motivačné prostredie MŠ s podporou vzájomnej úcty 
a tolerancie, vytvoriť a všetkými subjektmi zabezpečovať otvorený a pluralitný systém 
riadenia, vedenia, organizovania, hodnotenia a pod., reflektujúci demokratické a humanistické 
princípy vo všetkých oblastiach pôsobenia a konania školskej komunity, otvoriť MŠ rodičom 
a verejnosti, vytvoriť podmienky pre „otvorenú školu“, ktorá zodpovedá zdravému vývoju 
dieťaťa a znamená umožniť rodičom priamo účasť vo výchovno-vzdelávacom procese od 
krátkej návštevy až po celodenný pobyt so svojím dieťaťom – adaptačný pobyt, umožniť 
učiteľkám v procese vzdelávania detí predškolského veku uplatňovať svoju kreativitu 
a schopnosť pripravovať si činnosti vychádzajúce z potrieb detí, využívať primerané spôsoby 
komunikácie s rodičmi na prehĺbenie spolupráce, výhodnú polohu budovy MŠ využiť na 
zážitkové učenie detí, prehĺbením spolupráce so súčasnými partnermi ako i nadviazaním 
spolupráce s ďalšími kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v blízkom okolí, vzhľadom 
k situovaniu MŠ v centre mesta pri frekventovanej komunikácii zvýšenú pozornosť venovať 
dopravnej výchove – pestovať základy dopravnej disciplíny, vštepovať zásady bezpečného 
správania v cestnej premávke a ochrany vlastného zdravia, areál školského dvora využívať na 
upevňovanie zdravia detí, ich fyzickej zdatnosti a odolnosti voči chorobám, pravidelným 
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otužovaním (relaxačné cvičenie, telovýchovné chvíľky, predĺžený pobyt detí vonku). 
Vytýčené ciele sme plnili.  
 
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).   
 
SILNÉ STRÁNKY 

� Pozitívna tvorivá atmosféra 
a vzájomné akceptovanie sa medzi 
deťmi a dospelými 

� Uplatňovanie prosociálneho štýlu 
výchovy a individuálny prístup 
učiteliek k deťom 

� Diferencovanie činnosti s ohľadom 
na rozdielny vek a schopnosti detí 

� Adaptačný pobyt dieťaťa za 
prítomnosti rodiča 

� Zapájanie sa do projektov (vlastných 
a v spolupráci s inými inštitúciami) 

� Zážitkové učenie 
� Alternatíva pre staršie deti, ktoré 

nemajú potrebu spánku – 
popoludňajšie tvorivé aktivity, 
predĺžený pobyt vonku 

� Estetické prostredie priestorov 
materskej školy 

� Dostatočne vybavený a členený 
školský dvor 

� Vlastná školská jedáleň a kuchyňa 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� Rozostavaná stavba v susedstve MŠ 

 

PRÍLEŽITOSTI 
� vhodná poloha MŠ – dostupnosť 

k prírode (Koliba) 
� bazén - brodisko v areáli školského 

dvora 
 

RIZIKÁ 
 
 
 

 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

Materská škola je dvojtriedna, deti boli zaradené podľa veku – v 1. triede 3-4,5 a v 2. 
triede 5–6 ročné a 2 deti s odkladom začiatku povinnej školskej dochádzky.  

Denný poriadok je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 
Denné činnosti sme usporiadali tak, aby život detí bol radostný, zaujímavý a príťažlivý.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali princíp aktivity dieťaťa, v ktorej 
dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku.  

Organizačné formy v priebehu dňa tvorili spoločné tematické zameranie. Vyvážene sa 
v nich striedali pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti, v ktorých si osvojovali 
deti návyky, vedomosti, zručnosti, schopnosti a rovnocenne rozvíjali všetky stránky 
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osobnosti. Učiteľky sa orientovali na skupinovú prácu (vzhľadom k vekovej štruktúre tried), 
v ktorej mali možnosť rešpektovať individuálne rozvojové možnosti detí, uplatňovali  aktivity 
s tematickým zameraním, uplatňovali zážitkové učenie, aktivizujúce a interaktívne metódy, 
smerujúce k utváraniu poznatkovej štruktúry dieťaťa, ako aj vyváženému osobnostnému 
rozvoju.  

Deti si osvojovali návyky zdravého životného štýlu – stravovacie návyky, pitný režim 
detí (nabádanie k požitiu dostatočného množstva tekutín v priebehu dňa). Dbali sme na 
dostatočný pohyb, predĺžený pobyt detí vonku (dopoludnia i popoludní). Zvládaním 
negatívnych emócií, získaním elementárnych základov sebaovládania a osvojenia pozitívnych 
emocionálnych návykov sme posilňovali mentálne zdravie. Prispel k tomu i adaptačný pobyt 
novoprijatých detí v MŠ za prítomnosti rodiča (podľa potreby i niekoľko dní).  

