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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 
 

 
 
 
 
 

S P R Á V A 
 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Materskej školy Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, IČO 30791863 za školský rok 

2018/2019 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
Predkladá:    
Mgr. Zuzana Danišková    
riaditeľka materskej školy  
    
 
      Prerokované v pedagogickej rade školy  

dňa 14. októbra 2019 
 
      Prerokované v rade školy  
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Stanovisko zriaďovateľa:  
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 
Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
Materská škola  
Šulekova č. 35 
811 03 Bratislava 1 
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      ...............................................................                
           JUDr. Michal Sygút  

za zriaďovateľa  
 
 
 
 
Vypracovala: 
Mgr. Zuzana Danišková 
Ing. Gabriela Horanská 
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Východiská a podklady: 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. decembra 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 o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení   

3. Koncepcia rozvoja materskej školy na obdobie školských rokov 2018/2019 až 
2019/2020 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej škole Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 
1, IČO 30791863  

 
Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy  
Materská škola 
 

2. Adresa školy 
Šulekova č. 35 
811 03 Bratislava 1 
 

3. Telefónne číslo školy 
02/54 41 55 85 
 

4. Internetová a elektronická adresa školy 
mssulekova@mail.telekom.sk 
http://www.staremesto.sk/sk/content/materska-skola-sulekova-s-pravnou-
subjektivitou/section:citizen 
Materská škola nemá vlastnú webovú stránku, aktuality poskytuje verejnosti 
prostredníctvom www.rzmssulekova.sk 
Povinné zverejňovanie podľa zákona č. 546/2010 Z. z. je realizované prostredníctvom 
portálu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných 
povinných subjektov eGovZmluvy na http://zmluvy.egov.sk/ 
 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 
 Mgr. Zuzana Danišková – riaditeľka  

  Gabriela Wertlenová – zástupca riaditeľa 
  Ing. Eva Ťažká – vedúca školskej jedálne 
 
 
 

mailto:mssulekova@mail.telekom.sk
http://www.staremesto.sk/sk/content/materska-skola-sulekova-s-pravnou-subjektivitou/section:citizen
http://www.staremesto.sk/sk/content/materska-skola-sulekova-s-pravnou-subjektivitou/section:citizen
http://www.rzmssulekova.sk/
http://zmluvy.egov.sk/
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7. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy 
Rada školy pri Materskej škole Šulekova 35, 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. K 18.04.2016 bola ustanovená rada 
školy s mandátom na obdobie štyroch rokov. 
Zloženie rady školy v školskom roku 2018/2019: 
Katarína Chalamová – predseda (za pedagogických zamestnancov) 
Jana Šuterová – podpredseda (za pedagogických zamestnancov) 
Dana Zlatohlávková – člen (za nepedagogických zamestnancov) 
doc. Ing. Ján Papula, PhD. – člen (za rodičov) 
Mgr. Andrea Ujvári – člen (za rodičov) 
Ing. Barbora Kachlíková – člen (za rodičov) 
Dana Synaková – člen (za rodičov) 
Vzhľadom na nové zloženie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto po komunálnych voľbách 10. novembra 2018 bolo potrebné delegovať 
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl nanovo, do Rady školy pri Materskej škole Šulekova 
35, nasledovne: 
Mgr. Ivana Ernstová – člen (zástupca zriaďovateľa) – od 20.2.2019 
Ing. Peter Skalník – člen (zástupca zriaďovateľa) – od 20.2.2019 
 
Počet stretnutí v školskom roku 2018/2019: 3x  
Činnosť rady školy v školskom roku 2018/2019:  

• informácia o spracovanom návrhu programového rozpočtu materskej školy na 
kalendárne roky 2019 až 2021,  

• informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu pre školský rok 2018/2019,  

• prerokovanie dokumentov „Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018“, „Správa o výsledkoch 
hospodárenia za rok 2017“ a ich odporučenie na schválenie zo strany 
zriaďovateľa,  

• prerokovanie dokumentu Školský poriadok – dodatok č. 2 Materskej školy 
Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1, 

• informácie o voľbe člena RŠ za rodičov - menovanie Mgr. Ujvári, 
• informovanie o škodovej udalosti súvisiacej s dopravnou nehodou zo dňa 

23.11.2019, ktorou vznikla MŠ škoda na majetku (poškodenie oplotenia, brány, 
bránky, prenosného dopravného značenia), a spôsobe jej odstraňovania.   
 

Ďalšími poradnými orgánmi materskej školy je Pedagogická rada a Metodické združenie. 
 
Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, v školskom roku 2018/2019 
mala štyri zasadania, jej činnosť zahŕňala prerokovanie dokumentov: POP na školský rok 
2018/2019 – Rozpracovanie POP na školský rok 2018/2019, Hodnotenie detí a zamestnancov 
MŠ, Ročný plán vnútornej kontroly MŠ, Vnútorná smernica určenia kariérových pozícii 
pedagogických zamestnancov pre školský rok 2018/2019, Plán kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov na školský rok 2018/2019, ŠkVP Slnečnica, Plánu aktivít na 
školský rok 2018/2019, Školský poriadok – dodatok 2, Správa o výsledkoch a podmienkach 
VVČ za š.r.2017/2018 a Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017, prerokovanie 
pedagogickej dokumentácie, aktuálnych kariérových pozícií pedagogických zamestnancov, 
určenie triednych učiteľov, predpokladaného počtu detí ktoré budú mať odklad povinnej 
školskej dochádzky, počtu prijímaných detí k nasledujúcemu školskému roku, ostatných 
podmienok – kritérií prijímania detí, hodnotenie školského roka 2018/2019 a vnútornej 
kontroly, príprava organizácie budúceho školského roka, ďalej boli pedagogickým 
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zamestnancom poskytované informácie zo strany zriaďovateľa z aktívov riaditeľov, príprava 
a organizácia prevádzky počas letných mesiacov. 

 
Metodické združenie: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci okrem riaditeľky, riaditeľka 
bola prizvaná a zúčastnila sa každého zasadania ako hosť. Metodické združenie malo 
v školskom roku 2018/2019 tri zasadania, predmetom činnosti bolo odovzdávanie si 
pracovných skúseností, pedagogická diagnostika, výber ekovýchovných programov, 
športových kurzov, organizácia besiedok pre rodičov, kvalita výchovno-vzdelávacieho 
procesu v závislosti na činnosti učiteľa, účelné využívanie učebných pomôcok, vzájomné 
hospitácie, využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, prezentácia výsledných prác 
detí z výtvarných a pracovných aktivít a pod. 
 
Údaje o počte detí v materskej škole   
V školskom roku 2018/2018 bolo v šiestich triedach zaradených 116 detí.  
 
Stav k 15. 9. 2018 k. 31. 8. 2019 
Tried počet detí počet detí 
Kuriatka 16 16 
Zajkovia 19 19 
Žabky 20 20 
Mačičky 20 20 
Lienky 20 20 
Psíčkovia 21 21 
Spolu 116 116 

 
Stav k 15. 09. 2018       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2016 menej ako 3 r.                    3 3 0 
2015- 3 ročné 32 18 0 
2014- 4 ročné 29 13 0 
2013- 5 ročné 33 17 0 
2012- 6 ročné 19 7 0 
Spolu 116 58 0 

 
Stav k 31. 08. 2019    
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2016 - 3 ročné 3 3 0 
2015 - 4 ročné 32 18 0 
2014 - 5 ročné 29 13 0 
2013 - 6 ročné 33 13 0 
2012 - 7 ročné 19 17 0 
Spolu 116 58 0 

 
Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy  
 
 spolu dievčat percentuálne 
Na zápise do ZŠ bolo 40 detí      21    100% / 52,5 % 
Do 1. ročníkov ZŠ odišlo 34 detí 15 85,0 % / 37,5 % 
V materskej škole zostalo 6 deti 4 15,00 % / 10,00 % 
Odišlo z materskej školy, do inej MŠ   0 detí 0 0,00 % / 0,00 % 

 
 
 



5 
 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických     
zamestnancov školy 
Materská škola mala v školskom roku 2018/2019 devätnásť zamestnancov, z toho dvanásť 
pedagogických zamestnancov (ďalej iba „PZ“), tri prevádzkové zamestnankyne a štyri 
zamestnankyne školskej jedálne. Jedna pedagogická zamestnankyňa bola dlhodobo 
práceneschopná (od apríla 2019).  Jedna zamestnankyňa školskej jedálne bola dlhodobo 
práceneschopná, jedna podala v priebehu školského roka výpoveď a tak úsek školskej jedálne 
bol dlhodobo neúplne obsadený, nakoľko o prácu v školskej jedálni nie je záujem, hlavne 
z dôvodu finančného ohodnotenia.   
Všetci PZ spĺňali kvalifikačný predpoklad učiteľa materskej školy, osem PZ s požadovaným 
úplným stredným odborným vzdelaním v odbore, jeden PZ s I. stupňom odborného 
vysokoškolského vzdelania, traja PZ s II. stupňom odborného vysokoškolského vzdelania, 
osem PZ s I. atestáciou.  
 
Zamestnanci 
materskej školy 

k 1. 9. 2018 k 31. 8. 2019 

počet osôb 
výška 

úväzku počet osôb výška 
úväzku 

Počet zamestnancov spolu 20 19 18 19 
Pedagogickí zamestnanci 12 12 12/1 dlhodobá PN  12 
Nepedagogickí zamestnanci 3 3 3 3 
Zamestnanci školskej jedálne 5/1 dlhodobá PN 4 3 4 

 

Materská škola 
1. 9. 2018 31. 8. 2019 
počet osôb počet osôb 

Zamestnanci materskej školy (MŠ)  15 15 
Z toho PZ (pedagogickí zamestnanci)  12 12 
Kvalifikovaní 12 12 
Nekvalifikovaní 0 0 
Dopĺňajú si vzdelanie 0 0 
Z toho NZ (nepedagogickí zamestnanci) 3 3 
Upratovačky, školníčka 3 3 
Ostatní 0 0 
Školská jedáleň (ŠJ)   
Zamestnanci/prepočítané podľa úväzkov (1x dlhodobá PN) 5  / 4 3 / 4 
SPOLU MŠ + ŠJ 20 / 19 18 / 19 
% vyhodnotenie zamestnancov 1. 9. 2018 31. 8. 2019 
% počet PZ 12 z počtu zamestnancov  MŠ  
    15 zamestnancov  80% 80% 

