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Východiská a podklady: 
 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 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 Z. z.  
3. Koncepcia  materskej školy. 
4. Plán práce MŠ Špitálska 49 na školský rok 2010/2011 
5. Školský vzdelávací program - Všímavé očko 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Špitálska 49 
7. Informácie o činnosti Občianskeho združenia Špitálska 49 
8. Ďalšie podklady: plán kontrolnej činnosti 

                                     dochádzka detí  
                                     vyhodnotenie podujatí a projektov 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Špitálska 49 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: Špitálska, 49 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/52921289                               Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                                   e-mailová adresa: msspitalska@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Katarína Orlická Riaditeľ materskej školy (menovaný od 

01.04.2008) 
 zástupca riaditeľa materskej školy  
 zástupca riaditeľa pre materskú školu 
  
  
  
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy:  
 
Rada školy pri MŠ Špitálska 49 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. Funkčné obdobie sa začalo dňom  25.04.2008 na obdobie 4 
rokov. Zmena nastala v delegovanom zástupcovi za zriaďovateľa, delegovaná bola p. Lívia 
Chlebová dňa 15.2.2011. Dňa 22.2.2011 sa konali doplňujúce voľby z radov pedagogických 
zamestnancov, zvolená bola p. Viera Poláková. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
 MUDr.Katarína Dinková predseda za rodičov 
 Kristína Bystrianska podpredseda za rodičov 
 Jolana Ďurechová člen za pedagogických zamestnancov 
 Viera Poláková člen za pedagogických zamestnancov 
 Lívia Chlebová člen delegovaný za zriaďovateľa 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011: 
 

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

-  zhodnotenie činnosti v šk. roku 2009/2010 a 2010/2011           
-  spolupráca s Občianskym združením pri MŠ Špitálska 49          

           -  finančná výpomoc pri zabezpečovaní akcií pre deti   
           -  riešenie aktuálnych problémov, oboznamovanie s aktivitami a zameraním školy                             
           -  oboznámenie sa s hodnotiacou správou 
 -  získanie 2% pre materskú školu 
 
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

 
1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy 

 
Poradné orgány  

      - pedagogické rady - členovia pedagogického kolektívu 
      - Rada školy pri MŠ Špitálska 49 
  - Metodické združenie MŠ Špitálska 49 
 
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy   

Rada školy s riadi Štatútom Rady školy pri MŠ Špitálska 49. Vyjadruje sa ku všetkým           
skutočnostiam, týkajúce sa riadenia a fungovania materskej školy.  
 

     Poradné orgány sa schádzajú podľa stanovených termínov, alebo podľa potreby. 
 

Pedagogické rady - 4x ročne  (podľa plánu) 
Rada školy - 2x ročne 
Metodické združenie - 4x ročne       

 
  b)Údaje o počte detí materskej školy 
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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 

 
14 8/57 0 0 

 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania  
  
Naším cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese bolo napľňať potrebu dieťaťa po sociálnom 
kontakte s rovesníkmi, uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – materskú školu, 
vytvoriť a podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.  
    
Prostredníctvom zážitkového učenia, skúmania a objavovania sme deti motivovali 
k rozvíjaniu poznávacích a mimopoznávacích procesov, k poznávaniu okolitej skutočnosti 
a k využívaní získaných vedomostí v správaní a konaní voči sebe a okoliu. Rôznymi 
aktivitami sme rozvíjali myslenie, fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť, komunikatívne 
zručnosti a jazykový prejav detí. 
 
f) Závery: 
   
  - zamerať sa na rozvoj grafomotorických zručností 
   - rozvíjať a zdokonaľovať u detí počúvanie s porozumením a jeho kvalitu overovať v ich           
     konaní 
   - podporovať detské sebavedomie, samostatnosť systematickým uplatňovaním inovačných  

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. 

