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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 koncepcie rozvoja materskej školy Gorazdova 6, v Bratislave v rokoch     
      2005 – 2009 
4. Plán práce školy MŠ Gorazdova na školský rok 2008/2009 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Gorazdova – stanovisko RŠ 
6. Ďalšie podklady 

Vyhodnotenie projektov: 
Angličtinka v našej škôlke 
Poznávame krásu prostredníctvom kresby a maľby s deťmi z MŠ  
Správnym životným štýlom a aktívnym vzťahom k životnému prostrediu k zdraviu 
detí  
Krok za krokom – prvky  
Montessori aktivity každodenného života – prvky 
Vyhodnotenie spolupráce: 
Spolupráca s Radou školy 
Spolupráca so ZŠ a ZUŠ 
Spolupráca s OZ Združenie rodičov Materskej školy Gorazdova 6 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy GORAZDOVA za školský rok 2008/2009 

 
 
A) Základné údaje o materskej škole 
 
1. Identifika čné údaje 
 
Názov školy:  Materská škola                             
Adresa školy: Gorazdova 6 Bratislava 
Telefónne číslo: 02/54 77 10 17                                                     
Internetová adresa: www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MSGorazdova                                           
e-mailová adresa:  
 Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto  Vajanského nábr. 3 814 21  Bratislava 
 
2. Vedúci zamestnanci 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
PhDr. Eva Luknárová riaditeľ materskej školy (menovaný od 

1.7.2009) 
 
 
3. Údaje o rade školy 
 
3.1 Údaje o rade školy 
Rada školy pri MŠ Gorazdova 6, v Bratislave 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 07.04.2004. 
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. ORVISKÁ Adriana 

 
predseda za rodičov 

2. ABAFFY Dušan, Ing.  za rodičov 
3.  ČERNÁKOVÁ 

Magdaléna 
KOVÁČOVÁ Beáta 

podpredseda za učiteľov do 30.6.2009 
 
od 27.08.2009 

4. BAJCSYOVÁ Zuzana, 
Mgr. 

 za učiteľov 

5.  DOČOLOMANSKÁ 
Soňa, Ing., Mgr. 

 za miestne zastupiteľstvo 
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3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2008/2009 
 
Počet zasadnutí rady školy: 5 (3 riadne a 2 mimoriadne) 
Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala Školským poriadkom, Správou o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok, Plánom práce školy v školskom roku 
2008/2009, kritériami prijatia detí do MŠ v školskom roku 2009/2010. 
Oboznámila sa s predpokladaným počtom detí v jednotlivých triedach v novom školskom 
roku, s novým školským zákonom a legislatívnymi zmenami v školskom roku 2008/2009. 
Rada školy sa na svojich dvoch mimoriadnych zasadnutiach zaoberala v súlade s §4 ods.3 
zákona NRSR č.596/2003 Z.z, výberovým konaním na vymenovanie riaditeľa MŠ Gorazdova 
6 v mestskej časti Bratislava -Staré Mesto. 
Na svojom prvom mimoriadnom zasadnutí sa RŠ oboznámila s kandidátom a dohodla sa na 
spôsobe, akým bude prebiehať výberové konanie: predstavenie koncepcie rozvoja materskej 
školy. 
Na svojom druhom mimoriadnom zasadnutí volila riaditeľa MŠ, spracovala výsledky volieb 
a navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľky MŠ PhDr. Evu Luknárovú. 
Rada ako iniciatívny, kontrolný a poradný orgán aktívne plnila tieto úlohy počas celého 
školského roka, presadzovala záujmy detí a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, členovia 
sa zapájali do organizácie spoločenských podujatí pre deti i rodičov, zúčastnili sa na 
brigádach spojených s upratovaním po rekonštrukcii budovy materskej školy v auguste 2009. 
Opakovane prerokúvala havarijný stav strechy, zatekanie vody do interiéru MŠ, potrebu 
maľovania celého interiéru ako aj výmenu starých zosušených okien, poukázala na 
nevyhnutnosť riešenia uvedených problémov v spolupráci so zriaďovateľom.   
Uvedené nedostatky boli úspešne odstránené v uvedenom rozsahu v spolupráci so 
zriaďovateľom a rodičmi. 
Rada školy ďalej upozornila na nevyhovujúci technický stav kotolne a potrebu jej 
rekonštrukcie ako aj potrebu obnovy zariadenia školského dvora, opravy a prikrytia 
pieskovísk pre deti. 
Rada školy veľmi aktívne prispela k posunu v riešení havarijného stavu strechy a výmeny 
okien.  
 
