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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy GORAZDOVA za školský rok 2010/2011. 

 
 
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 

1.7.2004) 
 
3. Údaje o rade školy: 
 
3.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Gorazdova 6, v Bratislave bola ustanovená a jej funkčné obdobie sa začalo 
dňom 25.04.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č.  Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. DZURILLA Marcel 

Ing.arch. 
predseda za rodičov 

od septembra 2010 
2. SEEMANN Robert Ing.  za rodičov 

od septembra 2010 
3.  KOVÁČOVÁ Beáta podpredseda za učiteľov  

 
od 27.08.2009 

4. GÁBRIŠOVÁ Zuzana 
Mgr. 

 za učiteľov od r. 2009 

5.  DOČOLOMANSKÁ 
Soňa, Ing., Mgr. 
SCHMIDTOVÁ Paulína. 
Ing. 

 za miestne zastupiteľstvo 
 
zástupca za mestskú časť – 
Bratislava - Staré Mesto 
od 17.2.2011 

 
 
 
 



3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2010/2011 
 
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 
2010/2011, kritériami prijatia detí do MŠ v školskom roku 2011/2012. 
Oboznámila sa s predpokladaným počtom detí v jednotlivých triedach v novom školskom 
roku 2011/2012, s novou kapacitou MŠ stanovenou Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto v šk. roku 2011/2012 a 2012/2013 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, zúčastnili sa na 
brigádach spojených s reparáciou a natieraním plota okolo areálu materskej školy, vyrobili 
a osadili ochranné kryty na radiátory v interiéri MŠ.  
Rada školy ďalej prerokúvala využitie bytu po riaditeľovi ZŠ Dubová p. Mgr. Kovačíkovi 
s rodinou a jeho ďalšie využitie pre potreby školy. Tento priestor bol uvoľnený v januári 
2010. V novembri 2010 boli tieto priestory upravené pre deti na každodennú krúžkovú 
činnosť, bola zariadená špeciálna miestnosť na výtvarné činnosti detí a v spolupráci s rodičmi 
bola v priľahlých priestoroch prerobená kúpeľňa pre potreby detí. 
RŠ prerokúvala havarijný stav strechy, zatekanie vody do interiéru prístavby MŠ, potrebu 
ozdravenia stien a maľovania interiéru uvoľneného bytu, prispôsobenie sociálneho zariadenia 
(bývalého bytu) pre potreby detí, poukázala na nevyhnutnosť riešenia uvedených problémov 
v spolupráci so zriaďovateľom.  
Rada školy upozorňovala taktiež na potrebu rekonštrukcie starých a zapáchajúcich sociálnych 
zariadení pre deti, čo sa v spolupráci so zriaďovateľom uskutočnilo v čase letných prázdnin 
2011, skonštatovala uskutočnenie rekonštrukcie technického stavu kotolne, ako aj potrebu 
prikrytia pieskovísk pre deti, čo bolo tiež na jar 2011 zrealizované. 
Rada školy sa zaoberala potrebou novej strešnej krytiny na záhradnom domčeku, ktorý slúži 
na odkladanie hračiek, športových a iných potrieb na pobyt  a hry detí vonku, nakoľko doňho 
zateká voda. 
Taktiež poukázala na potrebu riešenia nie  plnohodnotne funkčného vykurovacieho systému v 
materskej škole. 
 
4. Iné poradné orgány školy 
 
4.1. Činnosť pedagogickej rady: 
 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku  20010/2011 päťkrát.  
Hlavný obsah rokovaní: Plán práce školy, realizácia školského vzdelávacieho programu, nová 
legislatíva, formy plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, 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: Školský vzdelávací program „ Dajme deťom korene, aby mohli rásť“, 
rozdelenie konkrétnych úloh, spôsob tvorby učebných osnov, výber odbornej literatúry 
a metodických materiálov, vzájomné konzultácie, tvorba plánov, upravovanie záznamového 
hárku, zostavovanie diagnostického hárku pre deti. 
Prínos pre chod školy: odborné stretnutia ku konkrétnym problémom a postupom v procese 
tvorby učebných osnov, prezentovanie viacerých návrhov, vyhľadávanie odbornej literatúry, 
praktická prezentácia vedomostí a zručností detí v besiedkach pre rodičov, odovzdávanie 
informácií z odborných seminárov. 
  
 
5. Údaje o počte detí materskej školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.:                                   7- ročné       1 
 
 
Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 

POČET  
DETÍ 

Z CELKOVÉHO PO ČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NAVŠTEVUJE MŠ 

14 10 / 71,42 2/ 14,28 2 

 
 

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. 

3  x  3  x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

1 0  
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0 

 3-
ročné 

25 0  3-
ročné 

4 0 

 4-
ročné 

16 0  4-
ročné 

     28 0 

 5-
ročné 

17 0  5-
ročné 

22 0 

 6-
ročné 

11 0  6-
ročné 

15 0 

 spolu 70 0  spolu 69 0 



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 
 
 
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  
 

Stanovené v  Pláne kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2010/2011. 
 
Pozn.: Pedagogickí zamestnanci sa v šk. roku 2010/2011 prihlásili na viaceré vzdelávacie 
programy cez MPC, na ani jeden žiaľ neboli pozvané.  

 
 
Pedagogickí zamestnanci sa v šk. roku 2010/2011 prihlásili v Metodicko-pedagogickom centre 
na Ševčenkovej ul. v Bratislave : 
  
BRACHOVÁ Ivana Mgr.  
Aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít. 
 
GÁBRIŠOVÁ Zuzana Mgr.  
Aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít. 
 
HANČÍKOVÁ Mária 
Aktualizačné vzdelávanie – Digitálne technológie v materskej škole. 
 
KOVÁČOVÁ Beáta 
Aktualizačné vzdelávanie - Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít. 
 
RÁKOCZIOVÁ Martina - Digitálne technológie v materskej škole. 
 
Na toto vzdelávanie však z neuvedených dôvodov pozvané MPC neboli. 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov sa uskutočnilo formou Metodického 
združenia v MŠ. 
 
Činnosť IMZ bola zameraná na: 
a) vnútroškolské semináre pre učiteľky, 
b) priamu prácu učiteliek s deťmi, 
c) participovanie pri vypracúvaní vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí, 
d) na vypracúvanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania učiteľov, 
e) na pedagogické riadenie školy, 
f) na skvalitňovanie výsledkov výchovy a vzdelávania (učenie sa detí a vyučovanie   učiteľov), 
g) kontrolu a hodnotenie učenia sa a výchovno-vzdelávacích výsledkov detí, vyučovania 
a vzdelávanie učiteľov, 
h) 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. 
 



Vzájomnými hospitáciami učiteliek získali učiteľky 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. 
Snehulienka 
Mikulášsky príbeh 
Zimná rozprávka 
 
 

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. 
 

Oslava 50.výročia otvorenia našej MŠ 
Cieľ: Aktívne sa zapojiť do prípravy osláv 
50. výročia našej MŠ. 

2.11.2010 sa Materská škola na Gorazdovej ulici č.6 
v Bratislave „dožila“ krásnych 50. rokov svojho 
pôsobenia v súčasnej budove. 
11.11.2010 sme v našej MŠ na oslave tohto krásneho 
výročia privítali pána starostu Ing. arch. Andreja  
Petreka s manželkou, pána vedúceho oddelenia 
školstva Mgr. Antona Gábora, pani Mgr. Drahomíru 
Červeňákovú z KŠÚ, pani poslankyňu a členku Rady 
školy Mgr. Ing. Soňu Dočolomanskú, bývalé pani 
riaditeľky, učiteľky, školníčky, upratovačky, ctených 
rodičov a ostatných milých hostí.. 
Spolu s deťmi sme pripravili kyticu básní, piesní, 
tancov, dramatizácií a svojimi strhujúcimi rytmami 
a tancom flamenco spestril tento vzácny večer plný 
radosti, spomienok, úsmevov a lásky i súbor 
španielskych tancov  Andalucia. 
Bolo že to radosti, veselosti, spomínania i slzičiek 
šťastia so vzájomného opätovného stretnutia, 
niektorých i  po dlhých rokoch. 
 

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. 

Koncert Husľové kvarteto 
Cieľ: prehĺbiť u detí vzťah k hudbe 
zaujímavým spôsobom.  
 