% počet PZ 12 z počtu zamestnancov MŠ a  
    ŠJ 20/19 zamestnancov (1x dlhodobá PN od októbra 2017) 60% 67%  

 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
        
Forma vzdelávania do 31.08.2019: 
 

Kontinuálne 
vzdelávanie Názov 

V
zd

el
áv

ac
ia

 
in

št
itú

ci
a 

Po
če

t 
pr

ih
lá

se
ný

ch
 

Priebeh vzdelávania 

Druh začalo pokračuje ukončilo 

AKTUALIZAČNÉ Vykonanie I.atestácie MPC 5 5 0 5 
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AKTUALIZAČNÉ Revízia obsahu predprimárneho 
vzdelávania oblasť: Zdravie a pohyb MPC 2 0  2 0 

AKTUALIZAČNÉ 

Revízia obsahu predprimárneho 
vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 
Umenie a kultúra – časť výtvarná 
výchova 

MPC 1 0 1 0 

AKTUALIZAČNÉ 
Revízia obsahu predprimárneho 
vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 
Človek a svet práce 

MPC 5 0 5 0 

AKTUALIZAČNÉ 
Revízia obsahu predprimárneho 
vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 
Jazyk a komunikácia 

MPC 3 0 3 0 

SPOLU 7 rôznych kurzov kontinuálneho 
vzdelávania MPC 16 5 11 5 

 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
       
Aktivity materskej školy:  

– krúžok anglického jazyka pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (32 detí), 
realizovaný lektorkou (živnosť) na náklady zákonných zástupcov, 

– keramický krúžok pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (34 detí), realizovaný 
CVČ Štefánikova  v Bratislave na náklady zákonných zástupcov, 

– tanečný krúžok – Občianske združenie ELASTIC BABYTIME, pre prihlásené deti z 
    Psíčkovia, Lienky (29 detí)  náklady zákonných zástupcov, 
– športový kurz Francúzsky minitenis pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (17 

detí), – TOP TENIS – september 2018, na náklady zákonných zástupcov,  
– korčuliarsky výcvik pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (20 detí), agentúra 

ŠK TEMPO s.r.o.– november 2018 na náklady zákonných zástupcov, 
– gymnastický výcvik pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (20 detí), agentúra 

ŠK TEMPO s.r.o.– marec 2019 na náklady zákonných zástupcov, 
– plavecký výcvik pre prihlásené deti z tried Psíčkovia, Lienky (24 detí), agentúra ŠK 

TEMPO s.r.o.– máj 2019 na náklady zákonných zástupcov, 
– divadelné, bábkové, koncertné, folklórne a zábavné predstavenia,  
– interaktívne ekovýchovné programy realizované v spolupráci s Inštitútom aplikovanej 

ekológie DAPHNE, 
– interaktívny edukačný projekt Malí medici, 
– zážitkové populárno-náučné predstavenie Sférické kino,  
– logopedická depistáž – orientačné vyšetrenie reči detí, v spolupráci s Mgr. 

Majdákovou – november 2018, 
– depistáž predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí v spolupráci s  

CPPPaP Brnianska podľa záujmu rodičov – marec 2019, 
– zábavné dopoludnie pre predškolákov „Certifikát perspektívneho absolventa našej 

školy“ – ZŠ Mudroňova – apríl 2019,  
– týždeň detských radostí k MDD – máj/jún 2019, 
– prehliadka mesta Vláčikom Blaváčikom, 
– interaktívne učenie v Meste povolaní, 
– beseda so spisovateľkou p. Moderdovskou spojená s tvorivými dielňami. 

 
Prezentácia na verejnosti: 

– zapájanie sa do výtvarných prehliadok a súťaží: Tekvicový jesenný deň, Vesmír očami 
detí, PRAMIENOK 2018, 

– besiedky – vystúpenia detí pre rodičovskú verejnosť, Vianočná besiedka každá trieda 
v decembri 2018, besiedka ku Dňu matiek každá trieda v máji 2019, 
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– vystúpenie detí triedy Psíkovia s vianočným programom na Staromestských 
vianočných trhoch 2018, 

– anonymné poskytnutie informácií – prieskumy, dotazníky pre bakalárske a diplomové 
práce. 

 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
Dopravné ihrisko v materskej škole – využitie  
Začiatok realizácie: 01.09.2006 
Ukončenie realiz.: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Vybudovaním dopravného ihriska vznikol bezpečný, estetický 
a súčasne náučný komplex, určený pre organizované i voľné hry detí pri dopoludňajšom 
a popoludňajšom pobyte vonku, ktorý plní funkciu reálnej názornej pomôcky pre získavanie 
základných poznatkov dopravnej výchovy. Jeho využívanie napomáha venovať zvýšenú 
pozornosť dopravnej výchove už od najútlejšieho veku dieťaťa a tým predchádzať dopravnej 
nehodovosti detí. Dopravné ihrisko je ponúkané všetkým materským školám v Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k jednorazovému využitiu v školskom roku po dohode s vedením 
materskej školy. 
 
