
 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 Búdková 21, 811 04 Bratislava za školský rok 2008/2009 
 
 
 
Predkladá: 
       
Mgr. Špilárová Erika   
riaditeľka MŠ  
    
 
      Prerokované v pedagogickej rade MŠ 
                 dňa 31.08.2009 
       
      Prerokované v rade školy pri MŠ  
                 dňa 08.10.2009 
 
 

Stanovisko zriaďovateľa:  
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti 
MŠ Búdková 21 za školský rok 2008/2009 
 

 
 
 
 
 

................................................................                
        za zriaďovateľa  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali:  
Mgr. Špilárová Erika  
 
 



 2 

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 na roky 2004/2005 – 2009/2010 
4. Plán práce MŠ Búdková 21 na školský rok 2008/2009 

      5.   Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Búdková 21, 811 04 Bratislava 
6. Ďalšie podklady: akcie MŠ, plán kontrolnej činnosti, dochádzka detí  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy  Búdková 21, 811 04 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: Búdková 21 
3. Telefónne číslo: 02/ 544 114 62                             Faxové číslo: 02/ 544 114 62 
4. Internetová adresa: www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MSBudkova               
e-mailová adresa: 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Erika Špilárová Mgr. riaditeľ materskej školy (menovaný od 

01.01.2005) 
Janka Čillagová zástupca riaditeľa materskej školy  
 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 
7.1 Údaje o rade školy 
Rada školy pri MŠ  Búdková 21, 811 04 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 17. 04. 2008. 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. Janka Čillagová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Ing. Katarína Varmužová podpredseda za rodičov 
3. Soňa Dočolomanská člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 
4. Ing. Eva Šindelářová člen za rodičov 
5. Mgr. Jozefína Jurkovičová člen za pedagogických zamestnancov 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009 

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

– potreba zaregistrovania Občianskeho združenie rodičov  a získanie 
2% daní z príjmov pre MŠ 

– hodnotenie práce MŠ –  výchovno-vzdelávacia činnosť, činnosť 
krúžkov, akcie, úprava interiéru a exteriéru 

– prerokovanie poriadaných akcií v MŠ a ich zhodnotenie 
– prerozdeľovanie financií z Občianskeho združenia 
– zabezpečovanie pomoci pri úprave a oprave školského dvora 
– riešenie problémov so susedom – s prístupom na školský dvor, 

susedské vzťahy 
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7.2 Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy  
 

1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
Pedagogické rady – zložené z členov pedagogického kolektívu 
Rada školy 

           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.) 

 
Pedagogické rady – zložené z členov pedagogického kolektívu, schádzajú sa 6x ročne, 
ich obsahom boli úlohy vyplývajúce z plánu pre práce školy 
 

            Rada školy: 
– spolupráca s Radou školy – na dobrej úrovni 
– vyjadruje sa ku koncepčným zámerom materskej školy 
– k materiálno – technickým podmienkam pre činnosť MŠ 
– k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
– pomáha pri zabezpečovaní skvalitnenia podmienok v MŠ 
– zúčastňuje sa aktívne kultúrnych akcií poriadaných pre rodičov MŠ 

(Vianočná besiedka, karneval, besiedka ku Dňu matiek, MDD, 
rozlúčka s predškolákmi, beseda so psychologičkou a pod.) 

 
          Metodické združenie – vypracovalo projekty na jednotlivé aktivity detí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

 
25 
 

9 / 36% 3 / 12 % 3 

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

Súčasťou pracovného plánu školy je plán vnútroškolskej kontroly vrátane plánu 
hospitácií.  
Plán kontrolnej činnosti obsahuje a/  oblasť pedagogickú  
                                                      b/  oblasť pracovno-právnu 
 

S cieľmi kontroly sa mohli oboznámiť pracovníci v Pláne práce na školský rok 
2008/2009. Z kontrol sú vyhotovené záznamy, drobné nedostatky boli zaznamenané a čo 
v najkratšom čase odstránené. Všetky zistenia z vnútroškolskej kontroly sú pravidelne 
vyhodnocované na pedagogických alebo podľa potreby na operatívnych poradách. Záväzné 
porušenie vnútorného poriadku školy nebolo zaznamenané. Kladne hodnotím zodpovedný 
prístup k pracovným povinnostiam školníčky a upratovačky, čistota interiéru a exteriéru, 
dodržiavanie hygieny prostredia je na dobrej úrovni. 
 
 

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. 

3 65 x  3 65 x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

4   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 19   3-ročné 8  

 4-ročné 13   4-ročné 16  

 5-ročné 12   5-ročné 16  

 6-ročné 16   6-ročné 24  

 7-ročné 1   7-ročné 1  

 spolu 65   spolu 65  
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a/ oblasť pedagogická: sledovala sa adaptácia detí, diagnostika, úroveň grafomotoriky, 
výtvarného prejavu, rozvojové programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou, plnenie 
úloh podľa plánu, využívanie učebných pomôcok, metodických materiálov, individuálne 
vzdelávanie, estetické dotváranie interiéru, dodržiavanie pitného režimu, stravovacie návyky 
 Zisťovala sa spolupráca s rôznymi inštitúciami, realizácia aktivít s deťmi – besiedky, 
otvorené hodiny, akadémie, súťaže, ranný kruh a iné. 
 Bola sledovaná komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese, vo vedení  triednej 
dokumentácie, v  angažovanosti učiteliek na jednotlivých akciách. 
 
b/  oblasť pracovno-právna: z kontrolnej činnosti sú vyhotovené záznamy, drobné 
nedostatky boli zaznamenané, v danom termíne odstránené. Zamestnanci materskej školy 
pracovali v súlade so všeobecnými záväznými právnymi a bezpečnostnými predpismi, 
dodržiavali pracovný čas  a pracovnú náplň, Zákonník práce, pracovný a vnútorný poriadok. 
Dodržiavanie predpisov BOZP, PO, CO sú bez pripomienok. Bol zabezpečený plynulý chod 
prevádzky i počas neprítomnosti kolegýň z dôvodu dovoleniek, OČR.  
Učiteľky zodpovedne pristupovali pravidelnému vedeniu triednej i školskej dokumentácie. 
Starostlivosť o zverený majetok bol na primeranej úrovni, opravy sa zabezpečovali včas. 
 
