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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. Plán práce MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava na školský rok 2008/2009 

      4.   Informácie o činnosti Rady školy pri. MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 08  Bratislava 
5. Koncepcia materskej školy a projekt Dramatizácia a bábkové divadlo 
6. Ďalšie podklady 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy ul. 29. augusta č. 6, 811 08  Bratislava za školský rok 2008/2009 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy: ul. 29. augusta č. 6               
                                                                                                           81107 Bratislava 
3. Telefónne číslo:  52968644                                    Faxové číslo: 
4. Internetová adresa: www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MS29augusta                                           
e-mailová adresa: 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

 
6. Vedúci zamestnanci školy 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Eleonóra Schultheisová 
 

riaditeľ materskej školy 
uvoľnená z funkcie k 1.novembru 2009 

Mgr. Juliana Braunsteiner dočasne vymenovaná za riaditeľku dňom   
1. novembra 2008 na 6 mesiacov, 
po výberovom konaní na návrh rady školy 
vymenovaná do funkcie riaditeľky  
s účinnosťou  od 1. marca 2009    

Valéria Schiffelová zástupca riaditeľa materskej školy, poverená 
do 28.2.2009 

Dana Španková zástupca riaditeľa pre materskú školu, 
poverená od 1.3.2009 

 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 
7.1 Údaje o rade školy 
Rada školy pri MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 08  Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21.4.2004. 
Funkčné obdobie sa začalo dňom 22.4.2004 na obdobie 4 rokov. 
Následné funkčné obdobie po uplynutí 4 rokov sa začalo po voľbách na ustanovujúcej 
schôdzi rady školy dňom 25.04.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy 
 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. p. Málasi-Csomor Alžbeta predseda za rodičov 
2. p. Śpanková Dana  podpredseda za pedagogických zamestnancov 
3. p. Turjánová Melinda      za pedagogických zamestnancov 
4. p. Brožovičová Martina    za rodičov 
5. p. Ing. Štefanec Milan  delegovaný za zriaďovateľa – poslanec 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009 
1. Počet zasadnutí rady školy: 3 
2. Problematika, ktorou  sa  Rada  školy  zaoberala: 

 
5.novembra 2008 

1/ Hodnotiaca  správa  výsledkov  výchovno-vzdelávacej  činnosti  v materskej  škole  za  
školský  rok  2007/2008 
2/ Požiadanie riaditeľky E. Schultheisovej o uvoľnenie z funkcie  
3/ Sťaženosť prevádzky MŠ z dôvodu hlučnosti a prašnosti spojenej s výstavbou bytového 
domu v tesnej blízkosti MŠ 
4/ Likvidácia prechodu pre chodcov a semaforu na ul. 29. augusta č.6, ktorý sa využíval 
na vychádzkach do Medickej záhrady. 
5/ Kontrola uznesení zo schôdze rady školy dňa 19.6.2008 
 

           6.február 2009  
Školská rada bola prítomná na výberovom konaní na funkciu riaditeľa MŠ. Na základe 
výsledkov výberového konania navrhla zriaďovateľovi menovať do funkcie riaditeľa MŠ    
na ul. 29. augusta Mgr. Julianu Braunsteiner. 
 
         18.jún 2009 
     1/ Požiadavky na výkon opráv v exteriéri a interiéri MŠ 
     2/ Doplnenie vyučovacieho jazyka maďarského do zriaďovacej listiny  
     3/ Tvorba školského vzdelávacieho programu pre MŠ 
 
        
7.2 Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy  
 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
a) Pedagogická rada 

                  b) Rada školy 
                  c) Metodické združenie 

 
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém 

práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných 
orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.): 

 
a) rozbory, hodnotenie a porovnávanie výchovno-vzdelávacích výsledkov 
 
b) pomoc pri organizovaní školských výletov, akcií, podujatí a krúžkovej činnosti 

 
c) vypracovanie úloh za šk. rok 2008/09  - projekt Dramatizácia a bábkové 

divadlo 
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b)Údaje o počte detí materskej školy 
 
 

Stav k 15. 9. 2008 Stav k 31. 8. 2009 

Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

 Integ. 