 
Deti sa pomocou rozprávkového príbehu s aktívnym 
zapojením sa zoznámili s niektorými sláčikovými 
nástrojmi 

Kúzelník Ivan 
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 – výstava bábok  
Cieľ: zoznámiť deti s bábkami, ich výrobou 
a využitím.  

Deti sa oboznámili s bábkami rozprávkových 
postavičiek českej výtvarníčky. 
 

Múzeum dopravy 
Cieľ: zoznámiť sa s históriou, modelmi a 
využitím niektorých dopravných prostriedkov 
– autá, bicykle, kočáre, lokomotíva, obrnený 
transportér. 
 

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

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

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

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 – Lesná víla 
Cieľ: Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 
k prírodnému prostrediu. 

Prostredníctvom ekovýchovného programu Lesná víla 
uskutočneného Inštitútom aplikovanej ekológie 
Daphne 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 Biofarmu v Stupave 
Cieľ: Oboznámiť deti s charakteristikou a 
chovom niektorých hospodárskych zvierat, 
bezpečne sa pohybovať v kolektíve detí, 
s radosťou uskutočniť jazdu na poníkoch, 
pohybové hry vo voľnej prírode a opekanie 
špekáčkov. 
 

Deti pozorovali život domácich zvierat, počúvali 
pútavé rozprávanie zamestnanca farmy, kŕmili 
zvieratá, vozili sa na voze ťahanom koníkom. V rámci 
pobytu deti obedovali v kolibe a popoludní po hrách 
na ihrisku opekali špekačky. 
 

Naturáčikove dobrodružstvá 
Cieľ: Utvárať pozitívny vzťah detí k zelenine 
a naučiť ich poznávať ju hravou formou. 

Deti sa zapojili do edukatívneho projektu 
Naturáčikove dobrodružstvá organizovanom 
spoločnosťou Vitana. Vystúpili s piesňou Varím 
polievočku, sledovali interaktívne divadielko 
o zeleninke, zapojili sa do súťaží. 

Slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa 
matiek a otcov. 
Cieľ: Vedieť prejaviť city a nadšenie v tanci, 
v básni, piesni, dramatizácii. 

Deti všetkých vekových skupín mali možnosť 
odprezentovať v slávnostnom vystúpení svoju lásku 
a pozitívny vzťah k matkám a otcom. Deti vo svojom 
speve, tanci, recitácii, dramatizácii uplatňovali 
spontánnosť a upevňovali sa vzájomné vzťahy medzi 
deťmi, rodičmi, starými rodičmi, súrodencami 
a materskou školou. 
 

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 rodi čov a detí – natieranie 
oplotenia MŠ 
Cieľ: Viesť deti k poriadkumilovnosti, 
vytrvalosti a manuálnej zručnosti, pozorovať 

Rodičia i deti prišli dvakrát brúsiť, šmirgľovať 
a natierať oplotenie areálu materskej školy.  
Deti pozorovali prácu rodičov a pomáhali pri natieraní. 
Spoločne s rodičmi pracovali radostne na splnení 



rodičov pri brúsení a natieraní oplotenia 
areálu materskej školy. Porovnať starý plot 
s obrúseným a natretým. Stmelovať rodiny a  
pracovať na spoločnom cieli. 

cieľa: ošetrení a natretí oplotenia. 
Jednotlivé rodiny a jej členovia sa navzájom lepšie 
spoznali a rozvíjali spoločné vzťahy. 

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, deti si uvedomili významný 
medzník vo svojom živote – nástup do základnej 
školy. Školáci si pripravili kultúrny program, mali 
slávnostné prestretí stôl, ktorý si pripravili v spolupráci 
s pani učiteľkami. 
Školákom boli odovzdané 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, 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 
Súťaž detských výtvarných prác 
v spolupráci s časopisom Zvonček 
Cieľ: v rôznorodých výtvarných technikách 
uplatniť fantáziu, zručnosti a poznatky detí, 
reagovať na výzvu. 

Deti prostredníctvom pani učiteliek zaslali 
svoje výtvarné znázornenie predstáv 
a poznatkov na témy: Jeseň 
                                Zdravé ovocie 
                                Jar prichádza k nám 
za čo im bol udelený Diplom časopisu 
Zvonček i detské knihy. 

Kurz plávania 
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 lyžovania                   
Cieľ: adaptácia detí predškolského veku  
na podmienky lyžiarskeho výcviku. Rozví-        
jať motorické zručnosti pri lyžovaní. 
 

Deti sa naučili jazdiť po spádnici, zmeniť  
smer jazdy, pluhovať, robiť oblúčiky a jazdiť 
vlekom. 



  
 
 
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 
„Angli čtinka v našej 
škôlke“ 
Projekt výučby 
cudzieho jazyka 
„Nemčinka v našej 

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

september 
2007 
pokračuje 
 



škôlke“ 
 

 Montessori – aktivity 
každodenného života 
Uplatňujeme prvky 

Vytvárať vhodné prostredie, ktoré  
podporuje prirodzený vývoj dieťaťa, 
pomáhať mu zafixovať si správne 
pracovné návyky a vytvárať svoj 
vlastný úsudok, pomáhať dieťaťu 
dosiahnuť vlastnú slobodu a 
nezávislosť. 

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 2010/2011 školská inšpekcia. 
 
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 zrekonštruovaných priestoroch na 1. podlaží. 
Priestory MŠ sú plne využívané na plnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. 
Materská škola má od septembra 2009 zrekonštruovanú strechu, vymenené okná, 
vymaľovaný interiér, ktorý je zariadený novým nábytkom. Interiér materskej školy je 
zdravotne vyhovujúci a estetický. 
Na jar 2011 boli pieskoviská opatrené ochrannými PVC plachtami proti znečisťovaniu. 
Zeleň v areáli MŠ bola odborne ošetrovaná a dosádzaná za pomoci rodičov. 
V júni, auguste 2011 bola kompletne zrekonštruovaná kúpelňa, WC pre deti na prízemí 
vrátane sanity, obkladov, dlažby, vešiakových boxov, deliacich stienok, radiátorov, 
elektrického osvetlenia, dávkovačov na mydlo a toaletný papier. 
Triedy a kabinety sme doplnili o nové podnetné, kvalitné hračky,  didaktické pomôcky najmä 
na zážitkové učenie, rozvoj logického myslenia a motoriky. 
Pribudli nám nové stoly a stoličky ( zakúpené mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto) pre 
deti v priestoroch na krúžkovú činnosť, skrine na odkladanie pomôcok na výtvarný materiál.  
 
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 na príslušný 
školský rok:  
 V šk. roku 2010/2011 sme si stanovili tieto ciele: 



 
Cieľ 1 :Podporovať súčasné zdravie detí vytváraním podmienok pre uspokojovanie 
telesných, duševných a sociálnych potrieb počas pobytu v materskej škole. 
Úloha 1: Deťom v materskej škole poskytovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského 
vzdelávacieho programu „Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ , operacionalizovať 
jednotlivé ciele a úlohy vzhľadom k aktuálnemu štádiu vývoja jednotlivých detí – splnená. 
Úloha 2: V čo najväčšej možnej miere rozvíjať fyzickú zdatnosť a odolnosť detí rozmanitými 
pohybovými a riadenými športovými aktivitami, cvičením, pobytom a hrami v prírode, 
častými vychádzkami do prírody – splnená. 
Úloha 3: Skvalitňovať výchovno – vzdelávacie pôsobenie učiteľky na dieťa vypracovávaním 
individuálnej pedagogickej diagnostiky, zápis do diagnostických hárkov – splnená. 
Úloha  4: Posilňovať individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou, 
vypracovať individuálny plán edukačnej činnosti po diagnostike psychológa, diagnostikovať 
a zapisovať pozorovania častejšie podľa potreby -  čiastočne splnená. 
Úloha 5: V denných edukačných činnostiach vytvárať dostatočný priestor, čas a podmienky 
pre spontánne hry a činnosti detí – vychádzať z ich prirodzených potrieb, záujmov a talentu – 
splnená. 
5.1 : Obmieňať a dopĺňať vhodnými námetmi a didaktickými pomôckami a hračkami centrá 
aktivít pre deti – centrum stavebníc, výtvarné centrum, centrum gramotnosti, centrum 
dramatickej hry, hudobno-pohybové centrum – splnená. 
Úloha 6 : Posilňovať a ochraňovať organizmus detí dostatkom voľného pohybu, optimálnym 
denným poriadkom a vhodnými formami a prostriedkami – splnená. 
6.1 : Zintenzívniť tematické vychádzky s enviromentálnym zameraním, pohybové a športové 
aktivity v blízkom Horskom Parku s cieľom upevňovania fyzického a psychického zdravia a 
 kondície detí – splnená. 
6.2 : Organizovať školské poldenné výlety do zaujímavých lokalít s cieľom rozšíriť 
kognitívne kompetencie detí – splnená. 
V júni 2011 sme uskutočnili celodenný výlet do biofarmy Stupava. 
6.3 : Optimalizovať denný poriadok využívaním rozmanitých edukačných  aktivít, skupinovej 
a individuálnej práce s deťmi – splnená. 
 