Formy vnútroškolskej kontroly – hospitácie: 

 
Hospitačná činnosť bola prevedená u každej pracovníčky, záznamy sú vyhotovené. 

Získané informácie boli o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, o úrovne práce 
jednotlivých učiteliek, o celkovej úrovni tried. Hospitačné ciele boli uvedené v Pláne práce 
a vyhodnotené na pedagogických poradách. Ciele hospitácií boli zamerané nielen na učiteľku, 
ale aj na dieťa a boli informatívne a tematické. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa 
uplatňovala kolektívna, skupinová, individuálna forma práce, práca v centrách, v závislosti od 
plnenia vytýčených úloh, plánovanie bolo premyslené. Väčšie nedostatky pri tejto kontrolnej 
činnosti neboli zistené. Úroveň predprimárneho vzdelávania v jednotlivých vekových 
kategóriách dosahovala primeranú úroveň vzhľadom na Program výchovy a vzdelávania 
a ISCED 0. 

 
V systéme vnútroškolskej kontroly boli uplatňované rôzne formy, metódy, druhy kontrol. 
Pedagogické porady sa uskutočnili v súlade s plánom práce školy a obsahovali všetky 

potrebné náležitosti.  
Dokumentácia o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy (zoznamy detí, 

prihlášky, rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, potvrdenia od lekára...). 
 

Po z i t í v a  : 
 - zamestnanci materskej školy pracovali s súlade s všeobecne záväznými právnymi   a  
bezpečnostné predpisy, dodržiavali pracovnú náplň a pracovnú dobu,  Zákonník práce, 
pracovný poriadok a vnútorný poriadok  
 - úroveň predškolského vzdelávania dosahuje adekvátnu úroveň v jednotlivých vekových 
kategóriách vzhľadom na obsah Programu V a V a ISCED 0, deti majú osvojené požadované 
kompetencie v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej 
 - plánovanie na triede je mesačné, systematické, tematicky zamerané. Učiteľky kooperujú, pri 
tvorbe plánov rešpektujú psychohygienické a pedagogické zásady, plánujú v súlade 
s Programom ISCED 0 a s plánom práce školy, POP, IMZ, s znalosťami známych udalostí 
súvisiacich s daným rokom 
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 - vo VVP sa uplatňovala kolektívna forma ako aj didaktické aktivity práce s deťmi v 
závislosti od plnenia vytýčených úloh, snaha zefektívniť a optimalizovať proces výchovy a 
vzdelávania detí predškolského veku 
 - organizáciu života detí upravuje denný poriadok, ktorý je flexibilný, rešpektuje vekové 
osobitosti vekových skupín, je uvoľnený a vedie k odbúravaniu stresu, cielene organizuje 
pitný režim detí 
 - vnútroškolská kontrola a hospitačná činnosť potvrdila zvyšujúcu sa úroveň VVP 
 - hygiena a čistota v budove školy je veľmi dobrá, prevádzkové pracovníčky pristupujú k 
zvereným úlohám ochotne a zodpovedne 
 
N e g a t í v a  : 
 - vo vedení pedagogickej dokumentácie (zápisy do triednych kníh) konkretizovať činnosť detí 
„čo, čím, prečo“ 
 - rezervy vo využívaní všetkých, dostupných,  didaktických pomôcok, ktoré stimulujú rozvoj 
kognitívnych procesov u detí predškolského veku  
 
Závery: 

� neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 
� naďalej uplatňovať aktivizujúce metódy pri práci s deťmi 
� premyslenejšie viesť pedagogickú dokumentáciu 
� venovať sa zápisu pedagogických a pracovných porád 

 
     
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 8 zamestnanci –spolu 3 
Z toho PZ 6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 6   
- nekvalifikovaní    
-dopĺňajú si vzdelanie    
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

54,5%   

 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
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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 
Inovačné techniky 
realizované v praxi 
– „Krok za krokom“ 

Mgr. Jurkovičová 
Jozefína  
Mgr. Špilárová Erika 

2   

Kreatívna činnosť 
v obsahu výtvarnej 

výchovy 
Mgr. Špilárová Erika 1   

Štátny vzdelávací 
program pre MŠ 

ISCED 0 

Mgr. Špilárová Erika 
Mgr. Jurkovičová J. 
Mgr. Balážová K. 
Bauerová Eva 
Čillagová Janka    

5   

Grafomotorika 
v materskej škole 

Bauerová Eva 1   

Cyklické školenie 
 tvorivej dramatiky 
ZAHRAJTE SA 
S NAMI 

Mgr. Balážová  
Katarína 

1   

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

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

zapojila 
Divadelné predstavenia – 16-krát Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Svet okolo 

nás 
Príprava sezónnych šalátov, pečenie koláča Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Dúha 
Celoškolská súťaž v spolupráci s rodičmi O 
najkrajšieho Svetlonosa 

 

Kurz korčuľovania  
Kurz lyžovania – Zochova chata  
Prezentácia výstavy výtvorov z ovocia 
a zeleniny na MŠ 

 

Halloween – deň strašidiel, deň v maskách  
Environmentálne prednášky v rámci projektu  
Zachráňme prírodu – 2 aktivity 

 

Návšteva BAB – najlepších animačných 
filmov 

 