4. Iné poradné orgány školy 
 
4.1. Činnosť pedagogickej rady: 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku  2008/2009 päťkrát.  
Hlavný obsah rokovaní: Plán práce školy, tvorba školského vzdelávacieho programu, nová 
legislatíva, formy plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, hodnotenie výchovno-
vzdelávacej činnosti, prínos ďalšieho vzdelávania pre edukačnú činnosť. 
Na každom zasadnutí mala stanovený presný program, ktorý vychádzal z cieľov a úloh Plánu 
práce školy. Plnenie stanovených úloh bolo kontrolované priebežne. 
Prínos pre chod školy: odborné diskusie v procese tvorby Školského vzdelávacieho programu 
osobitne učebných osnov. Hodnotenie edukačného procesu a jeho skvalitňovanie. Dohodla sa 
na odporúčaniach a postupoch v novom školskom roku. 
 
4.2.Činnosť interného  metodického  združenia 
Počet stretnutí: 4 
Hlavný obsah rokovaní: Školský vzdelávací program – časový harmonogram tvorby, 
konkrétny  postup a  spôsob tvorby (vstupná analýza, charakteristika, ciele, profilácia školy, 
profil absolventa), rozdelenie konkrétnych úloh, spôsob tvorby učebných osnov, výber 
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odbornej literatúry a metodických materiálov, vzájomné konzultácie, tvorba plánov, 
upravovanie záznamového hárku. 
Prínos pre chod školy: odborné stretnutia ku konkrétnym problémom a postupom v procese 
tvorby učebných osnov, prezentovanie viacerých návrhov, vyhľadávanie odbornej literatúry. 
  
 
5. Údaje o počte detí materskej školy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ 
 
 
 

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

19 8 / 42,10 1/ 5,2 1 

 
      
 
 
 
 
 

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  x  3  x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

1   
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 11   3-ročné 14  

 4-ročné 29   4-ročné      10  

 5-ročné 18   5-ročné 23  

 6-ročné 6   6-ročné 20  

 spolu 65   spolu 67  
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6. Uplatňované vzdelávacie plány 
 
 
 
P. č. Veková 

kategória 
Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika) 

1. 3 – 6 ročné deti Program výchovy a vzdelávania v materských školách 
2. 3 – 6 ročné deti Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách 

k Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách 
3. 6 ročné deti Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou v materských školách 
 
 
 
7. Fyzický počet  zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu  
pedagogických zamestnancov materskej školy  
 
 
 

 
 

Materská škola 

Počet 
Školská jedáleň 

Počet 

zamestnanci MŠ–spolu    8 zamestnanci –spolu     3 
Z toho PZ    6   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní    6   
- nekvalifikovaní    0   
-dopĺňajú si vzdelanie    1   
Z toho NZ**    2   
Z počtu NZ    
- upratovačky    1   
- ostatní     1   
Spolu MŠ + ŠJ   11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

  
 72 

  

Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci  
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8. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 
 

 
Názov vzdelávacieho 

programu 

Charakteristika 
a obsah 

vzdelávacieho 
programu 

 
Forma 

vzdelávania 

Spôsob 
ukončenia 

vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Celková 
časová 
dotácia 

vzdelávania 
 
 
 
Pedagogická diagnostika 
 
 
 
 

Zisťovanie, 
rozpoznávanie, 
klasifikovanie, 
charakterizovanie, 
úrovne a  
predpokladov 
osobnosti dieťaťa 

 
 
 
Priebežné 
vzdelávanie 

 
 
 
záverečná práca 

 
 
 
            1 

 
 
 
   200  hodín 

 
 