4      80 X  4 80 X  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

4   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 20   3-ročné 19  

 4-ročné 25   4-ročné 20  

 5-ročné 24   5-ročné 20  

 6-ročné  3   6-ročné 20  

 spolu 76   spolu 79  

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

 
          20 

 
          10/50% 

 
          4/20% 

 
4 

 
 
e)   Údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania      
 
 
Predškolská výchova a vzdelávanie v MŠ sa uskutočňovalo podľa programu výchovy 
a vzdelávania detí v materských školách. 
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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 10 zamestnanci –spolu 3 
Z toho PZ 8   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 8   
- nekvalifikovaní    
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní  1   
Spolu MŠ + ŠJ  13   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 

 
 

    
64% 

  

 
 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy (§2 ods.1 
písm. h) 
      ( uvádzať za školský rok 2008/2009) 
 

Priebeh vzdelávania/počet/ 
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

ukončilo pokračuje začalo 
Priebežné 

vzdelávanie 
                0                      0 0 0 

Funkčné vzdelávanie 
riadiacich 

zamestnancov MŠ 
0 0 0 0 

Jednorazové 
vzdelávacie                           
semináre 

8    

 
 
 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  
Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ 
 
 
Účasť  na  bábkových  predstaveniach : 
V mesiaci  Január   2009 – ŠBD, Princezná Kukulienka , v MŠ – Na čo sú nám zúbky?           
- Máj 2009  - Divadlo Žu-žu: Snehulienka a 4 trpaslíci 
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 Mgr. Juliana Braunsteiner úzko spolupracovala s bábkohereckým krúžkom  na ZŠ Dunajská 
ul. 
17.12.2008 sme uskutočnili vianočnú besiedku spojenú s občerstvením a rozdelením nových 
hračiek do všetkých tried 
20.01.2009 sa deti predškolského veku zúčastnili na dni otvorených dverí v ZŠ na Dunajskej  
ul. a oboznámili sa s priestormi školy a s vyučovaním v 1.triede ZŠ. 
3. 02.2009 sme zorganizovali fašiangový karneval a fotografovanie detí v maskách 
04.03.2009 sa uskutočnil v MŠ envirodeň. V praktickej ukážke sa deti oboznámili  
s charakteristickými vlastnosťami a so  spôsobom  života lesných živočíchov a hmyzu.                                                              
20.05.2009 sme uskutočnili vystúpenie detí a prípravu darčekov pre mamičky a babičky – 
Deň matiek 
01.06.2009 prebiehali športové hry a súťaže na školskom dvore – MDD 
24.06.2009 sme realizovali s deťmi program pre rodičov – Rozlúčka s predškolákmi 
 
Krúžky : anglický  jazyk, tanečno-pohybová príprava  
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila 
Deň otvorených dverí v ZŠ na Dunajskej ulici. Deti mali možnosť oboznamovať sa 
s vyučovacím procesom,  činnosťou záujmových krúžkov, konkrétne s tvorbou keramických 
predmetov. 
 
i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                        
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

Súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

      
      
      

 
 
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 

Dramatizácia a bábkové 
divadlo 

2004 2007 – 2008 – 2009-
vzhľadom  na  dobré 
výsledky  sa  počíta 
aj  s dlhodobejšou 
koncepciou 
 

Získanie grantu od 
nadácie Pontis vo 
výške 39 468,-Sk, viď 
príloha č.1- oznámenie 
o udelení grantu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
Ďalšie informácie:  
 
 
Časový harmonogram projektu  
 

Fáza Rok Aktivita 
2004        Exkurzie: do zákulisia  ŠBD  na  Dunajskej  ulici – 

umelecké dielne – výroba  bábok, kulís, rekvizít 
Stretnutie  detí  s profesionálnymi  výtvarníkmi  a  
zamestnancami  bábkového  divadla 
Návštevy  bábkových  predstavení 

  
Príprava projektu 

2005 Získanie  grantu  od  nadácie  Pontis : nákup 
výtvarného  materiálu, bábok, dvoch paravánov, 
klavíra, hudobných  nástrojov 
 

2005 Vytvorenie podmienok  na  „dielňu  detskej  
tvorivosti“- zhotovovanie  bábok v spolupráci 
s rodičmi a p. učiteľkami 

2006 Zostrojovanie  a  vytváranie  bábok  a  hranie  
bábkového  divadla  deťmi  v materskej  škole: 
Chorý  medvedík, O pampúšikovi, Tri malé prasiatka 