Tvorivé dielne v BIBIANE  
Návšteva dopravných ihrísk v rámci projektu 
Semaforik- náš kamarát 
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Návšteva polície v MŠ s ukážkami práce 
policajtov v rámci projektu Semaforik - náš 
kamarát 

 

Návšteva divadla AHA- Dedkova rukavička 
v spolupráci ZŠ Hrdličkova- program 
pripravený so sluchovo postihnutými deťmi 

 

Súťaž O najkrajší medovník  
Advent, Mikuláš, Vianoce  v MŠ  
Vianočná besiedka – slávnostný program 
MKS Gaštanová 

 

Vystúpenie kúzelníka Ivana  
Fašiangový karneval   
Návšteva Štátneho bábkového divadla -
Kukulienka 

 

„Deň otvorených dverí“ na ZŚ Dubová  
Návšteva otvorenej hodiny I. ročníka na ZŚ 
Mudroňova 

 

Prednáška Školská zrelosť s psychologičkou 
PhDr. Kalászovou 

 

Ide, ide, muzika– výchovný koncert  
Návšteva Mestskej knižnice  
Hľadanie rozprávky v rámci projektu Cesta 
rozprávkami 

 

Besiedka ku Dňu matiek s prezentáciou 
krúžkovej činnosti  

 

Deň otvorených dverí – ukážka práce s deťmi 
pre rodičov 

 

Hľadanie pokladu – branný deň v Horskom 
Parku 

 

V rámci projektu Delfín predplavecká 
príprava detí predškolského veku 

 

Návšteva SND s rodičmi: Snehulienka a 7 
pretekárov 

 

Projekt: Týždeň detskej radosti–  program pre 
deti k MDD  

 

Ukážka práce Mestských policajtov na 
koňoch - Partizánska lúka 

 

Prednáška a ukážka práce rodičov –  profesie 
lekár, zdravotná sestra 

 

Beseda mamičiek na MD – starostlivosť 
o bábätko, rodinu 

 

Stretnutie s rodičmi novoprijatých detí – 
spoločné stretnutie s programom detí z MŠ 

 

Prednáška pre rodičov novoprijatých detí so 
psychologičkou PhDr. Kalászovou na tému 
Adaptácia dieťaťa v MŠ 

 

Výlet loďou na Devín s prehliadkou nášho 
mesta 
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Návšteva mestských hasičov s technikou – 
ukážka práce 

 

Návšteva divadla Gašparko: Čarovný strom  
Výlet do Stupavy na BIOfarmu PRÍRODA 
s prehliadkou farmy,  vozenie na koči, 
športové súťaže 

 

Ukážka práce Mestskej polície – na koňoch 
na Partizánskej lúke 

 

Rozlúčka s predškolákmi a rodičmi na 
Železnej studničke spojená s opekačkou 

 

Rozlúčka s predškolákmi v materskej škole  
 
Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch materskej 
školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 
  Pozitíva: 

+ vyjadrujem spokojnosť s dostatkom poriadaných akcií 
+ akcie korešpondovali s týždennými či mesačnými plánmi 
+ akcie obohacovali výchovno-vzdelávaciu prácu 
+ organizácia akcií pre radosť detí sa stretla s pozitívnym ohlasom širšej 

verejnosti, akcie sa vyznačovali dobrou organizáciou a aktuálnosťou 
+ rodičia kladne hodnotili pripravené akcie a v hojnom počte sa zúčastnili 
 
Negatíva: 
– niektoré naplánované akcie sa neuskutočnili z dôvodu časového a chorobnosti detí  

 
i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Zapojenie sa do 
výtvarnej súťaže Dúha 

  účasť   

Zapojenie sa do 
výtvarnej súťaže Svet 
okolo nás 

  účasť   

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

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Projekt: English for 
children – výučba 
anglického jazyka 

X./2008 VI./2009 Hravou formou sa 
oboznámiť s cudzím 
jazykom–angličtinou 

Projekt: Korčuliar –  
korčuliarska príprava 

04.11.2008 01.12.2008 Vytvorenie základných 
korčuliarskych návykov 
a ich zdokonalenie, 
otužovanie 
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Projekt: Tanec a pohyb 
pre deti v MŠ  – tanečná 
príprava 

IX./2008 VI./2009 Pestovanie zmyslu pre 
rytmus, osvojenie si 
základných pohybových 
návykov, zručností 
a schopností, kultivovať 
pohybový prejav 

Projekt: Cestujeme 
v umení – tvorivé 
výtvarné dielne 

X./2008 VI./2009 Zoznamovanie sa 
s výtvarným umením 
formou rôznorodých 
techník a materiálov 

Projekt: Semaforik – náš 
kamarát“ 

X./2008 VI./2009 Zameraný na dopravnú 
výchovu, oboznámenie sa 
s prácou policajtov 

Projekt: Smelý lyžiar 21. 01. 2009 28. 01. 2009 Vytvorenie základných 
lyžiarskych návykov a ich 
zdokonalenie, otužovanie 

Projekt: Chráň si svoje 
múdre telo 

X./2008 VI./2009 Zameranie sa na zdravý 
životný štýl, na 
ochranu zdravia , práva 
dieťaťa 

Projekt: Zachráňme  
prírodu 

X./2008 VI./2009 Zameraný na  
environmentálnu výchovu 

Projekt: Výlet na 
BIOfarmu PRÍRODA 
 

11.06.2009 11.06.2009 Poldenný výlet spojený 
s prehliadkou Múzea 
včelárstva a športovými  
súťažami 

Projekt: Zdravý úsmev X./2008 VI./2009 Zameraný na starostlivosť 
o ústnu hygienu, 
preventívne 
stomatologické prehliadky 

Projekt: Mamička má 
sviatok 

V./2009 V./2009 Zameraný na rodinu, 
matku, ich dôležitosť 

Projekt: Delfín – 
predplavecká príprava 

13.05.2009 29.05.2009 Vytvorenie pozitívneho 
vzťahu k vodnému 
prostrediu, osvojenie si 
elementárnych základov 
plávania 