Edukácia v praxi - 
workshopy 
 

Zameranie na 
taxonómiu cieľov,  
kompetencie detí,  
pedagogickú 
diagnostiku,  
hodnotenie výchovy 
a vzdelávania učiteľa 
a učenia sa dieťaťa, 
plánovanie procesu 
výučby, plánovanie 
a výučbu Krok za 
krokom 

 
 
Dvojdňový 
seminár 

 
 
 
písomná práca 

 
 
 
            1 

 
 
 
       2 dni 

 
 
Príprava začínajúcich 
učiteľov 
 
 

Skúsenosti a návyky 
potrebné pre riešenie 
problémov vo 
výchovno-
vzdelávacej činnosti, 
platná legislatíva 

 
 
Priebežné 
vzdelávanie 

 
 
 
pokračuje 

 
 
 
             1 

 
 
     60 hodín 

 
 
Tvorba  
Školského vzdelávacieho 
programu 
 
 
 

 
Tvorba jednotlivých 
častí školského  
vzdelávacieho 
programu 

 
 
 
Jednorazové 
podujatie 
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        1 deň 

 
 
 
9. Aktivity organizované materskou školou 
 
 
 

Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity 
Prišlo k nám divadlo. 
Cieľ: Zoznámiť deti s rôznymi umeleckými 
žánrami. 
Štyri ročné obdobia 
Snehulienka a 4 trpaslíci 
Filmárik a Filmuška 

Divadelné rozprávky priamo v materskej škole 
priniesli deťom veľa pekných zážitkov. Väčšina 
predstavení mala interaktívny charakter, takže deti sa 
na deji aktívne zúčastňovali a zapájali sa do viacerých 
aktivít. 
Deti spoznávali rôzne umelecké žánre prostredníctvom 
rozprávok, príbehov. 
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Mikulášska besiedka 
Cieľ: zoznámiť deti s tradíciou obdarovania 
na Mikuláša, vedieť urobiť radosť iným. 

Deti sa zoznámili s postavou a podstatou Mikuláša, 
zarecitovali a zaspievali piesne s Mikulášskou 
tematikou, naučili sa novú pieseň od Mikuláša, tešili sa 
z Mikulášskych balíčkov, fotografovali sa. 

Ideme za divadlom. Divadielko v Rotunde 
v Horskom parku.  
Cieľ: Zoznámiť sa s rôznymi formami 
bábkového divadla.  
O medovníkovom domčeku  
O troch prasiatkach 
 

Deti sa zoznámili s novým prostredím, novou 
divadelnou scénou, novou formou divadelného 
predstavenia s klasickými bábkami. 
Obsah tradičných rozprávok spoznali cez primeranú, 
zábavnú formu – bábkové divadlo. 
 

Vianočná besiedka – Zima vonku, teplo 
v nás 
Cieľ: Prezentovať výsledky práce s deťmi 
a spoločne prežiť radosť z blížiacich sa 
sviatkov na podujatí pre rodiny a ich 
príslušníkov. 

Deti zo všetkých tried predviedli svoje zručnosti, 
vedomosti, talent v speve, tanci, recitovaní, 
dramatizácii rozprávky, hudobno-pohybových 
a tanečných kreáciách.  
Získavali sebavedomie a nebojácny prejav pri 
vystupovaní, ako aj citový zážitok pri spoločnej 
oslave. 

 

Muzika prišla k nám – Koncert hudobného 
telesa Capella Harmónia 
Cieľ: prehĺbiť u detí vzťah k hudbe 
zaujímavým spôsobom.  

Deti spoznali zaujímavým spôsobom hru na 
hudobných nástrojoch, precvičili si sústredené 
počúvanie hudby, melodickosť a rytmus. Oboznámili 
sa s formou prezentácie hudby prostredníctvom 
koncertu so sprievodným hovoreným slovom. 

Svetlo z Betlehema – vianočné pásmo 
Cieľ: Prežívať radosť a vedieť urobiť radosť 
iným pri príležitosti vianočných sviatkov. 
Slávnostné vystúpenie detí 3. Triedy pre hostí 
z Talianska v Starom meste. 