2007 Dramatizácia : O dvanástich  mesiačikoch, Malá 
rozprávka o repe, 

 
 

 
Realizácia projektu 

2007 Pohybová  improvizácia : symfonická  rozprávka 
Peter a Vlk, 
Zostrojovanie  vtákov, zvierat, rozprávkových  postáv: 
/prírodný materiál, technický materiál,  výtvarný 
materiál/ 
 

 2008 Spolupráca s bábkohereckým krúžkom ZŠ Dunajská 
ul. – vystúpenie detí v MŠ ul.29.augusta  04.02.2008-
„Kto je najsilnejší“- zodp. Mgr. Julianna Braunsteiner 
Zhotovenie bábok- mačiek-22ks a realizácia 
rozprávky: 
„Teraz je na ulici blato“ 
Vystúpenie detí – program pre rodičov na Deň matiek 
-dramatizácia rozprávky „O kozliatkach“6.5.08 
Vystúpenie detí - program na rozlúčku - tanečno-
dramatické pásmo “Africké rozprávky“25.6.2008 

 2009 Jednoduchá dramatizácia rozprávky Guľko Bombuľko 
Voľná dramatizácia a mravné hodnotenie  Ezopových 
bájok s využitím maňušiek a paravánu. 
Zhotovenie súboru vtákov z textílie, ktorý sa využil 
v literárnom programe na Rozlúčke s predškolákmi 
dňa 24.6.2009 
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Ďalšie zdroje financovania projektu 
 
 Darca Výška príspevku Forma príspevku 

a.) Občianske združenie rodičov 2650 EUR          2%  z daní  fyzických osôb 

Časť  tejto sumy  sa  využíva  aj  na  zakúpenie  didaktických  a  učebných  pomôcok, hračiek 
a  nábytku  pre  deti. 

 
Spôsoby komunikácie projektu 
 
Na nástenke MŠ budú o projekte informovaní rodičia a ich rodinní príslušníci.                     

 

 
Rozpočet projektu 

 
Rozpočtové položky 

 

 
Cena za 
jednotku 

 
Jednotka 

 
Množstvo 

(počet jednotiek) 

 
Spolu 

 
Grant 

T-Mobile 
skladacie prenosné divadlo „Felix“ 5,998 ks 1 5,998 5,998 
elektronický klavír 10,000 ks 1 10,000 10,000 
bábky – „maňušky“ 210 ks 27 210 210 
rytmické hudobné nástroje 4,000 ks 1 4,000 4,000 
dekoračná sieť, juta, stuhy 4,200 ks 1 4,200 4,200 
drôty, drátenka, tenký pevný filc 2,000 ks 1 2,000 2,000 
vlákno, ostatný výtvarný materiál 7,600 ks 1 7,600 7,600 
Spolu (Sk)    39,468     39,468 
Percent (%)    100% 100% 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní materská škola  len v tom prípade, ak 
v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy 
komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva 
 
Komplexná inšpekcia sa uskutočnila v septembri 2001.  
Inšpekciu vykonali: PaedDr. Ilona Uváčková, Mgr. Zdenka Žigová, školské inšpektorky – 
ŠIC Bratislava. 
Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin: 
1.Konkrétne dopracovanie vnútorného poriadku školy vzhľadom na podmienky školy, 
potreby detí a požiadavky výchovno-vzdelávacieho procesu. 
2. Inovačné využívanie poznatkov z odborných časopisov, publikácií i ďalšieho vzdelávania 
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej témy do plánu pedagogických rád a zabezpečením 
odbornej literatúry.  

Osoba zodpovedná za projekt: Eleonóra Schultheisová 
 Mgr. Juliana Braunsteiner 

Zamestnanec spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.: Branislav Mikulec 

Štatutárny zástupca organizácie: Eleonóra Schultheisová 
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3. Vypracovanie hodnotiacich prostriedkov a kritérií výsledkov pracovnej činnosti 
zamestnancov.  
4. Vedenie evidencie drobných poranení.  
5. Zverejnenie spôsobu uplatňovania zákona NR SR č.211/2000 o slobodnom prístupe 
k informáciám na podmienky materskej školy.  
 