Projekt: „Týždeň detskej 
radosti“ 

01.06. 2009 05. 06. 2009 Zameraný na Deň detí: 
športovo-súťažný deň, 
maľovanie, hľadanie 
pokladu, námornícka 
diskotéka, vystúpenie 
žonglérov 

Projekt „Cesta  
rozprávkami“ 

X./2008 VI./2009 V spolupráci s Mestskou 
knižnicou, viesť deti 
k láske ku knihám, 
k literatúre a umeniu 

Projekt: Adamko zdravo-
hravo 

X./2008 VI./2009 Zameraný na zdravý 
životný štýl 
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Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na život a na duch 
materskej školy, odozvu u detí a pedagógov, resp. rodičov, prípadne ostatnú verejnosť. 
 
 
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, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, 
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}. 
 

V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnila kontrola zo strany ŠŠI od 06. 02. 2007 do 
08. 02. 2007. V súlade s poverením na komplexnú inšpekciu č.1059/2006-2007 zo dňa 01. 02. 
2007 inšpekciu vykonala: Eva Jurkovičová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava. 
Závery inšpekčnej činnosti:  

Silnou stránkou školy je vytvorenie školy rodinného typu, príkladná úroveň odborného 
a pedagogického riadenia, koncepčnosť plánovania a kvalita služieb rodičom. Zlepšenie si 
vyžaduje dodržiavanie psychohygienických podmienok detí pri organizovaní krúžkovej 
činnosti. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti učiteliek a detí boli 
celkovo dobré. Pedagogické pôsobenie učiteliek a efektivita VVČ vo vzťahu k cieľom 
a obsahu programu boli priaznivé. Úroveň osvojenia vedomostí, zručností a schopností detí 
bola vyhovujúca. Škola vykazuje veľmi dobré výsledky v rozvoji osobnosti detí a v aktivitách 
pre deti a rodičov. Preventívne a multidisciplinárne aktivity sú prijateľné, služby rodičom 
kvalitné. Materská škola má veľmi dobré personálne podmienky z hľadiska odbornosti. 
Priestorové a psychohygienické podmienky sú celkovo dobré, materiálno-technické sú 
vynikajúce. 

Koncepčné zameranie a strategické plánovanie je vzorné, odborné a pedagogické 
riadenie je príkladné. Vnútorný informačný a kontrolný systém je veľmi dobrý, dodržiavanie 
všeobecne záväzných predpisov prijateľné, kvalita pedagogickej dokumentácie je mimoriadna. 
Celkové výsledky školy sú vo všetkých sledovaných oblastiach vyššie ako priemerné výsledky 
zistené v materských školách v školskom roku 2005/2006 v Slovenskej republike v Školskom 
inšpekčnom centre Bratislava. 
 
Iné zistenia 
Školská inšpekcia zistila, že zriaďovateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov tejto školy, nevydal 
pracovný poriadok v súlade so vzorovým pracovným poriadkom MŠ SR. 
 
Školská inšpekcia hodnotí na: 
veľmi dobrej úrovni 
• rozvoj osobnosti detí 
• personálne a materiálno technické podmienky 
• odborné a pedagogické riadenie 
• kvalitu pedagogickej dokumentácie 
• koncepčné plnenie vytýčených cieľov v zameraní školy 
• podporovanie odborného rastu učiteliek a tvorivosti v pedagogickej činnosti 
 
 
dobrej úrovni 
• výchovno-vzdelávacie výsledky, úroveň osvojovania vedomostí, schopností a zručnosti 
detí 
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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. 

 
V školskom roku 2008/2009 sme sa snažili zrealizovať niektoré drobné opravy 

a úpravy v interiéri MŠ i za pomoci rodičov: 
– zakúpenie nových kvalitných hračiek, lega a kníh 
– zakúpenie nových didaktických pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacej 

práce 
– zakúpenie výtvarného materiálu 
– zakúpenie telovýchovného náradia 
– zakúpenie nástenných vreciek do tried 
– zakúpenie zrkadiel do umyvárne 
– zakúpenie počítačových detských edukačných programov 
– zakúpenie výzdoby aktuálne podľa sezónnych období 
– zakúpenie posteľnej bielizne, detských uterákov a závesov   
– vymaľovanie tried detskými motívmi 
– zabezpečenie naladenia klavíra  

Za pomoci MÚ: 
– zakúpenie detských stolov a stoličiek do I. triedy 
– zakúpenie práčky a vysávača 
– úprava priestoru pred vstupom do budovy 
– zabezpečenie 2 parkovacích miest pred MŠ 

                  –    zabezpečenie prác pri prestavbe vstupu od ulice – schody, brány  
 

Pozitíva:  
 - našou angažovanosťou a angažovanosťou rodičov sa nám podarilo zrealizovať množstvo 
úprav a zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy 
 - v spolupráci s MÚ MČ Bratislava Staré Mesto sa nám podarilo upraviť priestor pred 
vstupom do budovy, zabezpečiť 2 parkovacie miesta pre MŠ a prerobiť vstup od ulice 
 - MÚ MČ Bratislava Staré Mesto nám zakúpil práčku a vysávač   
 
Negatíva: 
- stiesnené priestory, ktoré nezodpovedajú prirodzeným potrebám detí a sú nevyhnutnou 

podmienkou pri optimálnej realizácii VVP  

Závery: 
� zabezpečiť ďalšiu modernizáciu v triedach – nábytok, stoličky 
� zabezpečiť vymaľovanie I. triedy 
� zrealizovať projekt „Rekonštrukcia školského dvora“ 
� zabezpečiť rekonštrukciu aj druhej  umyvárne  
� venovať sa hľadaniu rôznych finančných prostriedkov od sponzorov,  

z fondov na realizáciu projektov 
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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.}. 
 Nakoľko zriaďovateľom je MÚ MČ BA - Staré Mesto Správu o hospodárení 
neprikladám. 
 