Deti prežívali radosť z prichádzajúcich sviatkov, ako 
aj z obohatenia iných svojim vystúpením. Nebojácne 
prezentovali pásmo slova a hudby spojeného 
s dramatizáciou biblického príbehu. 
 
 
 

Fašiangový karneval 
Cieľ: Prejavovať radosť a vedieť sa 
spontánne zabávať pri spoločnej aktivite. 

Deti spontánne prejavovali radosť zo zábavného 
podujatia, svoje schopnosti pohybovej improvizácie 
hudby, deti si rozvíjali fantáziu pri prežívaní 
rozprávkových hrdinov, uvoľnili a tešili sa zo 
spontánnej zábavy, hier a predstavovania masiek. 
 
 
 

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

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

Angličtinka v našej škôlke – ukážka 
oboznamovania detí s anglickým jazykom 
pre rodičov 
Cieľ: Ukázať rodičom edukačnú činnosť 

Rodičia mali možnosť sledovať svoje dieťa pri bežnej 
edukačnej aktivite , jeho správanie sa a reakcie medzi 
ostatnými deťmi. Taktiež rodičia získali pohľad na 
formy práce s deťmi  predškolského veku ako aj 
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s deťmi pri oboznamovaní sa s cudzím 
jazykom. 

profesionalitu a majstrovstvo kvalitného 
predškolského pedagóga. 

Výlety za poznaním – Horský park, 
Hori čka 
Cieľ: Poznávať a rozlišovať rôzne druhy 
zvierat, hmyzu i plazov vo voľnej prírode. 

Deti mali pri častých vychádzkach do Horského parku 
a Horičky možnosť lepšie spoznávať  a dozvedieť sa 
nové poznatky o živote zvierat, hmyzu i plazov, ktoré 
voľne žijú v prírode v priamom pozorovaní ako aj 
z náučných tabúľ. 

Máme radi zvieratá, Výlet do ZOO 
Poznávať a rozlišovať rôzne druhy zvierat, 
zoznámiť sa so zvieratami, ktoré žili 
v praveku. Návšteva Dinoparku. 

Deti sa pri návšteve ZOO v priamom pozorovaní 
zoznámili s niekoľkými novými domácimi 
i exotickými zvieratami, s ich spôsobom života vo 
voľnej prírode i v zajatí, v Dinoparku spoznali deti 
stavbu, spôsob života i zvuky niektorých dinosaurov.  

Škola volá 
Cieľ: Vyjadriť svoje city k materskej škole. 

       Vedieť s radosťou vyrobiť darček a  
obdarovať svojich kamarátov. 

Rozlúčková slávnosť budúcich školákov s materskou 
školou a s deťmi a zamestnancami sa uskutočnila 
v slávnostnej atmosfére, deti si uvedomili významný 
medzník vo svojom živote – nástup do základnej 
školy. Školáci si pripravili kultúrny program, mali 
slávnostné prestretí stôl, ktorý si pripravili v spolupráci 
s pani učiteľkami. 
Školákom boli odovzdané spomienkové darčeky 
i vlastnoručné výrobky ostatných detí materskej školy. 

Základná škola školákov volá 
Cieľ: Zoznámiť sa s prostredím základnej 
školy pred zápisom. 

Deti sa zoznámili so školským prostredím, stretli sa so 
svojimi kamarátmi školákmi i s pani učiteľkami, 
zoznámili sa s činnosťou žiakov počas vyučovania, 
vypočuli si čítanie a pozorovali činnosť žiak –učiteľ 
pri počítaní matematických príkladov. Zoznámením 
s uvedeným prostredím sme pripravili deťom príjemný 
a bezstresový zápis do 1. ročníka ZŠ. 

Detská športová olympiáda 
Cieľ: Prehlbovať záujem detí o šport. 

Pri príležitosti osláv MDD mohli deti v športových 
hrách prejaviť svoju šikovnosť, obratnosť, zdatnosť, 
sústredenosť, odvahu , súťaživosť i výkonnosť za čo 
každé dieťa získalo medailu. 
Bola to neopakovateľná atmosféra športovania, 
súťaženia a odvahy. 