Detské fitnes 
Začiatok realizácie: 01.10.2007 
Ukončenie realiz.: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Projekt začal vyprataním a prípravou miestnosti bývalého skladu a 
zabezpečením detských cvičiacich strojov. Detské fitnes pomáha spestriť aktivity telesnej 
výchovy, využíva sa i v rámci záujmovej činnosti, tiež ako náhradné plnenie pobytu vonku, 
pri nepriaznivom počasí. Cvičenia nie sú silové ale aerobné, kopírujú prirodzený pohyb a sú 
vhodné pre deti predškolského veku. Detské fitnes je vybavené deviatimi cvičebnými strojmi: 
rotoped, chodiaci trenažér, bežiace pásy.  
 
Bezpečná škôlka 
Začiatok realizácie: 01.10.2008 
Ukončenie realizácie: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Projekt Goodyear – Bezpečná http://www.bezpecnaskolka.sk/ škôlka 
začal svoju realizáciu v roku 2008 pod záštitou podpredsedu vlády SR a Ministerstva školstva 
SR. Zameriava sa na zvýšenie bezpečnosti detí materských škôl v rámci cestnej premávky 
nosením reflexných viest mimo areálu materskej školy.  
 
Recyklohry 
Začiatok realizácie: 31.01.2011  
Ukončenie realizácie: do odvolania 
Výsledky a popis: Projekt „RECYKLOHRY“ http://www.recyklohry.sk/sk/ je školský 
recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho 
nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do 
výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou 
životného štýlu nastupujúcej generácie. Organizátorom projektu je kolektívna organizácia 
ASEKOL SK, s. r. o., ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení 
zaoberá organizáciou oddeleného zberu a spätného odberu elektrospotrebičov na základe 
zapísania do Registra kolektívnych organizácií Ministerstvom pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR, číslo registrácie – KOVEZ 14. V interiéri materskej 
školy je nádoba na zber drobných elektrozariadení, ktorá je k dispozícii i pre zákonných 
zástupcov detí a podľa potreby je zabezpečovaný odvoz. Od školského roka 2013/2014 sa  
zberajú i použité batérie a od školského roka 2015/2016 máme i špeciálnu nádobu na použité 

http://www.bezpecnaskolka.sk/
http://www.recyklohry.sk/sk/


8 
 

tonery a cartridge. V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnil jeden odvoz 60 malých 
domácich spotrebičov a 20 kg použitých batérií.  
 
HorebPET 
Začiatok realizácie:  podporovanie projektu od novembra 2013 
Ukončenie realizácie: do odhlásenia 
Výsledky a popis: Cieľom projektu je vytváranie finančných rezerv na podporu sociálne 
slabších jednotlivcov, a taktiež senzibilovať spoločnosť na environmentálne, sociálne 
a duchovné potreby jednotlivcov a skupín. Projekt je založený na zbere zdanlivo malých 
a nenápadných PET-vrchnákoch, ktoré v konečnom dôsledku môžu vykonať veľké dielo, ak 
sa využijú správnym spôsobom. V materskej škole je vytvorené zberné miesto PET 
vrchnákov s propagačným materiálom o projekte. Na domovskej stránke projektu 
http://www.horebpet.sk/ je materská škola zverejnená ako jeden z podporovateľov projektu, 
v školskom roku 2018/2019 sa nazbieralo a odovzdalo 8 vriec PET-vrchnákov.  
 
Školské ovocie 
Začiatok realizácie: zapojenie sa do projektu od školského roka 2014/2015 
Ukončenie realizácie: do odhlásenia 
Výsledky a popis: Cieľom projektu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, 
vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti 
a obezity. V školskom roku 2018/2019 školská jedáleň pri materskej škole odoberala ovocie, 
ovocné šťavy od Boni Fructi, spol. s r.o. 
  
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole   
      
Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti pedagógov je dobrá 
a z hľadiska činnosti a rozvoja osobnosti detí je veľmi dobrá. Toto zistenie je pozitívom 
vzhľadom k dobrej príprave detí na vstup do 1. ročníka základnej školy. Učiteľky striedajú 
klasický štýl práce s alternatívnymi formami a uplatňovaním individuálneho prístupu 
k dieťaťu. Služby poskytované rodičom a aktivity s vplyvom na výchovno-vzdelávaciu 
činnosť sú na veľmi dobrej úrovni. Personálne, psychohygienické a materiálno-technické 
podmienky sú veľmi dobré, priestorové podmienky sú vyhovujúce, estetické. Riadenie školy 
s právnou subjektivitou má veľmi dobrú úroveň. Strategické plánovanie a zameranie školy na 
prácu s projektom Škola podporujúca zdravie je veľmi dobré, vychádza z podmienok 
a tradícií školy a jednoznačne smerujú k rozvoju školy. Kontrolný systém má dobrú úroveň, 
informačný systém je prehľadný, na veľmi dobrej úrovni. Pedagogická a pracovná 
dokumentácia je vedená v zmysle platnej legislatívy. Celkovo možno kvalitu priebehu 
a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti, podmienky a riadenie hodnotiť ako veľmi dobré. 
Kvalita realizácie, výsledky a podmienky výchovy a vzdelávania a riadenie školy sú veľmi 
dobré, čo je o stupeň vyššie ako výsledky komplexných inšpekcií v rámci Slovenskej 
republiky a Školského inšpekčného centra Bratislava v školskom roku 2003/2004. 
Školská inšpekcia hodnotí na: 
Veľmi dobrej úrovni: kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania 
   Aktivity školy vplývajúce na rozvoj osobnosti detí 
   Konzultačnú a poradenskú činnosť 
   Spoluprácu so vzdelávacími a spoločenskými inštitúciami 
Kľúčové pozitívne stránky materskej školy: koncepčné strategické plánovanie a realizácia 
zámerov a cieľov školy. 
Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá: 
veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna 