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.  
 
 
I.  Oblasť zvyšovania odbornej a profesionálnej pripravenosti 
 
V rámci efektívnejšieho dosahovania výsledkov výchovy a vzdelávania hľadať alternatívne 
formy predškolskej výchovy, pre nové systémové alternatívy, na nových odborných 
princípoch, na novej filozofii školy: 

 
1. Uplatňovať metodické  prvky alternatívnej príručky „Krok za krokom“ a venovať 

pozornosť aktuálnym príspevkom v pedagogickej tlači.  
Organizačne zabezpečiť školenie dvoch pedagogických pracovníkov.  
Termín:  šk. rok 2008/2009                                                                   Zodp.: riad. MŠ 

 
2. Uplatňovať prvky na podporu zdravia a utvárať podmienky pre ochranu a podporu 

zdravia detí, posilňovať zdravý životný štýl a realizovať programy podpory zdravia 
v MŠ. Rozpracovaním hlavných cieľov na konkrétne úlohy vytvárať podmienky: 

– pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa počas pobytu v MŠ 
– vychovávať dieťa predškolského veku k zdravému spôsobu života, k jeho správnym 

návykom a zručnostiam a odolnosti voči stresom a zdraviu škodiacim vplyvom, ktoré 
môžu viesť k závislostiam 

           Vypracovanie projektov: september 2008 
            Termín:  šk. rok 2008/2009                                                   Zodp.: riad. MŠ a kolektív 

 
– organizovanie letných a zimných telovýchovných činností na podporu telovýchovného 

rozvoja a adaptáciu organizmu na zmeny:  
      kurz plávania 

Termín: máj 2009                                                                               Zodp.: riad. MŠ 
             
            kurz korčuľovania  

Termín: november 2008                                                                         Zodp.: riad. MŠ 
                                                                                                 

      kurz lyžovania 
Termín: január 2009                                                           Zodp.: riad. MŠ a uč.III.tr. 

3. V rámci prevencie zrealizovať projekt „Zdravý úsmev“ a zabezpečiť denné umývanie 
zubov v II. a III. triede, odbornú stomatologickú preventívnu starostlivosť dvakrát 
ročne a besedu so stomatológom o správnej ústnej hygiene. 
Termín:  šk. rok 2008/2009                                                    Zodp.: riad. MŠ a uč.III.tr.  
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4. Podporovať výučbu cudzieho jazyka detí v materských školách (v súlade s vyhláškou  
      MŠ SR č. 41/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spolupráci  s firmou PRO   
      AMERICANA                         
      Termín: šk. rok 2008/2009                                                                   Zodp.: riad. MŠ 

 
Pozitíva:  

                        - využívanie alternatívnych prvkov vo VVP v materskej škole 
                        - zrealizovanie kurzov  k spokojnosti rodičov 
                        - otvorené hodiny pre rodičovskú verejnosť 

 
Negatíva:             

                        - nespokojnosť s lektorkou anglického jazyka (výmena v nasledujúcom  
školskom roku) 

Závery: 
� zdôrazniť nutnosť humanizácie 
� naďalej uplatňovať prvky alternatívnej pedagogiky a akcie 

špecifické pre našu MŠ 
� zohnať lektora anglického jazyka 
� umožniť rozvoj počítačovej gramotnosti  

 
 

II.   Oblasť zvyšovania odbornej a pedagogickej úrovne 
 
1. Pre zvýšenie úrovne kvality umožniť štúdium v rámci MPC 

- Grafomotorika v materskej škole  
      Termín: šk. rok 2008/2009                                                             Zodp. : Bauerová Eva 
               

 - Inovačné techniky realizované v praxi – „Krok za krokom“ 
   Termín: šk. rok 2008/2009             Zodp. : Mgr. Špilárová  
                                                                                                                          Mgr. Jurkovičová   
 
 - Štátny vzdelávací program pre MŠ ISCED 0 
   Termín: šk. rok 2008/2009             Zodp. : Mgr. Špilárová 
                                     všetky uč. 
 
        2. Doplňovať knižnicu o nové tituly z odbornej literatúry a v dostatočnej miere  

zabezpečiť všetky dostupné odborné časopisy 
Termín: šk. rok 2008/2009                                                                     Zodp. : riad. MŠ 

 
Pozitíva:  

                        - zlepšenie vybavenia detskej a pedagogickej literatúry v materskej škole 
                        - zaškolenie všetkých pedagogických zamestnancov v Štátnom vzdelávacom  
programe ISCED 0 
  

  Závery: 
� naďalej rozširovať detskú a pedagogickú knižnicu 
� umožňovať zvyšovať odbornú spôsobilosť PZ 
� zvyšovať právne vedomie 
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III.  Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 
 

1. Pokúsiť sa  o získanie finančných prostriedkov nielen v spolupráci s rodičmi, ale aj zo 
štruktúrovaných  fondov podľa Zákona č.597/2003 o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení na lepšie materiálneho vybavenia MŠ, jej 
estetickú úpravu. 
Termín: šk. rok 2008/2009                                                                      Zodp.: riad. MŠ 
  

2. V spolupráci so ZRPŠ, Radou školy a kolektívom MŠ zabezpečovať sponzorov 
a vyvinúť väčšie úsilie o propagáciu 2% z odvádzanej dane rodičov a podnikateľov na 
účet ZRPŠ ako právneho subjektu. 
Termín: šk. rok 2008/2009                                                                Zodp.: kolektív MŠ 

 
Pozitíva:  

 -    v spolupráci s Občianskym združením sa nám podarilo zrealizovať 
množstvo úprav a zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy 
 -        zabezpečenie finančných prostriedkov z Nadácie Markhot 
 