 
 
 
 
 

10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
 
 
 
 
Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity 
Súťaž detských výtvarných prác 
v spolupráci s časopisom Zvonček 
Cieľ: v rôznorodých výtvarných technikách 
uplatniť fantáziu, zručnosti a poznatky detí, 
reagovať na výzvu. 

Deti prostredníctvom pani učiteliek zaslali 
svoje výtvarné znázornenie predstáv 
a poznatkov na témy: Jeseň 
                                   Zdravé ovocie 
                                   Jar prichádza k nám 
za čo im bol udelený Diplom časopisu 
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Zvonček i detské knihy. 
Výtvarná súťaž Hvezdárne v Hurbanove – 
Vesmír očami detí 
Cieľ: vedieť výtvarne vyjadriť svoje 
poznatky o vesmíre, využiť viaceré výtvarné 
techniky a rozvíjať tvorivosť detí. 

Deti mali radosť do zapojenia sa do súťaže, 
pracovali tvorivo, s nadšením, využili rôzne 
výtvarné techniky, rozšírili si vedomosti 
o vesmíre. 
 

Kurz kor čuľovania 
Cieľ: Rozvíjať psychomotorické 
kompetencie detí. 

Prihlásené deti sa naučili zvládnuť 
rovnováhu, chôdzu, sklz vpred, pokročilejší 
sklz vpred, vzad, zmenu smeru a zastavenie. 
Deti si rozvíjali pohybové zručnosti, 
vytrvalosť, odvahu ako aj radosť zo športu. 

Kurz plávania 
Cieľ: Odstrániť strach detí z vodného 
prostredia. 

Prihlásené deti sa naučili splývať, skákať do 
vody a základy plaveckých štýlov kraul 
a znak. Niektorí si odstránili strach s vody 
a pohybovali sa v nej po kurze s radosťou. 

 
 
 
Rodičia so záujmom a radosťou vítajú akcie, v ktorých môžu vidieť svoje ratolesti v činnosti. 
Takéto akcie nám pomáhajú utužovať vzájomné vzťahy, dôveru a prezentujú výsledky našej 
práce a nesporne talent, šikovnosť a spontánnosť detí. 
 
 
 
11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila (vlastné i na základe výziev) 
 
 
 
 
Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu, resp. 
projekt MŠ 
 

 
   
 Názov projektu  

 
 
Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

 
Materská škola 
Gorazdova 6 

 Krok za krokom  
uplatňujeme prvky         

Dôsledne rešpektovať individuálny 
prístup vo výchove a vzdelávaní, 
diferencovať a individualizovať 
ciele, úlohy a činnosti dieťaťa, 
primeranosť obsahu, aby 
zodpovedali štýlu učenia sa 
jednotlivých detí. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku. 

2005/2006 
pokračuje 
 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Správnym životným 
štýlom a aktívnym 
vzťahom k životnému 
prostrediu k zdraviu 
detí. 
 

Vytvoriť pohodové prostredie, 
rytmický denný poriadok, telesnú 
pohodu a voľný pohyb dieťaťa, 
zdravú výživu, spontánnu hru, 
podnetné vecné prostredie, bezpečné 
sociálne prostredie, participatívne a 
tímové riadenie. 

október 2006 
pokračuje 
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Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku. 
 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Poznávame krásu 
prostredníctvom 
kresby a maľby 
s deťmi v MŠ                     
 

Utvoriť pozitívny vzťah detí k 
výtvarnému umeniu a tvorivej 
činnosti, vytvoriť pozitívny vzťah k 
tvorbe, oboznámenie detí s 
rôznorodými výtvarnými technikami 
a naučiť ich používať rôzne 
výtvarné pomôcky pri práci. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku  

október 2006 
pokračuje 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Projekt výučby 
cudzieho jazyka 
„Angli čtinka v našej 
škôlke“ 
 

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

september 
2007 
pokračuje 
 

Materská škola 
Gorazdova 6 

Montessori – aktivity 
každodenného života 
Uplatňujeme prvky 

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

september 
2007 
pokračuje 
 

 
Uplatňovanie prvkov jednotlivých projektov a projektov priniesli do života našej školy 
pozitívne zmeny. Otvorili sme sa rodičom a ostatným rodinným príslušníkom, zlepšila sa 
spolupráca s rodičmi a vzájomná dôvera. 
Jednoznačne sa spestrila činnosť detí, zvýšila sa kreativita detí i pedagogických 
zamestnancov, deti majú možnosť výberu činností a tým i väčšiu možnosť sebapoznania 
a sebahodnotenia.  
 