Plnenie opatrení uložených štátnou školskou inšpekciou: 
K bodu 1.  
Zodpovedná riaditeľka E. Schultheisová – splnila do termínu 31.12.2001. 
K bodu 2.  
Zodpovedná riaditeľka E. Schultheisová. V termíne do 30.11.2001 zaplánovala odbornú 
a vzdelávaciu tému do plánu pedagogických rád a zabezpečila odbornú literatúru. 
K bodu 3.  
Zodpovedná riaditeľka E. Schultheisová. Hodnotiace prostriedky a kritériá výsledkov 
pracovnej činnosti zamestnancov boli zapracované do Plánu práce na školský rok 2000/2001. 
K bodu 4.  
Zodpovedné všetky učiteľky a riaditeľka E. Schultheisová. Evidencia drobných poranení sa 
viedla priebežne, keď sa vyskytol úraz. 
K bodu 5. 
Zákon NR SR č.211/2000 bol vyvesený na informačnej tabuli pre rodičov na prízemí v MŠ. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 
1) { Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením výchovno- 
vzdelávacích plánov  a Programu výchovy a vzdelávania.....}. Možnosť využitia podkladov, 
ktoré jednotlivé materské školy vypracovali v súvislosti s prípravou správy o vybavení 
materských škôl UP, vybavení tried, telocviční, spální, jedální, šatní, atď.  
Materská škola nie je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia 
tvorí vstupná chodba, šatne pre I., III., IV. Triedu a kancelária riaditeľky MŠ.  
V suteréne sa nachádza, plynomerňa, hlavný uzáver plynu, vody, vodomery. 
Na poschodí sú umiestnené štyri triedy, jedna spálňa, herňa, kuchyňa, jedáleň, sklad CO, 
denná miestnosť – zborovňa pre pedagogických zamestnancov, kancelária vedúcej školskej 
jedálne, chodba a umyvárne s príslušenstvom. 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {  priložiť Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok.}. 
Správa  o  hospodárení  je  v prílohe. 
 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  Informácia o stanovenom 
cieli v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy obsahuje aj spôsob, akým sa cieľ sleduje 
a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  
 
Cieľ  stanovený v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2008/2009 

 
Zámerne celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa ako slobodnej bytosti so zameraním na rozvoj 
identity, autonómie a osobných kompetencií. Zo sociálneho a jazykovo znevýhodneného 
prostredia klásť dôraz na individuálny prístup, osvojiť si základy kultivovaného štátneho 
a materinského jazyka a pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach.  
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Získaním grantu boli zabezpečené didaktické a učebné pomôcky, technický a výtvarný 
materiál na realizáciu  4 časti projektu dramatizácia a bábkové divadlo – Otvorme bábkami 
bránu do sveta. S realizáciou projektu sa počíta aj v nasledujúcich rokoch. Bude sa naďalej 
využívať získaný výtvarný materiál a chýbajúci materiál a pomôcky budú zabezpečené 
nákupom z časti sumy 2650 EUR – 2 % z daní fyzických osôb. 
 
Čiastkový cieľ: 
Vytvorením dielne detskej tvorivosti oboznamovať deti s tvorbou bábok, výtvarnými 
materiálmi, technikami a postupmi práce najprv pozorovaním a postupne konkrétnou 
pomocou pri vytváraní bábok. 
- osvojenie si praktických zručností, jemnej motoriky a vizuomotorickej koordinácie 
- rozvoj fantázie, tvorivosti 
- rozvíjanie  verbálnej  zložky sociálnej komunikácie  
- zvýšenie jazykovej aktivity, gramatickej správnosti reči a spisovného vyjadrovania sa 
v oboch jazykových skupinách 
- zamerať  sa  na  deti  s menej  podnetného  sociálneho  prostredia 
- spolupráca so ZŠ:  detský bábkoherecký krúžok ZŠ Dunajská ul. 
-upevnenie prosociálnych vzťahov 
 
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).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie materská škola podľa SWOT analýzy 
t. j. silné stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, príležitosti a riziká. 
 