Negatíva: 
– rezervy stále vidíme v oblasti pobytu detí na školskom dvore je nutné      

vybudovať oddychové zóny 
            --  nepodarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu ďalšej umyvárne  

– vzhľadom k opotrebovaniu zariadenia I. triedy je nutné vymeniť detský     
            nábytok a stoly a stoličky v II. a III. triede 
– v rámci šetrenia energií i bezpečnosti by sme radi  v budúcnosti      

investovali do výmeny okien a zateplenia budovy + fasáda 
– nepodarilo sa nám získať žiadne zdroje zo štruktúrovaných fondov 

Závery: 
� venovať sa hľadaniu rôznych finančných prostriedkov od 

sponzorov 
� vypracovávať projekty a oslovovať nimi organizácie 
 

 
IV. Oblasť spolupráce s inými činiteľmi 
 

Kvalitná spolupráca s inštitúciami ovplyvňuje úroveň školy. Podmieňujú ju vnútorné a 
vonkajšie podmienky škôl. Pozitíva sú vo využívaní aktivizujúcich foriem spolupráce  
s rodinou, ZŠ, PPP, ZUŠ, MÚ a iné. 
 
1. Prizývať pracovníčky pedagogicko-psychologickej poradne do MŠ za účelom 

odbornej pomoci pri práci s deťmi a zorganizovať prednášky pre rodičov podľa 
aktuálnej potreby na dané témy. 
Termín: šk. rok 2008/2009                                                                     Zodp.: riad. MŠ 
  

2. V rámci prehlbovania spolupráce so ZŠ zúčastniť sa s deťmi na aktivitách 
poriadaných v ZŠ, prizývať rodičov na rôzne kultúrne, športové podujatia a zapájať 
ich do organizácie. 
Termín: šk. rok 2008/2009                                                    Zodp.: riad. MŠ a kolektív  
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3. Organizovaním Dňa otvorených dverí dvakrát ročne zapájať rodičov do výchovno-
vzdelávacej práce, poskytovať  im možnosť vidieť svoje dieťa vo výchovnom 
procese. 
Termín:  šk. rok 2008/2009                                                    Zodp.: riad. MŠ a kolektív  

 
Pozitíva:  
+ spolupráca s PPP je na výbornej úrovni, využívame jej pomoc pri riešení 

adaptačných problémov, špeciálne poradenstvo i OŠD 
+ v šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali adaptačné stretnutie novoprijatých detí, 

deti a rodičia sa zoznámili s prostredím, pedagógmi a pracovníčka PPP 
informovala o úskaliach adaptácie 

+ zvyšuje sa ponuka služieb rodičom a zefektívnili sme poradenskú činnosť, na 
základe záujmu rodičov pravidelne prizývame odborníkov (psychológ, 
špeciálny pedagóg, logopéd, pediater...) čo má pozitívny dopad na  zosúladenie 
postupov pri výchove a vzdelávaní detí 

+  v oblasti spolupráce s rodinou dosahujeme dobré výsledky, v tomto školskom 
roku sme sa zamerali na výchovu rodičov. Pomocou triednych rodičovských 
združení, infoservisu a konzultácií sme riešili problémy hyperaktivity, porúch 
správania, ale aj ako sa s deťmi hrať, ako ich zamestnať, aké činnosti deti 
dokážu zvládnuť pod vedením rodiča 

+ ako efektívnu hodnotíme spoluprácu s ZŠ -  výmena informácií o 
požiadavkách školy na dieťa v 1. ročníku vedie k dobrej príprave detí na vstup 
do ZŠ, zoznámenie sa detí s prostredím školy prispieva k odstraňovaniu stresu 
z nového prostredia 

+ veľký ohlas zo strany rodičov na Dni otvorených dverí – ako pozitívum 
uvádzame zainteresovať rodičov do aktívneho VVP, kde si vytvorili obraz o 
práci učiteľa, sledovali interakciu dieťa učiteľ, postavenie dieťaťa v skupine a 
spoluprácu dieťaťa 

+ účinnou  spoluprácou s MÚ sa v školskom roku 2008/2009 podarilo odstrániť 
niektoré závady na  zariadení a vybavení MŠ,  upravenie priestoru  pred 
vchodom do MŠ, vybudovanie vstupu do MŠ  - schody, brány, úprava 
školského dvora, zakúpenie práčky a vysávača  

+ 4 - 6 ročné deti sú zapojené do projektu Zdravý úsmev, ktorý je zameraný na 
oblasť somatohygieny, deti sa praktickými cvičeniami učili ako sa starať 
o chrup 

 
Negatíva: 

– rezervy vidíme v odbornej a cieľavedomej starostlivosti o deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a vo formálnej alebo úplne absentujúcej 
spolupráci s odborníkmi zo strany rodičov 

– pozorujeme zvýšený počet detí s nesprávnou výslovnosťou, čo má dopad na 
zdravé sebavedomie detí 

– nedostatočne uplatnená pedagogická diagnostika, nedocenenosť jej dôležitosti 
pedagógmi 

– učiteľky často musia nabádať rodičov, aby z vlastnej iniciatívy navštívili 
logopéda i spolupráca s pediatrom je minimálna, niektorí detskí pediatri 
odmietajú  vystaviť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa po chorobe (či 
dieťa môže byť zaradené do kolektívu) 
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Závery: 
� naďalej prezentovať prácu s deťmi výstavami a ukážkami priamej práce, 

krúžkovej činnosti 
� pre veľkú odozvu na projekty a akcie z radov rodičov (zistené 

z dotazníkov pre rodičov) budeme i v ďalšom školskom roku vo viacerých 
pokračovať 

� zúčastňovať sa akcií poriadaných ZŠ 
� udržiavať spoluprácu s CPPPaP   

 
 
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. 
 