 
12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V sledovanom školskom roku nebola uskutočnená inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
13. Priestorové a materiálne podmienky školy 
 
Priestorové podmienky MŠ sú čiastočne obmedzené, nakoľko triedy slúžia ako herne 
a zároveň aj spálne. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nemajú svoju šatňu, sociálne 
zariadenie pre všetkých zamestnancov MŠ je spoločné. Krúžková činnosť sa uskutočňuje 
v prispôsobených pivničných priestoroch.  
Priestory MŠ sú plne využívané na plnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. 
Materská škola má od septembra 2009 zrekonštruovanú strechu, vymenené okná, 
vymaľovaný interiér, ktorý je zariadený prevažne novým nábytkom. Interiér materskej školy 
je zdravotne vyhovujúci a estetický. 
Nevyhovujúci je stav kotolne, ktorá je zastaraná (rekonštrukcia je plánovaná v lete 2010). 
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Ďalej je plánovaná oprava detských pieskovísk a ich prikrytie, ako aj výmena kovového 
zariadenia detského ihriska pre deti (pôvodného) za drevené. 
Triedy a kabinety sme doplnili o nové podnetné, kvalitné hračky,  didaktické pomôcky najmä 
na zážitkové učenie, rozvoj logického myslenia a motoriky. 
Od sponzorov sme dostali DVD prehrávač. 
 
 
14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:   
 
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – príloha. 
 
 
15. Cieľa vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný 
školský rok:  
  
V šk. roku 2008/2009 sme si stanovili cieľ plánovať a uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu 
prácu podľa ISCED 0 a tvorili sme Školský vzdelávací program – Dajme deťom korene, aby 
mohli rásť vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu. Čo sa nám podarilo naplniť. 
Ďalším cieľom bolo skvalitňovať skupinové a zážitkové učenie detí, čo sa nám taktiež darilo. 
Podarilo sa nám naplniť i cieľ lepšie informovať rodičov o obsahu edukačnej činnosti, 
týždennými výveskami plánov. 
Pokračovali sme v činnosti Interného metodického združenia kvalitnou prípravou a odbornou 
diskusiou k témam podľa Plánu práce školy.  
 
 
 
16. Analýza silných a slabých stránok, riziká a príležitosti školy  (SWOT analýza) 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
� vysoká odbornosť pedagogických       

zamestnancov, kreativita a pružnosť 
� prístup orientovaný na osobnosť 

dieťaťa 
� rozmanitosť edukačných aktivít 
� inovované, účelné a estetické 

prostredie, okolitá príroda, blízkosť 
Horského parku 
� dobrá spolupráca s rodičmi 
� rôznorodé športové aktivity – 

plávanie, korčuľovanie, tanec, 
lyžovanie 
� kvalitné oboznamovanie detí s AJ 
� rozvíjanie tvorivých výtvarných 

aktivít v rámci výchovno-vzdelávacej 
práce i krúžkovej činnosti 
� orientácia na zdravý životný štýl detí 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
� nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických. zamestnancov 
� neovládanie základov práce s PC 

u niektorých pedagogických 
zamestnancov 
� zastarané vybavenie školského dvora 
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i zamestnancov 
� bohatosť detskej a pedagogickej 

knižnice 
� dobrá vybavenosť kvalitnými 

didaktickými pomôckami a hračkami 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 
 
� dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie detí, čo sa týka interiéru, 
školského dvora i prírodného  okolia 
MŠ, blízkosť Starého Mesta – 
návšteva kultúrnych pamiatok 

 
 

RIZIKÁ  
 
� zastaraná kotolňa 

 
 
 
 
B) Ďalšie informácie o materskej škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
2. Voľnočasové aktivity školy 
 

Názov krúžku Zameranie Počet 
 detí 

Vedenie krúžku 

 
 
 
 

Výtvarný krúžok 

 
Utváranie pozitívneho vzťahu 
detí k výtvarnému umeniu a 
tvorivej činnosti, vytvárať 
pozitívny vzťah k tvorbe, 
oboznamovať deti s 
rôznorodými výtvarnými 
technikami a naučiť ich 
používať rôzne výtvarné 
pomôcky pri práci. 
 