2 43 X  2 43 x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

0   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné      12   3-ročné 3  

 4-ročné 16   4-ročné 16  

 5-ročné 12   5-ročné 10  

 6-ročné 3   6-ročné 14  

 spolu 43   spolu 43  
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     foriem a metód 
   - naďalej sa venovať rozvoju komunikačných schopností detí 
 
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    5 zamestnanci –spolu    1,5 
Z toho PZ    4   
Z počtu PZ       
- kvalifikovaní    4   
- nekvalifikovaní    
-dopĺňajú si vzdelanie    
Z toho NZ**    1   
Z počtu NZ    
- upratovačky    1   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ     6,5   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

 
61,53
% 

  

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

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

     
     
Informačno-
komunikačné 
technológie 

1 0 0 1 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. ) 
 

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

Divadelné predstavenia v MŠ 
1x - mesačne 

Nemocnica u chorého medvedíka 
                             

Návšteva ZŠ Grosslingová Týždeň modrého gombíka- UNICEF 
Úcta k starším - posedenie so starými rodičmi Vystúpenie detí z MŠ na podujatí „Stará 

mama Starého Mesta 2011 
Jesenné variácie – výstavka prác detí  
Mikuláš a čert v MŠ  



 7 

Besiedka pod stromčekom spojená 
s fotografovaním detí 
 

 

Výchovný koncert - ĽŠU  
Kúzelník Peter  
Fašiangy - karneval  
Urob si svoju knižku - aktivity  
Koníky v MŠ – jazda na koni  
ŠBD – Tri prasiatka  
Deň matiek- besiedka  
Prišli animátori - MDD  
Výlet vláčikom na hrad  
Rozlúčka s predškolákmi – program detí  
Výtvarné techniky  
Anglický jazyk  
Vychádzky do historického centra mesta  
  
 
 
Ďalšie informácie:  
 
Všetky akcie obohatili život detí v MŠ. Deti sa s radosťou zapájali do všetkých aktivít - 
nácvik tancov, piesní, básní, kde prezentovali svoju zručnosť a tvorivosť. Rodičia reagovali 
pozitívne na množstvo akcií - spoluprácou sa zapojili do života MŠ. Naďalej plánujeme 
zabezpečiť a organizovať rôzne akcie a zapojiť do nich rodičov v spolupráci s Občianskym 
združením pri MŠ Špitálska 49. 
 
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 

V zdravom tele 
zdravý duch 

            
              2006 

 
       pokračuje          

Dobré-  
projekt opakujeme 

Príroda ti pomôže   apríl    2010            pokračuje dobré 
 
Ďalšie informácie o projektoch: 
 
„V zdravom tele zdravý duch“ 
Prostredníctvom zážitkového učenia, modelových situácií a najmä hrových činností si deti 
utvárali povedomie a poznanie - čo je zdravie, aký význam má pre človeka, čo je zdraviu 
prospešné, starostlivosť o vlastné zdravie - telo, osobná hygiena a zdravie. 
 
„Príroda ti pomôže“  
Cieľom projektu bolo oboznámiť deti s liečivými rastlinami a ich  liečivými účinkami. 
Využívali sme puzzle, rozprávky, básne, piesne a tak sme motivovali nielen deti, ale aj ich 
rodičov. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) 
  
V marci v roku 2002/2003 bola uskutočnená kontrola činnosti ŠŠI- komplexná inšpekcia. 
Kvalita realizácie a výsledky výchovy a vzdelávania, riadenie materskej školy a podmienky 
výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni. 
 
Na dobrej úrovni- podmienky edukácie vytvárané pedagógmi, spôsobilosti a kompetencie. 
 
Na priemernej úrovni- efektivita individuálnych záznamov o deťoch, spolupráca 
s výchovnými a vzdelávacími inštitúciami a metodicko-poradenská činnosť. 
 
Kľúčové pozitívne stránky- rešpektovanie záujmového hľadiska doplnkových aktivít. 
Opatrenia neboli, závery boli rozpracované v ďalšej činnosti. 
 
Tematická inšpekcia sa uskutočnila v apríli 2005. Zamerala sa na úroveň výchovno-
vzdelávacích výsledkov z matematických predstáv a rozvoj grafomotorických zručností 5 – 6 
ročných detí. Na základe odporúčania sme skvalitnili nácvik grafomotorických zručností             
najmä individuálnym prístupom k deťom, realizovali sme ich v rámci edukačných aktivít, hier 
a hrových činností. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm.l)  
 
Interiér a exteriér MŠ spĺňa bezpečnostné a hygienické požiadavky. Pri plnení úloh 
z výchovno-vzdelávacích plánov sme využívali všetky priestory materskej školy.  
 
Interiér - dve triedy, spálňa, herňa, umyváreň, jedáleň. 
Exteriér - priestory školského dvora. 
 