NAPRÍKLAD: 
SILNÉ STRÁNKY 
� včlenenie jednotlivých prvkov 

z rôznych inovačných a alternatívnych 
postupov, programov a projektov, 
ktoré využívame VVP spestrujú 
a skvalitňujú VVP 
� odbornosť a spolupráca 

pedagogických zamestnancov 
� ochota PZ zapájať sa do projektov 

a akcií poriadaných MŠ 
� záujem zvyšovať odborné vedomosti 
� dostatok ponúknutých činností mimo 

VVP – rôzne krúžky – kladne 
hodnotené rodičmi 
� výborná spolupráca a finančná 

podpora zo strany rodičov 
� dobrá spolupráca s Radou školy 

a Občianskym združením 
� poloha zariadenia, priestranný areál, 

            estetické priestory materskej školy 
� kreativita zamestnancov školy 

SLABÉ STRÁNKY 
� nedostatočné ohodnotenie 

pedagogických  zamestnancov 
� nemožnosť diferencovania 

v ohodnotení, a tak motivovať 
niektorých zamestnancov 
� nízka iniciatíva niektorých PZ 
� šírenie pedagogickej osvety 

 
 

 

PRÍLEŽITOSTI 
� neustále skvalitňovať výchovno-

vzdelávaciu činnosť 
� stimulovať rozvoj tvorivosti, 

nepredkladať hotové poznatkov, viac 
využívať problémové učenie, vytvárať 
priestor  na hodnotenie a podporovať 
sebahodnotenie detí 
� posilniť funkciu zážitkového učenia 
� využívanie vhodnej polohy prostredia 

– blízko centra, Horský park 
� medializovať svoju prácu širokej 

verejnosti 

RIZIKÁ 
� stiesnenie priestorových možností – 

absentujú samostatné detské spálne, 
zrekonštruovať detskú umyváreň, 
šatňa pre pedagogický personál  
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� nasmerovať rodičov do úlohy 
kompetentných partnerov, dať im 
možnosť podieľať sa na práci školy 

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

Vplývajú na ne vnútorné a vonkajšie činitele 
– úprava interiéru: v rámci spolupráce s Občianskym združením sa snažíme 

esteticky dotvárať prostredie v MŠ  
– interpersonálne vzťahy: na dobrej úrovni 
– celková klíma MŠ 

 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
 
• zintenzívniť poradenskú činnosť k rodičom so zameraním na problémové správanie dieťaťa, 

adaptačné ťažkosti a iné formou konzultačných hodín mimo priamej práce s deťmi 
• využívať neformálne rozhovory s rodičom k sprostredkovaniu informácii o dosiahnutých 

výsledkoch vo VVP, navrhovať spoločné riešenia vyskytnutých problémov 
• prostredníctvom informačného panelu poskytovať informácie o živote školy o mimoriadnych 

aktivitách a blížiacich sa akciách v MŠ 
• organizovaním Dňa otvorených dverí  zapájať rodičov do VVP, poskytovať im možnosť vidieť 

svoje dieťa vo výchovnom procese 
• prizývať rodičov na rôzne kultúrne podujatia a zapájať ich do ich organizácie 
• pozvať rodičov nových detí do školy a informovať ich o požiadavkách a celom režime dňa 

v škole 
• voči rodičom uplatňovať partnerský vzťah a nevtieravým spôsobom šíriť pedagogickú osvetu 
•  rôznymi formami ako rozhovory, školské a mimoškolské aktivity a vypracovaním dotazníkov 

sme zistili spokojnosť rodičov, ktorí privítali zmeny, nové aktivity a akcie poriadané MŠ  
 
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 
  
• PZ sledujú konkrétne potreby detí, snažia sa im porozumieť a vyhovieť 
• PZ pravidelne informujú rodičov o správaní sa dieťaťa o jeho pokrokoch 
• medzi pedagógmi a rodičmi panuje obojstranná dôvera, otvorenosť, porozumenie, 

vzájomný rešpekt a ochota spolupracovať 
• rodičia majú možnosť podieľať sa  na dianí v MŠ – fyzicky i finančne 
• PZ chránia súkromie rodiny, zachovávajú patričnú mlčanlivosť, pracujú dôverne 

s informáciami a údajmi 
• ponúkame rodičom poradenský servis 
 
 
 
 



 20 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2008/2009  
 

- dochádzka (ospravedlnené, neospravedlnená, výchovné opatrenia, iné dôležité 
informácie) 
Priemerná dochádzka detí: 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

I. trieda 17 9 10 14 15 8 14 12 10 12 

II. trieda 15 15 16 15 16 13 16 17 17 15 

III. trieda 18 18 19 21 18 16 17 19 19 20 

Priemer 50 42 45 50 49 37 47 48 46 47 

Spolu 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
Pozitíva: 
+ záväzný dokument „Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách“ 

a Školský vzdelávací program ISCED 0 sme napĺňali systematicky v duchu zavedeného, 
špecifického plánovania, ktoré našu prácu zefektívnilo, skvalitnilo a viedlo všetkých 
pedagogických zamestnancov k premyslenej a zodpovednej práci a každodennej príprave 

+ vďaka premyslenej, plánovanej  činnosti, využitiu vhodných foriem a metód práce sme 
zabezpečili príkladnú úroveň rozvoja dieťaťa 

+ kladne hodnotím vysokú odbornú profesionalitu pedagogických zamestnancov pri 
príprave detí na školu, v uplatnení individuálneho prístupu, v realizácii grafomotorických 
cvičení, v jednotnom prístupe učiteliek k vedeniu samostatnosti, zodpovednosti 
spolupatričnosti a organizácii činností  

+ počas celého roka sme vytvárali príjemnú atmosféru v triedach a celková psychosociálna 
klíma bola na priaznivej až výbornej úrovni, dominuje primeraný partnerský vzťah 
učiteľka – dieťa 