Cieľ 2: Podporovať budúce zdravie výchovou k zdravému životnému štýlu, k získavaniu 
návykov a schopností zdravého životného štýlu, odolnosti proti stresu a zdraviu 
škodlivým vplyvom. 
Úloha  1: Rozvíjať u detí vedomosti a  návyky súvisiace so zdravým životným štýlom ( 
zdravá strava, dostatok vhodných pohybových aktivít, pravidelný pobyt vonku, dostatok 
spánku, otužovanie, správna hygiena, poznať i škodlivé vplyvy, nástrahy a prípadné hroziace 
nebezpečenstvá...) – splnená. 
Úloha 2: Pokračovať v organizovaní kurzov, upevňovať  zdravie detí, získavať a upevňovať si 
nové zručnosti, rozvíjať a zdokonaľovať techniku získaných zručností v spolupráci so Šport – 
komplex tempo Dr. Hečkom. 
Termín: november 2010 - korčuľovanie, február 2011 – lyžovanie,  máj 2011 – plávanie – 
splnená.  
Úloha 3 : Podporovať zdravie detí správnym dychovým cvičením, zapojiť celý dychový 
mechanizmus a tak predchádzať rôznym civilizačným chorobám – splnená. 
Zodpovední : učiteľky, riaditeľka 
Úloha 4 : Rozvíjať pohybové a športové aktivity detí, podporovať ich význam pre telesné 
a duševné zdravie – splnená. 
V júni 2011 sme uskutočnili veľkú športovú Olympiádu s odovzdávaním medailí. 



Termín: Denné pohybové a relaxačné cvičenia, denne pri pobytoch vonku, pri dlhších 
vychádzkach do Horského parku - splnená. 
Úloha 5 : V školskom stravovaní využívať v čo najväčšej miere zdravé, biologicky hodnotné 
potraviny s dostatkom ovocia, zeleniny a dodržiavaním pitného režimu – splnená. 
Úloha 5.1. : Uskutočniť ochutnávku detských nátierok pre rodičov, poskytnúť im  recepty – 
splnená. 
Úloha 6 : Posilniť aktivity zamerané na prosociálne cítenie a správanie sa detí, veku 
primeraným spôsobom uskutočňovať prevenciu drogových závislostí a pred sexuálnym 
zneužívaním – splnená. 
 
Cieľ 3: Prispievať k demokratizácii, humanizácii a vyššej efektivite vzdelávania detí 
v materskej škole prístupom orientovaným na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho 
kompetencií. 
Úloha 1 : Intenzívne získavať poznatky o prístupe orientovanom na rozvoj osobnosti dieťaťa 
a jeho kompetencií pravidelným zúčastňovaním sa na ďalšom vzdelávaní a samoštúdiom – 
čiastočne splnená.  
Úloha 2 : Vychádzajúc z vývinovej teórie sa sústreďovať sa na celú osobnosť dieťaťa. 
Orientovať 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 – 
splnená. 
Úloha 3 : Dôsledne rešpektovať zásady individuálneho prístupu vo výchove a vzdelávaní 
dieťaťa, diferencovať a individualizovať ciele, úlohy a činnosti dieťaťa, primeranosť 
výchovno - vzdelávacieho obsahu a procesu vekovým a individuálnym osobitostiam detí – 
splnená. 
Úloha 4 : Na dieťa orientovaným prístupom vytvárať predpoklady na efektívnejšiu výchovnú 
prácu v materskej škole, podporovať samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome 
pripravovaných vývinovo primeraných edukačných aktivít vo vnútorných aj vonkajších 
priestoroch materskej školy - splnená.  
Úloha 5 : Dopĺňaním a kreovaním centier aktivít vytvárať podmienky a predpoklady na 
rozvíjanie detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, 
rešpektovať názory spoluhráča, vedieť zdôvodňovať vlastné názory, postoje a postupy v hre – 
čiastočne splnená. 
Úloha 6: Prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej výchovno-vzdelávacej činnosti, v 
ktorej je dieťa aktívny subjekt, rozvíjať kľúčové kompetencie detí - splnená. 
Úloha 7: Aplikovaním  metód, ktoré majú v sebe maximálny podiel aktivizácie detí 
(heuristické metódy, metódy rozvíjajúce tvorivosť, metódy problémové, metódy interaktívne)  
foriem a prostriedkov vo výchovnej a vzdelávacej činnosti zabezpečiť efektívne plnenie 
edukačných cieľov – splnená. 
Úloha 8: Viesť deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej a primeranej 
účasti na riadení výchovnej a vzdelávacej činnosti - čiastočne splnená. 
Úloha 9:  V edukačnej činnosti uplatňovať princíp aktivity detí, utvárať vzťah dieťaťa k 
poznávaniu a učeniu hrou, stimulovať rozvoj tvorivosti, nepredkladať hotové poznatky, 
využívať problémové, situačné a zážitkové učenie – čiastočne splnená. 



Úloha 10: Napomáhať rozvoju tvorivej osobnosti dieťaťa, viesť ho k tvorivému riešeniu 
problémov, pozorovať deti v ich činnostiach, ako aj spolupodieľať sa s nimi v nich. Proces 
výučby prispôsobiť charakteru rozvoja a poznávania dieťaťa. Viesť deti k aktívnemu riešeniu 
výchovných a vzdelávacích problémov a situácií formou monitorovanej hry. Aktivizovať, 
vzbudzovať, vyvolávať a usmerňovať činnosti detí v procese výchovy a vzdelávania v 
intenciách cieľov školy – splnená. 
Úloha 11: Uplatňovať výchovu k ľudským právam najmä v intenciách Dohovoru o právach 
detí. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 
Zaraďovať úlohy z Národného programu výchovy k ľudským právam do výchovného a  
vzdelávacieho procesu – splnená. 
Úloha 12: Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti - 
splnená. 
Úloha 13: Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať 
osobnosť detí – splnená.  
Úloha 14: Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa – splnená (bohatá 
krúžková činnosť). 
Úloha 15: Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa – splnená. 
Úloha 16: Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými 
inštitúciami ( pri zachovaní etického princípu spolupráce ) s rešpektovaním 
potrieb dieťaťa – splnená. 
Úloha 17: Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať 
ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich 
nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi  
( pediater, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg atď.)  – splnená. 
Úloha 18: Uplatňovať nedirektívny prístup orientovaný na osobnosť dieťaťa, ktorého 
základnými znakmi sú akceptácia, empatia a autenticita – splnená. 
Úloha 19 : Uskutočňovať tvorivo – humanistickú výchovu – KEMSAK: 
          K – kognitivizácia 
          E -  emocionalizácia 
          M-  motivácia 
          S -  socializácia a komunikácia 
          A -  autoregulácia a výchova k hodnotám 
          K -  kreativizácia 
– splnená. 
Úloha 20: Vytvárať pozitívnu klímu v triede a materskej škole, ktorá vedie k uspokojovaniu 
potrieb a záujmov detí, k pocitu istoty a bezpečia, k poskytovaniu dostatku podnetov pre 
skúmanie, experimentovanie a každodenné aktivity detí – splnená. 
Úloha 21: V  komunikácii sa opierať o základné aspekty humanistického chápania : 
akceptácia – prijať dieťa s porozumením, bez podmienok a predsudkov, akceptovať samú 
seba 
empatia – s rôznou mierou presnosti zachytáva aktuálne prežívanie druhého. Vnímať viac 
emócie dieťaťa ako myšlienkové a logické obsahy. 
autenticita – učiteľka sa má prejavovať ako transparentne sa chovajúci človek, so svojím 
prežívaním a pocitmi, ktoré prirodzene vyslovuje – splnená. 
 