 
 
1.skup. 12 
detí 
 
2.skup. 
12 detí 

 
 
 
 
Magdaléna Vatolíková 
Centrum voľného času 
Štefánikova ul. 

 
 

Angličtinka 

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

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

 
 

Zuzana Mertusová 
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3. Spolupráca materskej školy 
 
 
3.1. Spolupráca s rodičmi detí 
 
Spolupráca s rodičmi bola a je  našou silnou stránkou. Vzájomná komunikácia a akceptácia je 
na veľmi dobrej úrovni.  
V MŠ sa medzi rodičmi, starými rodičmi a pedagogickými i nepedagogickými 
zamestnancami vytvorila rodinná atmosféra vzájomnej dôvery a akceptácie, obom stranám 
išlo o čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky detí. 
Rodičom konkrétnych detí, u ktorých sa ukázala potreba, sme navrhli návštevy CPPPaP, 
logopéda, diagnostikovania odborníkmi v Špeciálnej materskej škole na Mišíkovej ul., 
prípadne odborného lekára.  
Rodičia s radosťou privítali a v hojnom počte aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi navštívili 
Vianočnú besiedku i besiedku spojenú s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek 
a otcov. Pri tejto príležitosti rodičia s deťmi napiekli koláčiky a postarali sa o pestré 
občerstvenie.  
Pre rodičov sme pravidelne vymieňali vývesky s výchovnými otázkami, uskutočnili sme 
výstavku kníh s výchovnou tematikou. 
Osvedčili sa nám aj tzv. rodičovské kruhy pri riešení aktuálnych situácií. Uskutočnili sme 
samostatný rodičovský kruh pre novoprijaté deti. 
Taktiež veľmi dobre fungovala komunikácia učiteľka - rodič, o individuálnych výchovno-
vzdelávacích  výsledkoch a potrebách detí.  
Rodičia pomohli škole príspevkom 2% z daní ako aj sponzorskými darmi, z čoho bol 
zakúpený komplet nový nábytok pre deti do troch tried, šatníky, knižnica, veľké skrine do 
jedálne, skriňa na ležadlá do 2 triedy. 
Rodičia nám pomohli pri upratovaní budovy po maľovke, viackrát vynášali starý nábytok, 
nosili a montovali nový nábytok, kľučky, natierali dvere, vŕtali diery do stien na nástenky 
a pod., za čo im patrí naša vďaka. 
Taktiež sme od rodičov dostali darom DVD prehrávač. 
Rodičia nám pomohli i pri rozmnožovaní potrebných materiálov. 
 
3.2. Spolupráca so základnou školou 
 
V spolupráci so ZŠ na Hlbokej sme pred zápisom detí do ZŠ zorganizovali návštevu 
1.ročníka. Deti sa oboznámili s budovou ZŠ, prvou triedou, vypočuli si čítanie i počítanie 
prvákov. 
Pani učiteľky sa navzájom informovali o prosperovaní detí. 
 
3.3. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 
Dobre sa nám spolupracovalo aj s PhDr. Kalászovou z CPPPaP.  
Rodičom detí, u ktorých sa ukázala potreba individuálneho prístupu k danému problému, sme 
odporučili návštevu psychológa. Rodičia túto ponuku využili. 
 