Popoludňajší odpočinok detí po prerokovaní s rodičmi bol prispôsobený tak, aby deti, 
ktoré z rôznych príčin nedokážu zaspať, alebo nepociťujú potrebu spánku, mohli odpočívať 
iným spôsobom (venovanie sa pokojným individuálnym alebo skupinovým činnostiam). 5-6 
ročné deti odpočívali len 30 minút a potom sa venovali popoludňajším aktivitám v triede 
alebo na školskom dvore. 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
Využívali sme osvedčené spôsoby komunikácie s rodičmi (formálne i neformálne) na 
prehĺbenie spolupráce pri materiálnej i finančnej podpore aktivít materskej školy (rodičia 
sponzorsky zabezpečovali kancelársky materiál, rozmnožovanie pracovných listov, dokúpili 
tonery do školských tlačiarní, zúčastňovali sa podujatí s deťmi ako ďalší dozor, zabezpečili 
z vlastných zdrojov murárske práce na úpravu pieskoviska), ako aj pri riešení 
zdravotných, výchovných, príp. iných problémov detí. Poskytovali sme rodičom poradenskú 
činnosť individuálnymi rozhovormi, organizovaním odborných prednášok (školská zrelosť, 
príprava na vstup do ZŠ), poskytovaním odbornej literatúry (individuálne), vyhotovením 
a zverejnením metodických materiálov na nástenke k problematike protidrogovej prevencie, 
otužovania a dopravnej výchovy.  
Odporúčali sme rodičom spoluprácu  
− s logopédom ohľadom poruchy reči dieťaťa 
− so psychológom ohľadom školskej zrelosti, pretrvávajúcich výchovných problémov 

dieťaťa – poruchy správania   
Zabezpečili sme pre deti 
− krúžkovú činnosť (anglický jazyk,  tanečný, výtvarný krúžok), 
− kurzy (gymnastika, plávanie), 
− individuálny prístup k talentovaným deťom pri rozvíjaní zručností a intelektových 

schopností.  
Uskutočnili sme spoločné tvorivé dielne deti- rodičia- učiteľky 3 x v šk. roku, čo rodičia 
prijali ako dobrý nápad na  neformálne vzájomné spoznávanie sa pri tvorivej činnosti. 
 
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 
Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 1 
Centrum voľného času, Bratislava 1 
Vzdelávacia agentúra  Progreska – zabezpečenie výučby angličtiny 
Športkomplex Hečko – zabezpečenie kurzov gymnastiky a plávania 
Sloboda zvierat – environmentálny projekt  
Agentúra Envirosvet – ekovýchovný  projekt 
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Staromestská knižnica, Záhrebská ul., odd. pre deti a mládež 
umelecké agentúry a herci fyzické osoby (divadlá a kultúrne podujatia),  
 
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011  
    Materská škola má vypracovaný školský vzdelávací program Zvedavé slniečko, ktorý je 
vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa  zákona MŠ SR 
č.245/2008 Z.z. (školský zákon) a so štátnym vzdelávacím programom ISCED-O-
predprimárne vzdelávanie. Všetky  vytýčené  špecifické ciele v ňom z okruhov Ja som, Ľudia, 
Kultúra a Príroda sme plánovali a plnili týždennými tematickými projektmi formou 
zážitkového učenia s veľmi pozitívnymi výsledkami. 
 
Dochádzka (ospravedlnená, neospravedlnená, výchovné opatrenia, iné dôležité 
informácie): 
V školskom roku 2010/2011 bolo zapísaných 42 detí. Z toho dlhodobejšie neprítomné  

2 deti – striedavo pobyt  – vo vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti 
s poruchami reči (1 dieťa 3 mesiace, 1 dieťa 4 mesiace) 

                                                                                                                        
                                                             
 
                                                                                                       ---------------------------------- 
                                                                                                         riaditeľka materskej školy 
                                 
 
                                                
Vyjadrenie Rady školy - príloha 
       
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Beskydská 7, Bratislava za školský rok 
2010/2011. 
 
 
 
                        .............................................................. 

                               predseda  rady školy  



Správa o hospodárení za rok 2010

     MŠ Beskydská

v €

Rozpočet                 73 563

Príjmy školné 2 701

Spolu rozpo čet+príjmy 76 264
Príspevok na vých.a vzdel.pre MŠ 2 334

v €

Čerpanie- MŠ zosk. 61-mzdy 35 845
zosk. 62-poistné 12 411
zosk. 63-prevádzka 16 293
zosk. 64-bež.transfery 121

SPOLU 64 670
Čerpanie prísp.na vých.a vzdel.pre MŠ

zosk. 63-prevádzka 2334
SPOLU 2334

Ivana Bogdányová
    finančné oddelenie