Cieľ 4: Prispievať k intenzívnemu rozvoju materinského jazyka detí a uskutočňovať 
prevenciu na nápravu chýb reči detí. 
Úloha 1: Posilňovať schopnosť komunikácie detí prejavovaním samostatnej aktivity dieťaťa – 
splnená. 



Úloha 2 : Posilňovať jazykovú komunikáciu detí, ich rečovú zdatnosť a komunikačné 
spôsobilosti – splnená. 
Úloha 3: Viesť deti k spontánnemu a samostatnému zapájaniu sa do rozhovoru o predmetoch, 
javoch a činnostiach, alebo udalostiach, o svojich pocitoch, osobných záujmoch, názoroch, 
zážitkoch a skúsenostiach – splnená. 
Úloha 4: Prirodzene, samostatne a primerane odvážne klásť otázky – splnená. 
Úloha 5: Viesť deti k tomu, aby v dialógu akceptovali a rešpektovali osobnosť hovoriaceho a 
naučili sa ho počúvať – čiastočne splnená. 
Úloha 6: Viesť deti v najstaršej vekovej skupine k pohotovému odpovedaniu na otázky  
položené od druhých – splnená. 
Úloha 7: Učiteľky orientovať na komunikačné prístupy vychádzajúce z humanistických   
prístupov osobnostne orientovaného zamerania, porozumieť a prijať komunikačného   
partnera na základe vlastného prirodzeného a transparentného vyjadrovania a jednania – 
splnená. 
Úloha 8: Uplatňovať základné aspekty humanistického chápania komunikácie a interakcie so 
všetkými subjektmi vytvárajúcimi výchovno-vzdelávaciu klímu – splnená. 
Úloha 9: Pravidelne uskutočňovať depistáž a následne odstraňovať chyby reči detí pod 
odborným dohľadom logopéda – splnená. 
 
Cieľ 5:    Rozvíjať enviromentálne cítenie, utvárať pozitívny vzťah k prírode a ochrane 
životného prostredia. 
Úloha 1: Poskytnúť deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, pestovať u 
detí základné návyky ekologického konania, rozvíjať kladný vzťah k prírode a jej význam pre 
človeka – splnená. 
Úloha 2: Utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, pociťovať a prežívať radosť z 
existencie a krás živej i neživej prírody – splnená. 
Úloha 3: Uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne 
živočíchy – splnená. 
Úloha 4: Prebúdzať enviromentálne cítenie, vnímať  a byť citlivý na aktuálny stav prírody a 
prejavy ničenia prírody a životného prostredia vôbec – splnená. 
Úloha 5: Dopĺňať enviromentálnu kultúru absolvovaním ekovýchovných programov pre 
predškolákov v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne podľa ponuky – 
nesplnené. 
Úloha 6: Prehlbovať si vedomosti o životnom prostredí, veku primeraným spôsobom 
prostredníctvom učiteľky, sa oboznamovať s obsahom časopisu Životné prostredie – čiastočne 
splnené, časopis Životné prostredie nie je vhodný pre deti predškolského veku. 
 
Cieľ 6:  Pokračovať v oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi. 
Úloha 1: Pokračovať v kvalitnom oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi – anglický jazyk, 
nemecký jazyk. Vychádzať so záujmu rodičov –splnené. 
Úloha 2: Prezentovať činnosť na nástenke pre rodičov a oboznamovať ich formou 
pravidelných vývesiek s novými slovami cudzieho jazyka – splnené. 
Úloha 3: Prezentovať sa v cudzom jazyku na besiedkach usporiadaných pre rodičov 
materskou školou pri príležitosti Dňa matiek, vianočnej besiedky, rozlúčky s deťmi, ktoré 
odchádzajú do školy a pod. – splnené. 
Úloha 4: Prezentovať priamu edukačnú činnosť formou „ otvorenej hodiny“ pre rodičov- 
splnené jún 2011. 
 
Cieľ 7 : Rozvíjať výtvarné schopnosti detí a podchytiť talentované deti. 



Úloha 1: V rámci projektu „ Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky - kresliť, maľovať, 
modelovať rôznymi technikami tvorivo a s použitím rôzneho materiálu“ utvárať pozitívny 
vzťah detí k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti a rozvíjať talentované deti – splnené. 
Úloha 2: Utvárať pozitívny vzťah detí k výtvarnému umeniu i návštevou výstavy výtvarných 
prác Bienále ilustrácií Bratislava, prípadne Slovenskej národnej galérie – nesplnené. 
Úloha 3: Utvárať pozitívny vzťah k výtvarnej tvorbe, oboznamovať deti s rôznymi 
výtvarnými technikami ako používať rôznorodý výtvarný materiál v bežnej dennej edukačnej 
činnosti – splnené. 
Úloha 4: Vzbudzovať u detí chuť tvoriť a rozvíjať ich kreativitu i počas pobytu na školskom 
dvore. Povzbudzovať ich ku kresleniu kriedou na novú veľkú tabuľu, na asfalt, umožniť 
deťom tvoriť i v tieni stromov, kde budú mať k dispozícii výtvarné centrum – splnené. 
Úloha 5: Výtvarné schopnosti a tvorivosť detí prezentovať i vo vyhlásených výtvarných 
súťažiach. ( Hvezdáreň Hurbanovo, Zvonček a ďalšie)- splnené. 
 
Cieľ 8 : Udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie 
potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na 
modernú. 
Úloha 1: Prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
podporovať sústavný proces nadobúdania odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí – 
čiastočne. 
Úloha 2: Aplikovaním vedomostí získaných na  kontinuálnom vzdelávaní a samoštúdiom, 
inovovať obsah a metódy výchovy a vzdelávania, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 
procesu – čiastočne. 
Úloha 3: Vypracovať Osobné plány profesijného rastu – splnené. 
Úloha 4: Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania  materskej školy – splnené. 
Úloha 5: rast učiteliek pravidelnými odbornými diskusiami a aktivitami IMZ ( Interného 
metodického združenia ) – splnené. 
Úloha 6: Účasťou na aktualizačnom vzdelávaní získať aktuálne poznatky a zručnosti potrebné 
na udržiavanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon – nesplnené. 
Úloha 7: Účasťou na inovačnom vzdelávaní si zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na 
štandardný výkon pedagogickej činnosti – nesplnené. 
Úloha 8: Účasťou na funkčnom vzdelávaní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov nesplnené. 
Úloha 9: Poskytnúť priestor iniciatíve pedagógov, umožniť im prezentovať inovačné postupy 
svojej práce napr. pri  tvorbe metodických materiálov, odborných článkov a pod. – čiastočne 
splnené.  
 
Cieľ 9 : Zefektívňovať školský manažment. 
Úloha 2 : V riadení materskej školy rozvíjať spoluprácu, koordináciu a kompetenciu 
v spolupráci s poradnými zbormi riaditeľky: Pedagogickou radou, Radou rodičov, Radou 
školy, pracovnou poradou a metodickým združením  - splnené.  
Úloha 3 : Zvyšovať právne vedomie riaditeľky v zmysle platnej legislatívy – splnené. 
 
Cieľ 10:  Inovovať materiálne vybavenie interiéru a exteriéru MŠ. 
Úloha 1: V spolupráci so zriaďovateľom zrekonštruovať strechu, murivo, stierky a vymaľovať 
„prístavbu“, vybudovať prístupové schody do podkrovia – čiastočne splnené. 
Úloha 2: Generálne zrekonštruovať kúpeľňu a sociálne zariadenie pre deti v zmysle platných 
noriem. – splnené júl, august 2011. 
 