úroveň 

http://www.horebpet.sk/
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dobrý prevaha pozitív, formálne, menej významné nedostatky, nadpriemerná 
úroveň 

priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná úroveň 
nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh 

výchovy a vzdelávania 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Priestorové podmienky  
Areál materskej školy:   

– 6 tried, 5 spální, deťom jednej triedy sa ležadlá rozkladajú,  
– každá trieda má vlastnú šatňu a umyváreň, 
– jedáleň, telocvičňa, detské fitnes, miestnosť pre keramický krúžok, kabinet na 

výtvarné pomôcky, 
– pedagogický i ostatní zamestnanci majú uzamykateľné priestory na odkladanie 

osobných vecí, 
– kotolňa, miestnosť vzduchotechniky, skladové priestory, 
– kuchyňa s priľahlými priestormi, jedáleň, výdajňa hotových jedál, zberňa použitého 

bieleho riadu, 
– rozľahlý školský dvor s pieskoviskami, kĺzačkami, vonkajšími hracími zariadeniami, 

dopravným ihriskom a viacúčelovým športoviskom s bezpečnostným gumeným 
povrchom.  

 
Materiálno-technické podmienky 
Budova materskej školy je po čiastočnej rekonštrukcii financovanej zriaďovateľom, školská 
kuchyňa s príslušenstvom a všetky detské umyvárne spĺňajú náročné kritériá súčasných 
normatívnych predpisov, zrekonštruovaná je kotolňa, vymenené sú okná za plastové. 
Rekonštrukcie napomohli k nerušenej prevádzke budovy. Avšak neustále sa vynárajú ďalšie 
problémy so zabezpečovaním prevádzky a bezpečnosti vonkajšieho i vnútorného areálu 
materskej školy. Budova i s areálom je ohrozovaná extrémnymi poveternostnými 
podmienkami.    
Materiálno-technické podmienky zabezpečuje predovšetkým zriaďovateľ i materská škola. 
SRRZ – RZ pri Materskej škole je taktiež nápomocné a v rámci svojich možností napomáha 
ku skvalitneniu materiálno-technických podmienok. 
Zriaďovateľ zabezpečil:  

– finančné zabezpečenie organizácie (mzdy, odvody, z podstatnej časti i prevádzku), 
– pravidelnú deratizáciu objektu, 
– kosenie trávnatých plôch, 
– opravu časti oplotenia MŠ a výmenu bránky a brány. 

Materská škola zabezpečila: 
– personálne zaistenie chodu materskej školy, 
– nerušenú prevádzku budovy so zabezpečením energií, pravidelné revízie,  
– opravy kuchynských zariadení, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potrebu školskej 

jedálne, 
– učebné pomôcky – pracovné zošity pre predškolákov, divadelné predstavenia,  
– úrazové poistenie detí. 

SRRZ – RZ pri Materskej škole zabezpečilo: 
– doplnenie rôzneho edukačného, výtvarného a iného spotrebného materiálu, darčeky 

pre deti, pohostenia na besiedky ..., 
– financovanie kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, 
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– autobusovú dopravu, výlet pre deti, rozlúčku s predškolákmi i s upomienkovými 
darčekmi pre deti, 

– výmenu nefunkčných ventilov na radiátoroch v celom objekte MŠ. 
 
Ďalšie potrebné opravy – údržby, zabezpečenia a problémy: 
Nevyhnutné opravy: 

– odstránenie príčiny vlhnutia a plesnenia stien telocvične vonkajším odizolovaním 
múru, 

– oprava vonkajšieho betónového schodiska (časti kovového zábradlia sú prehnité, 
opadáva omietka a betónové časti), 

– oprava a obnova maľoviek stien, plafónov a niektorých soklov, renovácia niektorých 
vnútorných dverí, výmena častí opotrebovaného podlahového PVC, výmena 
osvetlenia. 