SILNÉ STRÁNKY 
-veľmi dobrá odbornosť pedagogických 
zamestnancov 
-možnosť poskytovania predškolskej výchovy           
v  slovenskom aj maďarskom jazyku 
- krúžková činnosť na dobrej úrovni: 
anglický jazyk a tanečný krúžok 

- úzka spolupráca s občianskym 
združením rodičov 

- úspešná  realizácia  projektu  
dramatizácia  a  bábkové  divadlo 

- dobrá  poloha  materskej  školy  
vzhľadom  na  blízkosť  ŠBD 

SLABÉ STRÁNKY 
- MŠ nie je v účelovej budove 
- hlučnosť a prašnosť prostredia 
- vysoká  dopravná  frekvencia 
- neúčasť v škole v prírode  z dôvodu  

nízkeho  počtu  prihlásených  detí 
 

PRÍLEŽITOSTI 
-spolupráca  s rodičmi, verejnosťou, ZŠ, PPP,  
-blízkosť ZŠ Dunajská ul. – spolupráca s triedami 
s výchovným jazykom maďarským 
-blízkosť ZŠ Grösslingová ul. – spolupráca s triedami 
s výchovným jazykom slovenským 

-RIZIKÁ 
 - nedostatok finančných prostriedkov 
 -začatie výstavby bytového domu 
v auguste 2008 v tesnej blízkosti MŠ – 
prašnosť, hlučnosť 
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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) 
 
MŠ poskytuje podmienky pre zdravý vývoj socioemocionálnych vlastností a pocit citovej 
stability, istoty a bezpečia. Striedanie činností a primeraná dĺžka činnosti aj pobytu dieťaťa 
v MŠ je: vhodná z psychohygienického hľadiska. Deti majú dostatok príležitostí na 
individuálne, skupinové, frontálne a výchovno-vzdelávacie činnosti. Vyvážene sa striedajú 
všetky činnosti a tvoria homogénny organizačný celok. 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
Spolupráca s rodičmi prebieha formou schôdzí Rodičovského združenia, individuálnych 
rozhovorov, dní otvorených dverí, schôdzí Rady školy, brigád, besiedok 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 
 
Vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni, Občianske Združenie Rodičov MŠ ul. 29. augusta 
a Občianske Združenie MOVI podporujú MŠ formou zabezpečovania sponzorských 
finančných prostriedkov, 2% zdaní fyzických osôb, formou pomoci pri revitalizácii 
rekultivácii školského dvora, formou technickej pomoci (opravárenské práce) formou pomoci 
pri organizovaní výletov (zabezpečenie dopravy), nákup  hračiek  a  detského nábytku.  
 
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2008/2009 
 
- dochádzka (ospravedlnené, neospravedlnená, výchovné opatrenia, iné dôležité informácie)  
Priemerná dochádzka v školskom roku 2008/2009 51 detí z dôvodu chorobnosti a 
nepravidelnej dochádzky detí v mladšej vekovej skupine z maďarskej triedy. Dosiahnuté 
výsledky v rozvoji emociality, sociability a intelektu sú primerané vekovej kategórii detí.  
Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté u 3-4 ročných detí v adaptácii na prostredie MŠ 
dôslednou spoluprácou pedagógov s rodičmi a zosúladením výchovného pôsobenia rodiča 
a učiteľky. Odloženú školskú dochádzku na základe odporúčania psychológa mali štyri deti. 
Vďaka projektu Dramatizácia a bábkové divadlo si deti utvárali správne jazykové a rečové 
návyky a zručnosti a pozitívny vzťah k materinskému jazyku. V triedach s vyučovacím 
jazykom maďarským prevládali deti z dominantne slovenského jazykového prostredia, čím sa 
zvyšovala náročnosť výchovno-vzdelávacej práce pedagógov a komunikácie v maďarskom 
jazyku. Uplatnením aktivizujúcich a interaktívnych metód, novej organizačnej formy 
didaktických aktivít sa dosiahli veľmi dobré výsledky v kognitívnej, psychomotorickej 
oblasti, pri nácviku grafomotorických zručností a v prosocionálnom správaní. Deti 
v primerane dlhom čase sa vedeli sústrediť na hru a na zámerne riadenú výchovno-
vzdelávaciu činnosť.                                                               
 
                                                                                          Dana Španková                
                                                                                        riaditeľ materskej školy 
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Vyjadrenie rady školy  
       
Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za 
školský rok 2008/2009. 
 
 
 
 
             Málasi - Csomor  Alžbeta 
          meno a priezvisko 
                                         predseda Rady školy pri MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava  