 



 
 
 
 
 
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 intriér 

MŠ, okolitá príroda, blízkosť 
Horského parku 
� dobrá spolupráca s rodičmi 
� starostlivosť o rozvíjanie talentu 

a záujmov detí 
� rôznorodé športové aktivity – 

plávanie, korčuľovanie, tanec, 
lyžovanie 
� kvalitné oboznamovanie detí s AJ,NJ 
� 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 
 
 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
� nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 
� neovládanie základov práce s PC 

u 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 
� nie celkom funkčný vykurovací 

systém – nedostatočné teplo - riešime 
 
 
 

 
 
B. Ďalšie informácie o materskej škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Podľa veku detí sú stanovené Denné poriadky, ktoré v plnej miere rešpektujú 
psychohygienické potreby dieťaťa i krivky biorytmu počas dňa.  
Prostredie je plne prispôsobené potrebám a záujmom detí, s rešpektovaním 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. 
12 detí 
 
2.skup. 
12 detí 

 
 
 
 
Beáta Kováčová 
kmeňová učiteľka 

 
 

Angličtinka 

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

1.skup.  
začiatoč 
12 detí 
 
2.skup.  
pokročilí  
10 detí 

 
 

Mgr.Ivana Brachová 
kvalifikovaná                          
lektorka AJ 

 

 
Nemčinka 

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

 
1. skup. 
10 detí 

 
Ing. Soňa Lehotská 

kvalifikovaná 
lektorka NJ 

 
Pohybovo –               

 
Utváranie pozitívneho vzťahu       

 
1.skup.       

 
Mgr. Petra Nadányiová 



tanečná príprava detí k pohybu a zosúladeniu 
pohybu s hudbou, rozvíjanie 
pohybovo nadaných detí. 
 

kvalifikovaná 
lektorka 

 
 
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. 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 individuálych výchovno-
vzdelávacích  výsledkoch a potrebách detí.  
Rodičia pomohli škole príspevkom 2%  z daní ako aj sponzorskými darmi, z čoho bol 
skvalitnený výchovno-vzdelávací proces a materiálno-technické vybavenie materskej školy. 
 
3.2. Spolupráca so základnou školou 
 
V spolupráci so ZŠ na Hlbokej sme po zápise 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. 
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 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.  
OZ ZRMŠG iniciovalo viaceré aktivity – oprava strechy záhradného domčeka na odkladanie 
hračiek, výroba a osadenie ochranných krytov na radiátory, natieranie oplotenia, pričom 
výdatne osobne pomohli členovia rady školy a zároveň aj výkonný výbor združenia rodičov 
MŠ Gorazdova. 
 
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, lyžovania a 
plávania.   
 
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 2010/2011  
 
1.trieda – učiteľky: Mgr. Ivana Brachová, Martina Rákocziová 
 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná v súlade so školským zákonom podľa ŠVP 
ISCED O.  
Edukačná činnosť bola zameraná na systematicky a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa 
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti v súlade 
s vekovými a individuálnymi osobitosťami. 
Našou snahou bolo uplatňovať princíp aktivity detí, stimulovať rozvoj ich tvorivosti 
a osvojovať si zručnosť tvorivého seba vyjadrovania. 
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 varenia 
                                                                    centrum živej prírody 
                                                                    centrum pred čitateľskej gramotnosti      
                                                                    centrum stavebníc     
                                                                    centrum výtvarné 



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. 
Kognitívna oblasť 
V kognitívnej oblasti deti porovnávali, triedili a orientovali sa v danom smere a priestore, 
rozvíjali si pozorovacie schopnosti, vedia triediť geometrické tvary podľa veľkosti, farby 
a tvaru. Systematicky sme rozvíjali ich logické myslenie, tvorivosť, psychomotoriku, 
priestorovú predstavivosť, sústredenosť a taktiež samostatnosť a rozhodnosť pri riešení úloh. 
Úroveň pred matematického myslenia je na dobrej úrovni. 
V rozhovoroch o rôznych predmetoch, javoch a činnostiach si deti osvojovali správny rečový 
prejav. Pri oboznamovaní s rôznymi literárnymi žánrami sa podporovala túžba detí po 
rozprávaní a prednese. Deti boli podnecované k zapamätávaniu si jednotlivých literárnych 
útvarov. Pri nácviku kultúrnych programov, vystúpení a prezentácii pre rodičov a verejnosť si 
deti rozvíjali schopnosť správneho dýchania pri reči, speve a pohybových činnostiach a 
prakticky uplatňovali návyky kultúrneho správania a rešpektovania spoločenských pravidiel. 
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, 
všímali si zmeny v prírode, získavali praktické skúsenosti ktoré sa viažu k príslušným ročným 
obdobiam a na základe pozorovania spoznávali život rastlín a živočíchov, utvárali si základy 
enviromentálnej kultúry, uvedomovali si význam životného prostredia pre človeka. Pri 
rozvíjaní enviromentálnej výchovy sme v spolupráci s deťmi z druhej triedy organizovali 
spoločné aktivity – zber liečivých rastlín, z ktorých si deti s pomocou učiteliek vytvorili svoj 
herbár. Oboznámili sa nimi nepoznanou bylinkou Medvedím cesnakom ktorú im ako 
pochutinu pripravili pani kuchárky. Na jar sme taktiež spoločne zasiali niekoľko druhov 
byliniek o ktoré sa deti striedavo starali, pozorovali ich rast. 
Oboznamovali sa s rôznymi druhmi pracovných činností, aktívne sa zapájali do úpravy areálu 
MŠ – hrabali lístie, zbierali drobné konáre, zametali chodníky čím si vytvárali návyky 
k základným pracovným činnostiam. 
Pozitíva: D sú v rámci VVČ väčšinou aktívne majú záujem o hľadanie, skúmanie 
oboznamovanie sa s novými javmi, bez problémov vyjadrujú zážitky viacslovnými vetami. 
Reagujú na otázky primeranou odpoveďou, dokážu reprodukovať básne, pamätajú si postavy 
z rozprávok, dej príbehov. 
Negatíva: V individuálnych prípadoch slabšia vizuomotorická kontrola, nerešpektovanie 
osobnosti hovoriaceho, krátkodobá pozornosť u niektorých detí, vyskytujú sa chyby vo 
výslovnosti sykaviek, nedokonalá hlasová hygiena u niektorých detí – neprimeraná hlasitosť 
v rečovom prejave. 
Odporúčanie: Častejší individuálny prístup k deťom so slabšou vizuomotorickou kontrolou, 
vytvárať pre nich viac podnetov na výtvarnú a grafomotorickú činnosť. Vytvárať modelové 
situácie pre osvojenie si počúvania hovoriaceho. Individuálne jazykové cvičenia, doporučenie 
návštevy logopéda, precvičovať primeranú hlasitosť v hrách. 
 
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. Deti sme viedli k správnemu držaniu tela, 
správnej chôdzi po rovine i nerovnom teréne. V športových aktivitách si deti na základe 
prirodzenej radosti z pohybu utvárali trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam 
a športu. Prostredníctvom športových aktivít si posilňovali vôlové vlastnosti - vytrvalosť, 
sebaovládanie a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou. V zimných 



radovánkach si osvojovali prirodzený, namáhavejší pohyb v nerovnom teréne a zvyšovali si 
odolnosť organizmu intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených podmienkach. 
Vo výtvarných aktivitách spoznávali vlastnosti výtvarného materiálu, rozvíjali si správnu 
koordináciu zraku a ruky. 
Prostredníctvom hud.-pohyb. prejavu si rozvíjali hudobnosť, zmysel pre rytmus a na základe 
citových zážitkov z koncertov si utvárali pozitívny vzťah k spevu a hudbe, rozoznávali 
a určovali rôzne rytmické a melodické hudobné nástroje. 
Kládli sme dôraz na upevňovanie návyku správneho sedenia a uchopenia grafického 
materiálu, pri grafomotorických cvičeniach sme používali veľké plochy, realizovali sme ich 
v rôznych polohách, používali sme rôznorodý grafický materiál, kládli sme dôraz na 
dodržanie postupnosti pri osvojovaní jednotlivých grafických prvkov. 
Pozitíva: Vizuomotorická koordinácia je primeraná veku. So záujmom experimentujú 
s farbami, technickým aj odpadovým materiálom, s radosťou realizujú pohybové aj hudobno-
pohybové činnosti. 
Negatíva: V individuálnych prípadoch sa vyskytujú problémy v sebaobslužných činnostiach 
/nepravidelná dochádzka do MŠ/, čo zároveň súvisí s nedostatočnou úrovňou grafického 
prejavu a s nedostatočnou sústredenosťou a výdržou pri jednotlivých činnostiach. 
Odporúčania: Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi v sebaobslužných činnostiach a vo zvýšenej 
miere zaraďovať činnosti na rovoj jemnej motoriky. Deti s nedostatočnou koncentráciou 
zamestnávať individuálnymi úlohami podporujúcimi ich sústredenosť. 
 