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 
2018 
1. O dotáciách z rozpočtu mestskej časti, z výnosov podielových daní. 
Materská škola podlieha pod „originálne kompetencie“ a je financovaná z podielových daní, 
tiež z príspevkov – dotácií štátu na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. V roku 2018 dostala materská škola od zriaďovateľa z podielových daní sumu 
260.670,- €, čo bolo na jedno dieťa a rok 2.247,16 €. 
Za dobropisy (preplatky za dodávku elektriky, plynu za rok 2017) sa vrátilo na účet 906,- € 
 
2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 
V roku 2018 rodičia/zákonní zástupcovia uhrádzali mesačný poplatok za jedno dieťa 20,- €; 
25,- €; 30,- € na 1 dieťa mesačne. Materská škola mala spolu k dispozícii a použila v roku 
2018 spolu 21.100 € tzv. „školné“ od zákonných zástupcov. Finančné prostriedky boli použité 
na zabezpečenie prevádzky, poistenie detí.     
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytlo finančný príspevok na päťročné dete 
v celkovej sume 6.892,- €, na 40 detí. 
Finančné prostriedky boli použité na pracovné zošity, detské periodiká, divadelné 
predstavenia, osobné príplatky a odmeny PZ ktorí pracovali s deťmi ktoré mali jeden rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky.  
 
Povinný príspevok na režijné náklady na prípravu a výdaj jedla v zariadení školského 
stravovania bol vo výške 0,50 €/deň na jedno dieťa, režijné náklady na stravovanie 
zamestnancov v roku 2018 boli vo výške 1,63 €/1 obed. Spolu režijné náklady za deti 
a zamestnancov tvorili sumu 12.868 €, ktoré boli použité na prevádzku školskej jedálne.  
 
3. Netýka sa materskej školy. 
 
4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb ich použitia v členení podľa finančných aktivít. 
Materská škola získala v roku 2018 700,- €, na výdavkový účet materská škola previedla na 
použitie 700,- € a na mimorozpočtovom účte na rok 2019 zostalo 0,- €. Financie boli použité 
na prevádzku. 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne. 
Materská škola v roku 2018 vyčerpala prostriedky vo výške 332.358,- €, čo predstavuje na 
jedno dieťa a rok zhruba 2.865,16 €.  
Správa o výsledkoch hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok tvorí prílohu č.1. 
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
1 PREZENTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 
1.1  Prezentovať prácu, aktivity a výsledky materskej školy.     
Realizácia 
a) Aktuálne prezentovať výsledky edukačných aktivít (výtvarné práce detí, pracovné 

výtvory, pokusy, pracovné listy, pracovné zošity a pod.) prostredníctvom triednych 
násteniek a výstaviek v šatniach jednotlivých tried. 

Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci 
Termín:   celoročne, každý školský rok 
PLNILO SA – triedne nástenky a výstavky boli periodicky aktualizované. 
b) Informovať rodičovskú verejnosť o aktuálnom živote materskej školy prostredníctvom 

webového sídla Rodičovského združenia pri materskej škole www.rzmssulekova.sk. 
Zodpovednosť:  pedagóg Mgr. A. Pavlíková  
Termín:    celoročne, každý školský rok    
PLNILO SA – webová stránka bola priebežne aktualizovaná.  
c) Zapájať sa do vybraných výtvarných súťaží a prehliadok vyhlasovaných pre deti 

predškolského veku.  
Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci 
Termín:    celoročne, každý školský rok      
PLNILO SA –Vesmír očami detí (8 prác), Najkrajšia fašiangová maska (5 prác), 

Žitnoostrovské pastelky (6 prác).  
d) Zapájať sa do vybraných verejných vystúpení organizovaných zriaďovateľom. 
Zodpovednosť:  pedagogickí zamestnanci tried detí najstarších vekových skupín  
Termín:    každý školský rok 
PLNILO SA – vystúpenie detí predškolskej triedy na Staromestských vianočných trhoch. 
e) Prezentovať výtvarné práce detí na nástenkách MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto. 
Zodpovednosť:  pedagogickí zamestnanci (poskytnutie výtvarných prác), 
    pedagóg P. Brunovská (inštalácia nástenky)  
Termín:    každý školský rok 
PLNILO SA – v zmysle harmonogramu. 
f) Pripravovať pre rodičov vystúpenia detí – besiedky k Vianociam a ku Dňu matiek. 
Zodpovednosť:  pedagogickí zamestnanci  
Termín:    každý školský rok (december, máj) 
 PLNILO SA – v decembri 2018 mala každá trieda Vianočnú besiedku a v máji 2019 

z príležitosti Dňa matiek. 
 
2 PROFESIJNÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV   
2.1 Usmerňovať pedagogický kolektív pri výbere akreditovaných kurzov 

kontinuálneho vzdelávania 
Realizácia  
a) Viesť pedagogický kolektív k výberu takých kurzov kontinuálneho vzdelávania, ktoré sú 

v súlade s ich osobitými predpokladmi, s postulátom materskej školy, ako  i s aktuálnymi 
Pedagogicko-organizačnými pokynmi (konkrétne úlohy pre materské školy).  

         Zodpovednosť:  riaditeľ a zástupca materskej školy  
         Termín:    každý školský rok 
PLNILO SA – v školskom roku 2018/2019 regionálne pracovisko MPC Ševčenkova 

ponúkalo niekoľko programov kontinuálneho vzdelávania, nie všetky aj realizovalo. 
V školskom roku 2018/2019 boli pedagogickí zamestnanci prihlásení na 4 rôzne kurzy 
kontinuálneho vzdelávania  a Vykonanie I. atestácie. Absolvované boli:   

http://www.rzmssulekova.sk/
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- vykonanie I. atestácie. 
b) Personálne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces (organizácia zastupovania) materskej 

školy počas absolvovania schválených kurzov kontinuálneho vzdelávania (na základe 
aktuálne schváleného Plánu kontinuálneho vzdelávania).  