 
Čo bolo urobené: 
- zakúpenie nábytkových zostáv do tried /z prostr. MÚ / 
- komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení / z prostr. MÚ/    
- zakúpenie posteľného prádla, paplónov,vankúšov /z prostr .MÚ a OZ/    
- zakúpenie stohovateľných ležadiel /z prostr. OZ/   
- esteticky dotvárame priestory MŠ – nástenky, záclony, kvety atď. 
- zakupovanie kvalitných učebných pomôcok a hračiek / z prostriedkov OZ/  
        
Čo treba urobiť: 
- výmena okien zo strany dvora / 2.trieda/ 
- vymaľovanie tried  
- zabezpečenie výmeny harmonikových dverí, steny, pri vstupe do priestorov školskej jedálne 
- obnova zariadenia MŠ – stoly a stoličky v jedálni, stoličky pre učiteľky  
- zabezpečenie novej podlahovej krytiny do spálne 
- výmena svietidiel, ktoré neboli vymenené  
- natretie múru na šk. dvore,  namontovanie tabúľ pre deti 
                                
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  
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Financovanie materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ MČ BA- STARÉ MESTO, preto 
neprikladáme správu o hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 
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). 
    
-  vytvoriť stimulujúce edukačné prostredie pre zdravý vývin dieťaťa 
-  rozvíjať a kultivovať pohybový prejav dieťaťa 
-  uplatňovať a posilňovať zdravý spôsob života v spolupráci s rodičmi, zapájať sa do aktivít 
propagujúcich zdravie 
-  obsah výchovy a vzdelávania obohacovať o aktivity zamerané na posilnenie výchovy 
dieťaťa k ľudovým a kultúrnym tradíciám 
-   modernizovať interiér a exteriér MŠ 
 
Zhodnotenie:  
 
Vytvárali sme motivujúce prostredie, orientovali sme sa na oblasti príťažlivé pre deti. 
Využívali sme rôzne druhy hier zameraných na aktivizáciu dieťaťa, na rozvoj pamäti, 
pozornosti a myslenia. Vzájomným rešpektovaním, komunikáciou a citovým pôsobením sme 
usmerňovali vôľové vlastnosti detí, zamerali sme sa na vytváranie pozitívneho vzťahu k sebe 
i k druhým. Snažili sme sa pripraviť deti čo najlepšie pre vstup do ZŠ. Hravým spôsobom sa 
oboznamovali s cudzím ( anglickým ) jazykom. 
Prezentáciu zdravého životného štýlu sme realizovali rôznymi aktivitami zameranými na 
ochranu zdravia a zdravú výživu. Vzťah detí k ľudovým tradíciám sme rozvíjali 
prostredníctvom  tancov, scénok, piesní, ale aj stretnutiami a rozhovormi so starými rodičmi 
o živote kedysi a dnes.     
Počas školského roka sme čiastočne zmodernizovali priestory MŠ. 
  
o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 
ods.  1 písm. o). 
NAPRÍKLAD: 
SILNÉ STRÁNKY 
- dobrá odbornosť pedagogických 
zamestnancov 
- množstvo akcií v MŠ 
- dobrá spolupráca s Občianskym združením 
- spolupráca s CVČ a M- klubom 
- vhodná poloha MŠ v centre mesta 
- tiché prostredie školského dvora 
- zodpovedný prístup učiteliek k príprave detí 
na vstup do ZŠ  

SLABÉ STRÁNKY 
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
- slabá motivácia k lepším výkonom 
z dôvodu neuznania statusu učiteľa 
spoločnosťou 
- problémy s parkovaním 
 

PRÍLEŽITOSTI 
-  dobré podmienky pre výchovu a 
vzdelávanie detí 
- zaujímavá krúžková činnosť 
- vzdelávanie sa učiteliek 
 

  
 

RIZIKÁ 
-  nedostatok finančných prostriedkov  
- chýba ďalšia prevádzková zamestnankyňa 
v čase od 15.30 hod.  
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II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 

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

Organizačná štruktúra materskej školy bola spracovaná v školskom poriadku tak, že 
umožňovala plynulú realizáciu pedagogického procesu. Pedagogický proces sa riadil denným 
poriadkom, ktorý zohľadňoval vnútorné a vonkajšie podmienky MŠ a požiadavky 
psychohygieny. Uplatňovali sme uvoľnený denný poriadok, striedanie pohybových 
a oddychových činností. 
           . 
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola ovplyvnená  práceneschopnosťou zamestnancov 
a následným zastupovaním. 
 