Sociálno – emocionálna oblasť 
V tejto oblasti sme deťom vytvárali priestor pre rôznorodé aktivity podnecujúce rozvoje 
detskej osobnosti. Významným faktorom sociálno-emocionálneho rozvoja sú dramatické hry, 
prostredníctvom ktorých si deti lepšie uvedomujú svoje silné a slabé stránky, čo prispieva 
k sebauvedomeniu dieťaťa. Osobitý význam zaujímala hudba, deti sa učili spievať piesne, 
uspávanky prostredníctvom ktorých vyjadrovali vlastné city. Pohybom vyjadrovali nadšenie, 
radosť alebo smútok. Pri činnostiach vonku nadväzovali priateľstvá s inými deťmi, učili sa 
komunikácii. Rozvíjali si nenásilné a asertívne správanie, schopnosť ospravedlniť sa po 
nevhodnom správaní a znášať dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným. 
Pozitíva: Prejavujú radosť v kolektívnych činnostiach, pri organizovaných činnostiach 
prevažne dodržiavajú pravidlá, adekvátne sa rozvíjajú prejavy empatie, vytvárajú sa 
priateľstvá. 
Negatíva: Individuálne sa vyskytujú neprimerané prejavy spojené s motorickým nepokojom, 
vyskytujú sa prvky agresívneho správania /fyzické a verbálne/,nedostatočné sústredenie na 
činnosť -  zaujatie inými podnetmi. V individuálnych prípadoch sa vyskytuje neadekvátna 
emocionálna kontrola a neschopnosť riešenia konfliktov, plnenie pokynov až na opakovanú 
výzvu učiteľky.    
Odporúčania: Organizovať prácu v triede tak, aby deti lepšie motivovala. Dbať na 
rôznorodosť metód a organizačných foriem výchovno-vzdelávacej činnosti, spolupracovať 
s rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné pôsobenie. Jednou z priorít 
pre prácu v nasledujúcom školskom roku je zaradenie projektu pod názvom SRDCE NA 
DLANI do výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
  
2.trieda – učiteľky – PhDr. Eva Luknárová, Beáta Kováčová 
 
 Našou snahou bolo zabezpečiť kvalitnú vychovno-vzdelávaciu starostlivosť vo VVP,  
pričom naše priority boli 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 osobotitosťami. 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 si deti osvojovali správny rečový 
prejav. Rozširovali si slovnú zásobu, rozvíjali gramatickú stavbu reči a používali vety s 
väčším počtom slov. 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. V spontánnych a riadených 
jazykových činnostiach si rozširovali slovnú zásobu, rozvíjali gram.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. Učili sa charakterizovať ročné obdobia 
opisom, typickým znakom, rozlišovať a triediť niektoré kvety, stromy, plody stromov, kríkov 
a niektoré druhy ovocia a zeleniny. K tomuto procesu poznávania bola deťom nápomocná 
didaktická pomôcka Kalendár počasia, s ktorou denne pracovali. Na spoločných vychádzkach 
s mladšími deťmi z prvej triedy sa oboznamovali s prírodným prostredím, ktoré obklopuje 
našu MŠ a poskytuje  deťom bohaté podnety pre utváranie si základov enviromentálnej 
kultrúry. Na týchto vychádzkach mali zároveň možnosť pozorovať a oboznámiť sa s 
niektorými druhmi domácich zvierat.  
 
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 príprave darčekov k 50. výročiu našej MŠ, na výzdobe interiéru triedy pri 
príležitosti stretnutia s Mikulášom, vianočných a veľkonočných sviatkov, oslavy Dňa matiek, 
MDD.  
Vyhľadávali, pomenovávali niektoré významné budovy v našom meste a spoznávali kultúrno-
historické pamiatky. Pri výročí oslobodenia Bratislavy navštívili pamätník sovietskych 
vojakov Slavín, kde sa primeranou formou oboznámili s jeho významom. 
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. 
Pozitíva: 
Deti aktívne prejavujú záujem o nové poznatky, radi skúmajú a objavujú nepoznané, svoje 
zážitky vyjadrujú jednoduchými 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, v individuálnych prípadoch je slovná zásoba 
nedostatočná. 
Odporúčania: 
Zintenzívniť individuálnu grafomotorickú prípravu, vytvárať vhodné podnety na zotrvanie pri 
určitej činnosti, individuálne jazykové cvičenia, doporučenie návštevy logopéda rodičom, 
individuálnym prístupom rozvíjať sebavedomie detí. Vytvárať časový priestor na rozhovor s 
deťmi, rozvíjať ich komunikačné kompetencie. 
 
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. 
Deti sa oboznamovali s telovýchovným názvoslovým, 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. 
Precvičovali si jemnú motoriku svalstva rúk a prstov, pričom využívali rôzne pomôcky 
/stavebnice, mozaiky/. Rozvíjali sme grafomotorické zručnosti prostredníctvom pohybových 
činností, spojených so sluchovým cvičením. 
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. 
Odporúčania: 



Individuálnym prístupom dbať na správne uchopenie a držanie písacieho náčinia, príboru pri 
stolovaní, uvoľňovanie ramenného kĺbu s použitím rôznorodého materiálu, grafomotorické 
činnosti primerane motivovať.  
 
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. 
Odporúčania: 
Motivačne kvalitnejšie zamestnať deti s poruchami sústredenia, zadávať im menšie úlohy a 
trvať na ich splnení. Následne dbať na pochvale za splnenú úlohu, vyzdvihnúť snahu dieťaťa 
o splnenie zadania.  Pomocou spustenia projektu pod názvom Srdce na dlani sa snažiť riešiť 
vzniknuté konflikty, odstraňovať prvky agresívneho správania a snažiť sa o dosiahnutie 
plnenia pokynov bez opakovanej výzvy 
 
 
3.trieda – Mária Hančíková, Mgr. Zuzana Gábrišová 
 
Vo výchovnom a vzdelávacom procese bolo našim cieľom dosiahnuť optimálnu emocionálnu, 
sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v 
spoločnosti. Napĺňali sme potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporovali 
sme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. Rozvíjali sme cieľavedome, systematicky a v 
tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej 
a morálnej oblasti. Posilňovali sme úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a 
tradíciám, rovnako aj úctu k ľudským právam. Dôraz sme kládli na kooperáciu v kolektíve a 
preberanie primeranej zodpovednosti za seba samého. Viedli sme deti k ochrane svojho 
zdravia, rovnako k využitiu zdravej výživy a k ochrane životného prostredia. Uplatňovali sme 
individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou.  Deti si utvárali vzťah k 
poznávaniu a učeniu sa cudziemu jazyku - angličtine a nemčine kvalifikovanými lektorkami. 



Vo výtvarnom krúžku tvorivo používali rôzne výtvarné techniky s využitím fantázie a 
zručnosti. Pohybové schopnosti a zmysel pre rytmus si deti rozvíjali v tanečnom krúžku.  
Prostredníctvom Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a jeho svet a 
tematických okruhov sme na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvíjali 
osobnostné kvality dieťaťa v poznaní samého seba, sveta ľudí, prírody, kultúry.  
Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu Dajme deťom korene, aby mohli rásť a 
profilácií v ňom obsiahnutých sme sa zamerali na rozvíjanie zdravého životného štýlu, 
materinského jazyka detí a nápravy chýb reči, enviromentálnu výchovu. 
Každodenné edukačné aktivity sme zameriavali na rozvíjanie základných kľúčových 
kompetencií. Deti tak získavali vedomosti, schopnosti, zručnosti, hodnoty a postoje, aby boli 
schopné a pripravené vzdelávať sa ďalej v základnej škole. Úspech rozvíjania kompetencií 
závisí aj od miery spätnej väzby, preto sme deti viedli v závere činnosti k jej hodnoteniu. 
Vytvárali sme priestor na vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie, hodnotenie výkonov detí 
vo vzťahu k plnenej úlohe - čo sa mi/nám/im podarilo, nepodarilo, čo by sa dalo urobiť inak, 
na čo sme hrdí a pod. 
Vytvorili sme si v triede centrá aktivít - stavebnicové, reči a predčitateľskej gramotnosti, 
matematických predstáv, výtvarné a pracovné, Montessori.  
 