3.4. Spolupráca so školskou jedálňou 
 
Spolupráca so školskou jedálňou bola na veľmi dobrej úrovni. Aktuálne sme  odkomunikovali 
potreby detí i požiadavky rodičov a zamestnancov materskej školy. Akceptovali sme 
individuálne stravovacie potreby detí i obmedzenie niektorých potravín (špeciálne diéty), 
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v ich jedálnom lístku podľa odporučenia lekára, prípadne žiadosti rodiča. Strava bola chutná, 
pestrá a výdatná, pozitívne hodnotíme podávanie čerstvého ovocia denne pred desiatou. 
Taktiež dobre fungovalo zabezpečenie pitného režimu. 
Stravovacia komisia  zastúpená rodičmi  konštatovala, že jedlo bolo chutné, primerané a bolo 
ho dostatok. 
 
3.5. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami) 
 
Taktiež bola dobrá spolupráca s OZ Združením rodičov materskej školy Gorazdova, ktoré 
finančne pomohlo a pomáha škole v zlepšovaní podmienok na výchovno-vzdelávaciu prácu 
s deťmi (konkrétne viď 3.1. Spolupráca s rodičmi detí).  
OZ ZRMŠG iniciovalo viaceré konkrétne aktivity, aby sa uskutočnila realizácia generálnej 
opravy strechy i výmena okien. Osobitná vďaka  patrí predsedníčke pani Adriane Orviskej. 
Naozaj dôsledný záujem a aktivita OZ viedli k úspechu a uvedené práce boli v mesiaci august 
úspešne uskutočnené. 
 
3.6. Iná spolupráca (so školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami (CVČ), Domov 
dôchodcov, Nadácie atď.) 
 
Úspešne sme spolupracovali aj s Centrom voľného času na Štefánikovej ul.. Interná 
zamestnankyňa  nám viedla v MŠ výtvarný krúžok. 
 
Úspešne sme spolupracovali so Šport-komplex Tempo, s PaedDr. Jurajom Hečkom, s ktorým 
spolupracujeme už niekoľko rokov. Naše deti sa zúčastnili kurzu korčuľovania a plávania.   
 
Pri diagnostikovaní jednotlivých porúch u detí, ktoré sa ukázali v priebehu výchovno-
vzdelávacích  činností, sa nám osvedčila spolupráca so Špeciálnou materskou školou na 
Mišíkovej ul. Niektoré deti, podľa potreby ukončili dochádzku v našej škole a z dôvodu 
potreby špeciálneho individuálneho prístupu začali navštevovať ŠMŠ na Mišíkovej ul. 
 
Spolupracovali sme so školskou zubnou lekárkou v ZŠ Jelenia MUDr. Briestenskou. 
 
Mgr. Majdáková uskutočnila v MŠ bezplatnú depistáž detí od 4 rokov a deti s chybnou 
výslovnosťou odporučila na individuálnu logopedickú starostlivosť. 
 
Spolupráca so Základnou umeleckou školou na Palisádoch mala podobu milého koncertu pre 
naše deti, priamo u nás v materskej škole. Pre rodičov sme zverejnili termín prijímacích 
skúšok do ZUŠ na nasledujúci školský rok. 
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VYJADRENIE  RADY ŠKOLY PRI MŠ GORAZDOVA 6 V BRATISL AVE 
 

 
 
 
 
Členovia Rady školy pri MŠ Gorazdova 6 v Bratislave v  boli ustanovení a priebežne 
podľa potreby a Stanov voľbou doplnení v súčasnej podobe v zmysle § 24 zákona NRSR 
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 21.4.2008. 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. ORVISKÁ Adriana 

 
predseda za rodičov 

2. ABAFFY Dušan  za rodičov 
                    

3.  ČERNÁKOVÁ 
Magdaléna 
KOVÁČOVÁ Beáta 

podpredseda za učiteľov do 30.06.2009 
 
                   od 28.08.2009 

4. BAJCSYOVÁ Zuzana, 
Mgr. 

 za učiteľov 

5.  DOČOLOMANSKÁ 
Soňa, Ing., Mgr. 

 za miestne zastupiteľstvo 

 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 22.10.2009 podrobne prerokovala Správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za 
školský rok 2008/2009 a odporúča zriaďovateľovi ju s ch v á l i ť. 
 
 
      
 
      
 
          
     ........................................................... 
     Orviská Adriana  
     predseda Rady školy pri MŠ Gorazdova 6 
     v Bratislave 
 