+ základná  dokumentácia o deťoch je  vedená v zmysle platnej legislatívy obsahuje 
zoznamy detí, prihlášky, rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, oznámenia o prerušení 
dochádzky do MŠ, triedna dokumentácia o deťoch – evidenčný lístok, potvrdenie o 
zdravotnom stave, splnomocnenie, súhlas rodiča s oboznamovaním s cudzím jazykom, 
krúžková činnosť 

+ pohybovými aktivitami (cvičením a pobytom v prírode, dňom športu, plaveckým 
výcvikom, korčuľovaním, otužovaním, kúpaním, krémovaním, somatohygienou)  sme 
dosiahli zníženie chorobnosti 

+ kladne hodnotíme aj spoluprácu s médiami (Včielka, Adamko hravo-zdravo), zapojili 
sme sa do výtvarných súťaží 

+ kladne hodnotím spoluprácu s rodičmi za finančnú pomoci pri skvalitňovaní výchovno-
vzdelávacej práce – nákup pomôcok do MŠ. Priťahovali sme rodičov k angažovanosti sa 
do života materskej školy rôznymi kultúrnymi aktivitami – besiedky, súťaže, karneval, 
rozlúčka spojená s opekačkou, s pohybovými aktivitami – olympiády v Horskom parku, 
plavecký výcvik, korčuľovanie, lyžovanie... 

+ zorganizovali sme stretnutie nových rodičov s kultúrnym programom – jún 2009, kde 
sme informovali rodičov o špecifikách a organizácii našej MŠ, deti prezentovali niektoré 
naše aktivity – zaspievali, zatancovali, zarecitovali a v rámci prednášky „Adaptácia 
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dieťaťa“ sme spolu S PhDr. Kalászovou upozornili rodičov na dôležitosť adaptácie 
dieťaťa a prípravy detí ešte pred začatím dochádzky do MŠ  

+ informačný systém smerom k rodičovskej verejnosti má výbornú úroveň a rodičia v plnej 
miere servis využívajú 

+ v pedagogickom procese sme zdôrazňovali nutnosť humanizácie prístupov dieťaťa, 
integrácie podpory a ochrany ľudských práv, rozvíjali medziľudské vzťahy, podporovali 
hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dôležitosť šťastného detstva pre rozvoj zdravej 
osobnosti a naplnenie základného práva – byť sám sebou, so zameraním na rozvoj 
identity, autonómie, osobných kompetencií a zodpovednosti – počas ranných kruhov, 
hlasovaní, zdôvodňovaní konania, ale i počas celého dňa 

 
Negatíva: 
– rezervy vidíme v efektivite výchovno-vzdelávacieho procesu vzhľadom k cieľom a 

obsahu, k skvalitneniu prispeje vhodná voľba organizačnej formy, v uplatnení vhodných 
rozvíjajúcich a aktivizujúcich metód práce, čo je v kompetenciách pedagogických 
pracovníkov 

– niektorí rodičia nemali záujem spolupracovať a ani sa zapájať do života MŠ 
– častejšie využívať vo výchovno-vzdelávacom procese a pri pobyte vonku blízkosť 

Horského parku v triedach s mladšími deťmi 
– našu prácu negatívne ovplyvňovali predovšetkým stiesnené priestory, ktoré 

nezodpovedajú prirodzeným potrebám detí a sú nevyhnutnou podmienkou pri 
optimálnej realizácii VVP  

– zlepšenie si vyžaduje dodržiavanie psychohygienických podmienok detí pri 
organizovaní krúžkovej činnosti 

– v oblasti jazykovej výchovy zaznamenávame nárast detí s poruchami reči, nedostatky vo 
výslovnosti a v komunikačných schopnostiach 

 
Závery: 
� naďalej uplatňovať osvedčené výchovné postupy špecifické pre našu MŠ 
� podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí 
� rešpektovať dieťa ako osobnosť, jeho práva, rozvíjať zmysel pre plnenie 
         požiadaviek, vytvárať základy osobnej zodpovednosti 
� zameriavať sa na posilňovanie sociálnej a jazykovej komunikácie 
� venovať sa naďalej pravidelne grafomotorike 
� využívať výhodnú polohu Horského parku na rozvíjanie vzťahu k prírode, k jej 
          ochrane, k zdraviu a všetkým žijúcim organizmom 
� využívať projekty, programy, edukačné a metodické materiály v oblasti  
           environmentálnej výchovy 
� viesť deti k úcte ku kultúre vlastného národa a k jeho tradíciám 
� premyslieť lepšiu organizáciu krúžkovej činnosti na materskej škole k 
          dodržaniu psychohygienických podmienok  
   
 
 
                                                                                             Mgr. Špilárová Erika                                   
                                                                                          riaditeľ materskej školy  
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Vyjadrenie rady školy - príloha  
 
     
   
Rada školy prerokovala dňa 08. 10. 2009  a odporúča zriaďovateľovi  s c h v á l i ť Správu 
o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Búdková 21 za školský rok 
2008/2009 a žiada: 

A. / z r i a ď o v a t e ľ a  o zabezpečenia opatrení v zmysle záverov Správy týkajúcich sa 
údržby a modernizácie objektu MŠ Búdková 21 a materiálno-technického vybavenia, 
osobitne riešenia stiesnených priestorových možností s ohľadom na kapacitu MŠ 

B. / r i a d i t e ľ k u  MŠ o zabezpečenie opatrení v zmysle záverov Správy týkajúcich sa  
zabezpečenia edukačného procesu  

 
Rada školy vyjadruje poďakovanie rodičom za ich ústretovosť, spoluprácu a finančnú 
podporu MŠ Búdková 21. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Ing. Varmužová Katarína 

predseda Rady školy pri MŠ Búdková 21 
 
 