JA SOM  
V tomto tematickom okruhu sme sa zamerali na rozvíjanie osobnostných kompetencií, 
zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, 
motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa. Aj naďalej deti dodržiavali nimi vytvorené 
pravidlá správania sa. Celý rok sme ich mali symbolicky zobrazené v triede a rôzne situácie 
boli s nimi konfrontované.  
Psychomotorické kompetencie sme rozvíjali množstvom rozmanitých aktivít. Každodenne, aj 
viackrát v priebehu dňa sme realizovali pohybové a relaxačné cvičenia s dodržiavaním 
základných psychohygienických zásad. Obsahovali zdravotné cviky, relaxačné a dychové 
cvičenia. Deti reagovali na zadávané pokyny, orientovali sa v priestore, ovládali základné 
lokomočné pohyby, vedeli realizovať a meniť rôzne polohy a postoje, manipulovali s náčiním 
a pohybovali sa na náradí. V sebaobsluhe pri vyzliekaní boli samostatné, pri cvičení boli 
dôsledné, poznali telovýchovné názvy základných postojov, polôh a pohybov. Deti dokázali 
komunikovať vo dvojiciach, hrali sa a zadávali si hry, ktoré vyžadovali rozvíjanie spolupráce 
a pomoci, preberali spoluzodpovednosť za seba, za ostatných, vo vedúcich úlohách sa 
presadzovali s ohľadom na seba aj iných. 
V rámci Olympiády pri príležitosti Dňa detí si rozvíjali pohybovú zdatnosť. Plnili zadávané 
pohybové úlohy s motiváciou na pripravených stanovištiach.  
Zúčastnili sme sa športových kurzov korčuľovania, lyžovania a plávania organizovaných 
HEČKO - ŠK TEMPO s.r.o. 
V pracovných a technických činnostiach sme deti viedli k poriadku a čistote pri zhotovovaní 
výtvorov z rozmanitého materiálu. Deti zvládli na základe nápodoby a našej slovnej inštrukcie 
na elementárnej úrovni prácu s počítačom, pracovali s detskými edukačnými programami 
Cirkus Šaša Tomáša a Vševedkove safari. Pri grafomotorických zručnostiach využívali 
koordináciu zraku a ruky, pričom sme deti viedli k správnemu držaniu grafického materiálu a 
správnemu sedeniu pri stole, pracovali s pracovnými zošitmi Písanka predškoláka a časopis 
Zvonček. Zúčastnili sme sa niekoľkých súťaží vyhlásených časopisom Zvonček v oblasti 
grafomotoriky, prvouky a matematických predstáv. Získali sme diplomy pre zúčastnené deti 
aj pre MŠ. 
V oblasti rozvoja zdravého životného štýlu, čo predstavuje zároveň profiláciu našej MŠ, sme 
u detí podporovali zdravie, odolnosť proti stresu a zdraviu škodlivým vplyvom. Vytvárali sme 
podmienky pre uspokojovanie telesných, duševných a sociálnych potrieb počas ich pobytu v 



materskej škole. Vychádzkami do okolia MŠ a Horského parku sme posilňovali a ochraňovali 
organizmus detí. Školská jedáleň aj naďalej zabezpečovala nové trendy v oblasti zdravej 
výživy, deti si osvojovali správne stravovacie návyky. Pri aplikovaní poznatkov o svojom tele 
využívali hru Bol raz jeden život.  
V oblasti rozvoja materinského jazyka detí predškolského veku a prevencie na nápravu chýb 
reči, čo predstavuje profiláciu našej MŠ, sme deti 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. V dialógu sme 
posilňovali vzájomnú akceptáciu a rešpektovanie osobnosti hovoriaceho, učili sa počúvať 
druhého. Rozširovali si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu vhodnými riekankami, básničkami, 
hádankami. Sluchom rozlišovali jednotlivé hlásky v slovách, vyhľadávali a tvorili slová, hrali 
sa analyticko-syntetické hry so slovami. Tvorením pojmových máp a prezentovaním 
maľovaného čítania deti chápali audiovizuálnu formu textu a využívaním edukačných 
programov prezentovali rozvinuté komunikatívne a informačné kompetencie. 
Počas návštevy Základnej školy na Hlbokej ul. sa deti oboznámili s prostredím školy, s 
vyučovacím procesom kde sledovali vyučovaciu hodinu v prvej triede.  
 
ĽUDIA  
V tomto tematickom okruhu sme sa zamerali na pochopenie významu práce na základe 
rozmanitých pracovných činností, spoznávali a v hrách napodobňovali prácu rodičov, 
zamestnancov MŠ a ľudí v iných profesiách. Rozoznávali a pomenovávali farby na 
obklopujúcich reáliách, všímali si farebnú rozmanitosť.  
V rámci prierezovej témy Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke si 
deti utvárali 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. Spoznávali 
dopravné značky, dopravné prostriedky aj v rámci návštevy policajtky s preventívnym 
programom pre materské školy Bezpečnosť na cestách. 
Navštívili sme dopravné múzeum, kde sa deti oboznámili s historickými dopravnými 
prostriedkami.  
V oblasti matematických predstáv vykonávali jednoduché operácie v spojitosti s 
manipuláciou s predmetmi alebo hračkami - v číselnom rade od 1 do 10. Určovali niektoré 
rovinné a priestorové geometrické tvary. Usporadúvali predmety podľa určitých kritérií. 
Zostavovali obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Počas celého 
roka sme pracovali s pracovným zošitom Matematika predškoláka.  
 
PRÍRODA  
V tomto tematickom okruhu sme sa zamerali na realizovanie pohybových a športových aktivít 
detí, čím sme podporovali ich duševné zdravie. Stimulovali sme harmonický rozvoj 
pohybového aparátu i vegetatívnych funkcií, posilňovali sme organizmus detí dostatočným 
pohybom a pobytom v prírode. Podnikali sme vychádzky s chôdzou v teréne s prekonávaním 
prírodných prekážok v Horskom parku, čím si zároveň rozvíjali aj orientáciu v blízkom okolí 
MŠ. Pri pobyte na školskom dvore si precvičovali špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. 
Počas vychádzok sme zbierali aj rôzny prírodný materiál, ktorý deti využili pri vytváraní 
produktov, čím si rozvíjali zručnosť a praktickú tvorivosť.  
Pestrou paletou bádateľských aktivít sme rozvíjali enviromentálne cítenie a utvárali sme 
pozitívny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia. Poskytovali sme deťom základné 
poznatky o nej a okolitom svete, pestovali sme u detí základné návyky ekologického konania. 
Deti prežívali radosť z existencie a krás živej a neživej prírody. Uvedomovali si význam a 
hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne živočíchy.  



Prostredníctvom ekovýchovného programu Lesná víla uskutočneného Inštitútom aplikovanej 
ekológie Daphne 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.   
Uskutočnili sme celodenný výlet na Bio farmu v Stupave. Deti pozorovali život domácich 
zvierat, počúvali pútavé rozprávanie zamestnanca farmy. V rámci pobytu sme mali opekačku. 
V rámci ranného kruhu sme určovali aktuálne počasie a maketami sme ho znázorňovali. 
Elementárne predstavy o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach deti výtvarne vyjadrili a zapojili 
sa tak do súťaže Vesmír očami detí organizovanou Hurbanovskou hvezdárňou. Prakticky sme 
uplatňovali návyky starostlivosti o prírodu - upratovanie školského dvora, hrabanie lístia 
prostredníctvom ktorých sme deti viedli k poriadkumilovnosti a čistote.  
S deťmi sme robili pokusy s vodou - zamŕzanie, miešanie farieb, vytváranie zimného obrázku, 
pozorovali zafarbenie kvetu atramentom - príjem tekutiny rastliny, zasadili sme si semienka 
fazuľky a žeruchy,  pozorovali ich rast. 
 