    Zodpovednosť:  zástupca materskej školy 
   Termín:    každý školský rok 
 PLNILO SA – organizácia zastupovania bola zabezpečená  
c) Zohľadňovať možnosti materskej školy pri výbere termínu a nástupu na schválené kurzy 

kontinuálneho vzdelávania vzhľadom k zabezpečeniu prevádzky. 
    Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci 
    Termín:    každý školský rok 
 PLNILO SA – organizácia zastupovania bola zabezpečená.  

 
2.2 Podporiť inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu s implementáciou nových 

prístupov a ideí do praxe 
Realizácia 
a) Zabezpečiť odborné periodiká (Predškolská výchova, Naša škola) pre samoštúdium 

a inšpiráciu pedagogických zamestnancov.  
     Zodpovednosť:  riaditeľ materskej školy 
  Termín:    každý školský rok 
 Zdroj financovania: z rozpočtu materskej školy 
 PLNILO SA – zabezpečené boli odborné periodiká Predškolská výchova i Naša škola. 
b) Zabezpečiť odborné metodické i praktické publikácie pre samoštúdium a inšpiráciu 

pedagogických zamestnancov.  
     Zodpovednosť:  riaditeľ materskej školy 
  Termín:    každý školský rok 
 Zdroj financovania: z rozpočtu materskej školy 

PLNILO SA – zabezpečené boli odborné a metodické materiály prístupné na portáli 
minedu.sk, mpc.sk.  
 

3   SKVALITNENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V KONTEXTE 
S JEHO PODMIENKAMI   

3.1 Podporiť u detí rozvoj predčitateľskej gramotnosti 
Realizácia 
a) Rozšíriť fond detskej beletrie.   
Zodpovednosť:   pedagogickí zamestnanci (prieskum a výber detských kníh),  

   riaditeľ materskej školy (zabezpečenie) 
  Termín:        každý školský rok 
 Zdroj financovania: prostriedky SRRZ – RZ pri MŠ Šulekova 
 PLNILO SA – ako dar, získala materská škola mnoho titulov detských kníh od rodičovskej 

verejnosti. 
b) Zabezpečiť detské knihy typu maľované čítanie, obrázkové čítanie. 
Zodpovednosť:   pedagogickí zamestnanci (prieskum a výber) riaditeľ materskej školy 

(zabezpečenie) 
Termín:        každý školský rok 
Zdroj financovania: Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl ktoré majú v 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 

 PLNILO SA – podľa aktuálnej ponuky boli zakúpené pracovné zošity pre každé dieťa , 
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky s námetmi na maľované 
čítanie a obrázkové čítanie (Jazýček šikovníček). 



13 
 

c) Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť kontinuálne, rozvíjať aktívne počúvanie         
s porozumením. 

Zodpovednosť:   všetci pedagogickí zamestnanci  
Termín:        každý školský rok 
Zdroj financovania: z rozpočtu materskej školy, Prostriedky Rodičovského združenia pri 

Materskej škole  
PLNILO SA – spolupráca s knižnicou  v ZŠ Mudroňova, besedy s autorkou detskej literatúry, 

divadelné predstavenie v MŠ (jedenkrát v mesiaci), interaktívne čítanie s rodičmi v triede 
Kuriatka.  

 
3.2 Podporiť psychomotorický vývoj detí, rozvíjať hrubú motoriku pri pobyte vonku  
Realizácia 
a) Doplniť športové vybavenie školského dvora o prenosné hokejové bránky, nastaviteľnú 

sieť pre loptové hry, 
Zodpovednosť: pedagogickí zamestnanci (prieskum) riaditeľ materskej školy 

(realizácia)  
Termín:   2018/2020 
Zdroj financovania: Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky,  prostriedky Rodičovského združenia pri 
Materskej škole  

PLNILO SA – bolo dokúpené športové vybavenie podľa aktuálnej potreby z prostriedkov 
Rodičovského združenia 

d) Pokračovať v realizácii projektov „Dopravné ihrisko“, „Detské fitnes“ 
Zodpovednosť:  pedagogickí zamestnanci 
Termín:    2018/2020 
PLNILO SA – projekty realizované denne.  

  
3.3 Podporiť environmentálnu výchovu – environmentálne povedomie detí    
Realizácia 
a) V rámci environmentálnej výchovy využívať vybrané ponúkané environmentálne 

programy.   
Zodpovednosť:  zástupca riaditeľa (výber, koordinácia) 
Termín:    každý školský rok 
PLNILO SA – materská škola zabezpečila v spolupráci s SRRZ – RZ pri Materskej škole 

(úhrada za programy) zážitkové ekovýchovné programy prostredníctvom mimovládnej 
neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody  DAPHNE inštitút aplikovanej 
ekológie: Víla Moravienka, Tajomstvo lesa, Dávny svet ukrytý v kameňoch, Papierové 
čarovanie (vždy pre vybrané triedy).  

b) Podnietiť deti a rodičov k aktívnej participácii na školskom recyklačnom programe 
Recyklohry a napomáhajúcom projekte HorebPET.   

Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci (motivácia),  
     zástupca riaditeľa (koordinácia zberu a odvozu)  
Termín:    každý školský rok 
PLNILO SA – v školskom roku 2017/2018 sa podarilo 1x realizovať odvoz nazbieraných 

elektrozariadení a použitých batérií, 1x sa realizoval odvoz vriec zozbieraných pet 
vrchnákov. 

 
3.4 Podporiť u detí rozvoj finančnej gramotnosti 
Realizácia 
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Rozvíjať a budovať u detí finančnú gramotnosť prostredníctvom hier, tvorivých dielní, aktivít, 
ktoré budú veku primerané a vhodné na ich využívanie v podmienkach materskej školy 
a zároveň budú zárodkom pre rozvoj finančnej gramotnosti budúcej generácie. 
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci (motivácia), zástupca materskej školy   
Termín:   každý školský rok 
PLNILO SA – v rámci aktivít v hier a činností podľa výberu detí a vzdelávacích aktivít   
 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení. 
Podľa SWOT analýzy  
 

Silné stránky Slabé stránky 
- hodnotný tím pedagógov 
- prevažuje ochota spolupracovať, 

pomáhať, riešiť problémy 
 výhodná poloha, účelovosť budovy, 

priestrannosť budovy a areálu 
- vlastné školské stravovanie s kvalitným 

vybavením školskej kuchyne 
- dobré meno medzi rodičovskou 

verejnosťou 
- pomoc, podpora rady školy 
- subvenčný postoj Rodičovského 

združenia  
- účelové športoviská – telocvičňa a 

detské fitnes, dopravné ihrisko, 
vonkajšie viacúčelové športovisko 
s bezpečnostným gumovým povrchom  

- nižšia kapacita ako dopyt, neuspokojenie 
všetkých rodičov k prijatiu dieťaťa do 
materskej školy 

- navzdory priestrannosti a účelovosti 
budovy, nižšia rozloha tried oproti 
stanoveným parametrom 

- zabezpečenie chodu budovy 
a administratíva zahlcuje pracovné 
vyťaženie vedúcich zamestnancov   

- náporové stresové situácie, preťaženosť  
- chýbajúce možnosti finančného 

ocenenia kvalitných pracovných 
výkonov, stimulácie zamestnancov 
k iniciatívnosti a samostatnosti 

Príležitosti Riziká 
- spolupráca medzi učiteľom a rodičom – 

spoločná hodnotová zameranosť 
- rešpektovanie pravidiel materskej školy 

rodičmi – jednotnosť, dôslednosť vo 
výchove detí, dodržiavanie 
stanovených pravidiel  

- kvalitné ponuky kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických 
zamestnancov 

- zmena systému normatívneho 
financovania materských škôl – nie 
z podielových daní, ale z rozpočtovej 
kapitoly MŠVVaŠ SR i so zreteľom na 
priestorové podmienky budovy 
 

- poddimenzovanie financovania  
- nárast nákladovosti prevádzky 
- nepredvídateľné problémy technického 

charakteru pre zabezpečenie prevádzky 
- živelné prírodné javy – prívalové dažde, 

víchrice s následnými konzekvenciami  
- nárast administratívy, legislatívne 

zmeny, komplikovanosť, neprehľadnosť 
- krajne liberálna, merkantilná rodičovská 

výchova 
- pracovné zaťaženie rodičov s dôsledkom 

deficitu pozornosti venovanej deťom   
- ambivalentné postoje rodičov k zdraviu 

a chorobe vlastných detí voči ostatným  
-   vandalizmus  

 
 
 
 
 
 
                                            
                                                                                                        Mgr. Zuzana Danišková 
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V Bratislave 4.októbra 2019                  riaditeľka materskej školy 
         

 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 
 
 
 
DOTÁCIE Z MÚ 260.670,- € 
 
 
 
 
DOTÁCIE Z PRÍJMOV   
 školné 21.100,- € 
 sponzorské 270,- € 
 školné štát 6.892,- € 
 réžia ŠJ 12.868,- € 
 dobropis 906,- € 
 stravné 30.605,- € 
SPOLU DOTÁCIE  333.741,- € 
         
  
ČERPANIE   
Materská škola mzdy 167.701,- € 
 odvody 60.397,- € 
 prevádzka 26.584,- € 
 spolu 254.682,- € 
Školská jedáleň mzdy 26.735,- € 
 odvody 9.432.- € 
 prevádzka 12.201,- € 
 potraviny 29.308,- € 
 spolu 77.676,- € 
SPOLU ČERPANIE MŠ + 
ŠJ 

 332.358,- € 

 
 

     
                                                                                                
Zostatok na účte k 31.12.2018 1.383,34 € 
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Spracovala Ing. Gabriela Horanská.                        

                
 

Príloha č. 2 
 
 
 
 
Vyjadrenie rady školy   
 
       

Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Šulekova č. 35, za školský rok 
2018/2019 a Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2018. 
 
 
 
 
 
       Katarína Chalamová   
         meno a priezvisko predsedu rady školy  

 
 

V Bratislave 10. októbra 2019 