 

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

 
Poskytovanie poradenskej činnosti individuálnymi konzultáciami a navrhovanie spoločného 
riešenia k vzniknutým problémom.  
 
Spolupráca materskej školy a rodičov sa realizovala prostredníctvom Občianskeho združenia 
pri Materskej škole Špitálska 49. Dobrá spolupráca s rodičmi prospieva celej materskej škole 
a má veľký význam nielen v zabezpečovaní materiálneho vybavenia, ale aj na vzájomných 
vzťahoch založených na dôvere a úcte. Rodičia sa zapájali do aktivít materskej školy, 
podieľali sa na príprave a tiež realizácii akcií v materskej škole – besiedky, vystúpenia detí na 
verejnosti, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi a iné. 
 
Krúžková činnosť bola realizovaná externými lektormi v spolupráci s CVČ Štefánikova ul. 
a vzdelávacou agentúrou Proamericana. 
 
Spolupracovali sme: 
- s logopédom - bola urobená depistáž 
- s PPP - pomoc pri riešení pedagogického prístupu k problémovým deťom a posudzovaní 
školskej zrelosti.  
- so Základnou školou na Grösslingovej ulici – uľahčenie prechodu z MŠ do ZŠ, deti sa 
oboznamujú s priestormi a aktivitami školy. 
 
c) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 
 
- CVČ- zabezpečenie výučby anglického jazyka 
- Proamericana – zabezpečenie výučby anglického jazyka 
- Športkomplex- Hečko- plávanie 
- Divadlo Pod hríbikom 
- M- klub Petržalka- Vianoce, Mikuláš 
- Občianske združenie pri MŠ Špitálska 
- Štátne bábkové divadlo 
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Vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni, o čom svedčí aj spokojnosť rodičov, návrhy na 
zlepšenie  zo strany rodičov sme nezaznamenali. 
 
 
d) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011  
 
Pozitíva: 
 
Čiastočne sa zvýšil podiel detí na riadení výchovno - vzdelávacej činnosti.  
 
Na základe zážitkového učenia, zaraďovania učenia pokusom a omylom sa zvýšila úroveň 
kognitívnych schopností detí. 
 
V perceptuálno- motorickej oblasti sme využívali rôzne druhy pohybových činností, hier na 
rozvoj telesnej zdatnosti a upevnenie zdravia. Menej pohybovo zdatné deti sa metódou 
príkladu a pohybového vzoru stali pohybovo zdatnejšie. 
 
V sociálno-emocionálnej oblasti sme venovali pozornosť vytváraniu prosociálneho cítenia, 
uvedomeniu si spolupatričnosti, prejavu lásky a pomoci.  
 
Organizovaním kultúrnych podujatí sme priťahovali rodičov k spolupráci a zapájaniu sa do 
života materskej školy. Zamerali sme sa na upevňovanie ľudových tradícií, čo sme 
dokumentovali vystúpeniami s ľudovými hrami, tancami a piesňami. 
 
Negatíva: 
 
Výchovno - vzdelávaciu činnosť negatívne ovplyvňovali prevádzkové dôvody ( PN, D,  
zamestnancov )  
 
Dochádzka  
  
Dochádzka detí je pravidelne kontrolovaná, pri dlhodobej neprítomnosti dokladovaná 
písomne. Všetky poplatky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
boli uhradené a zdokladované.  
               
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                  ..........................................................                                   
                                                                                          riaditeľ materskej školy  
 

Katarína Orlická 
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Vyjadrenie rady školy – príloha 
 
 
       
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Špitálska 49 za školský rok 2010/2011 
 
 
 
      .............................................................. 
          meno a priezvisko 

predseda Rady školy pri MŠ Špitálska 49  
 
 
 



Správa o hospodárení za rok 2010

     MŠ Špitálska

v €

Rozpočet                 92 941

Príjmy školné 3 989

Spolu rozpo čet+príjmy 96 930
Príspevok na vých.a vzdel.pre MŠ 1 624

v €

Čerpanie- MŠ zosk. 61-mzdy 37 940
zosk. 62-poistné 12 454
zosk. 63-prevádzka 22 648
zosk. 64-transf. 4 066

SPOLU 77 108
Čerpanie prísp.na vých.a vzdel.pre MŠ

zosk. 63-prevádzka 1 624
SPOLU 1 624

Ivana Bogdányová
   finančné oddelenie