 
KULTÚRA  
V tomto tematickom okruhu sa deti orientovali v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a 
roka,  v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných 
znakov počas ranného kruhu. 
Deti si rozvíjali národné povedomie o našej vlasti, spoznávali štátne symboly, ktoré aj 
výtvarne zobrazovali a využívali v hrách. V rámci témy Bratislava - moje mesto sme 
navštívili kultúrnu pamiatku Slavín a Bratislavský hrad. Deti sa aktívne zapájali do príprav 
osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií - Halloween, 
oslava 50. výročia MŠ, Mikuláš, vianočná besiedka, fašiangový karneval, veľkonočné 
sviatky, besiedka ku Dňu matiek a otcov, rozlúčka detí s materskou školou a pripraveným 
programom.  
V centre predčitateľskej gramotnosti si deti overovali z detských encyklopédií a iných kníh, 
že svet je veľký a rozmanitý. Deti si v skupinovej činnosti vytvorili vlastnú knihu s 
ilustráciami a textom. Pri príležitosti marca - mesiaca knihy sme navštívili knižnicu na ul. 
Západný rad, kde deti pracovníčka knižnice oboznámila so systémom vypožičiavania kníh a 
ich usporiadaním v knižnici, starostlivosťou o nich a správnym zaobchádzaním. Knižnicu sme 
navštívili aj druhýkrát pri príležitosti výstavy Malí spisovatelia z vytvorených kníh našimi 
deťmi pre verejnosť. Tretíkrát sme boli pozvaní do knižnice na výstavu rozprávkových 
postavičiek. 
Deti prejavovali záujem nielen o knihy, ale aj o číslice a písmená, vedeli sa podpísať, vedeli 
prečítať mená niektorých svojich kamarátov, s porozumením počúvali detskú ľudovú a 
autorskú poéziu, rozprávky a príbehy, voľne ich aj reprodukovali. Vyjadrovali rôznymi 
umeleckými výrazovými prostriedkami - výtvarne, dramaticky pocity a dojmy z rozprávok, 
príbehov a divadelného predstavenia v MŠ s názvom Snehulienka.  
Úspech malo Betlehemské divadelné pásmo nacvičené pri príležitosti vianočnej besiedky pre 
rodičov. 
Deti si rozvíjali hudobnosť a muzikálnosť spievaním piesní, hrou na detských hudobných 
nástrojoch, počúvaním detských hudobných skladieb, rytmizáciou riekaniek a piesní, hrou na 
tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára. Na besiedku ku Dňu matiek a otcov sme 
nacvičili spev do hudobného doprovodu (karaoke) - Mama a Hymna MŠ. Deti uplatňovali 
získané schopnosti v hudobno-pohybových hrách a v pohybovej improvizácii podľa hudby - 
ľudové tance a moderný tanec. V našej MŠ sa uskutočnil koncert skupiny Capella Harmónia a 
Sláčikové kvarteto. 



Deti používali tvorivo rôzne výtvarné techniky s využitím rôzneho výtvarného materiálu, 
vytvárali kompozičné celky, experimentovali s vlastnosťami farieb a uplatňovali ich tvorivé 
variácie. Využívali sme individuálnu, skupinovú formu, aj prácu vo dvojiciach. Pri rozvíjaní 
tvorivosti sme sa sústredili na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky, predovšetkým rozvoj 
fluencie, flexibility, originality, fantázie. Postupne hodnotili svoje výtvarné práce, aj svojich 
kamarátov.  
 
Spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni, zaujímali sa o akcie triedy a školy, prijímali naše 
usmernenia, zaujímali sa o každodenné aktivity, spolupracovali pri drobných domácich 
úlohách detí. Podujatia, aktivity, či každodenné činnosti sme fotograficky zaznamenávali a 
sprostredkúvali rodičom na nástenke, čo bolo z ich strany veľmi kladne hodnotené. Mali tak 
možnosť nazrieť do života našej triedy, materskej školy a hodnotiť tak činnosť zo širšieho 
spektra.  
 
Snažili sme sa svoju prácu vykonávať tak, aby sme rešpektovali schopnosti a rozvojové 
možnosti jednotlivých detí a osobitosti vzdelávania v predškolskom období so zámerom 
postupne splniť vzdelávacie štandardy. Individuálne sme hodnotili výchovné a vzdelávacie 
pokroky a zaznamenávali ich v diagnostickom hárku. Na základe odporúčaní materskej školy 
a výsledkov testov školskej zrelosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie majú Mária Kollárová a Ráchel Rybanská odložený začiatok plnenia povinnej 
školskej dochádzky. 
 
Absolvovaním preprimárneho vzdelávania deti získali poznatky a schopnosti, ktoré majú 
význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej 
gramotnosti. Deti sú pripravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na 
ďalší aktívny život v spoločnosti. Získali osvedčenie o absolvovaní preprimárneho 
vzdelávania na slávnostnej rozlúčke s MŠ. 
 
 
Ciele v školskom roku 2011/2012 vyplývajúce z analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacej 
činnosti v školskom roku 2010/2011: 
 
Cieľ 1: Diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové 
a momentálne osobné možnosti a schopnosti detí.  
 
Cieľ 2: Vytvárať modelové situácie pre osvojenie si počúvania hovoriaceho. Zintenzívniť 
individuálne jazykové cvičenia, doporučenie návštevy logopéda, precvičovať primeranú 
hlasitosť v hrách. 
 
Cieľ 3: Organizovať prácu v triede tak, aby deti vo väčšej miere motivovala k rôznorodým 
aktivitám. Využívať rôzne metódy a organizačné formy výchovno-vzdelávacej činnosti.  
 
Cieľ 4: Užšie spolupracovať s rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné 
pôsobenie na deti.  
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uskutočňovať projekt pod názvom SRDCE NA DLANI a 
snažiť sa riešiť vzniknuté konflikty. Odstraňovať prvky agresívneho správania sa a usilovať sa 
o dosiahnutie plnenia pokynov bez opakovanej výzvy. 
 
Cieľ 5: Zintenzívniť individuálnu grafomotorickú prípravu a grafomotorické zručnosti detí, 



dbať na správne uchopenie a držanie písacieho náčinia, správne používať príbor pri  stolovaní. 
Uplatňovať častejší individuálny prístup k deťom so slabšou vizuomotorickou kontrolou. 
Vytvárať pre nich viac podnetov na výtvarnú a grafomotorickú činnosť.  
 
Cieľ 6: Podporovať knižné kompetencie a predčitateľskú gramotnosť aktivitami na rytmické 
cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov, aktivitami v prírode, 
podporovaním experimentovania, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností vo 
vzťahu k vlastnému pokroku.  
 
Cieľ 7: Rozvíjať komunikačné kompetencie detí v cudzích jazykoch – AJ, NJ. 
 
Cieľ 9: Vytvárať časový priestor na rozhovor s deťmi, intenzívnejšie rozvíjať ich 
komunikačné kompetencie v materinskom jazyku. 
 
Cieľ 10: Individuálnym prístupom intenzívnejšie rozvíjať sebavedomie detí a schopnosť 
sebahodnotenia. 
 
Cieľ 11: V maximálne možnej miere využívať pobyt vonku v dopoludňajšej i odpoludňajšej 
výchovno-vzdelávacej činnosti detí na posilnenie zdravia i pohybovej aktivity, neskracovať 
bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. 
 
 
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 11.10.2011 podrobne prerokovala Správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za 
školský rok 2010/2011 a odporúča zriaďovateľovi ju    s ch v á l i ť. 
 
 
      
 
  
          
     ........................................................... 
            Ing.arch. Marcel Dzurilla  
                 predseda Rady školy 



Správa o hospodárení za rok 2010

     MŠ Gorazdova

v €

Rozpočet                 123 711

Príjmy školné 6 774

Spolu rozpo čet+príjmy 130 485
Príspevok na vých.a vzdel.pre MŠ 3 044

v €

Čerpanie- MŠ zosk. 61-mzdy 63 807
zosk. 62-poistné 22 244
zosk. 63-prevádzka 23 711
zosk. 64-bež.transf. 1 254

SPOLU 111 016
Čerpanie prísp.na vých.a vzdel.pre MŠ

zosk. 63-prevádzka 3 044
SPOLU 3 044

Ivana Bogdányová
   finančné oddelenie


