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Východiská a podklady: 

 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR  

č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia  materskej školy na roky 2006 - 2009 

4. Plán práce MŠ Kuzmányho 9, Bratislava na školský rok 2008/2009 

      5.   Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Kuzmányho 9, Bratislava 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Kuzmányho 9 v 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: Kuzmányho 9, Bratislava 
3. Telefónne číslo:   02/54412081                             Faxové číslo:  
4 Internetová adresa: www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MSKuzmanyho                                          
 E-mailová adresa:   
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
                          814 21  Bratislava 
 
1. Vedúci zamestnanci školy 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Magdalena Černáková, Bc. riaditeľka materskej školy 

(menovaná od 1. 7. 2009) 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 
7.1 Údaje o rade školy 

Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9, 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. Funkčné obdobie sa začalo dňom  

21.04.2004 na obdobie 4 rokov – do 24.4.2008. V období od r. 2004-2008 z Rady školy 

odstúpili rodičia, ktorých deti už nenavštevujú MŠ.  

 

 
Novozvolená rada školy bola zvolená v apríli 2008 a funkčné obdobie trvá od 25. 4. 2008 

do 25. 4. 2012 

 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1 Mgr. Šoltésová Tatiana 

PhD. 
predseda za rodičov 

2 PaedDr. Mikulášová Viera podpredseda za pedagogických zamestnancov  
3 Mgr. Chovanová Eva člen za pedagogických zamestnancov  

(do decembra 2008) 
4 Mikšovská Mariana člen za pedagogických zamestnancov 

(od januára 2009) 
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5 Mgr. Babišová Viera člen za  rodičov 
6 MUDr. Osuský Peter, CSc. člen poslanec za MČ-BA St. Mesto 

 

 

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

 

1. Počet zasadnutí rady školy – 4x do roka, 2 mimoriadne 

2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy:  

-  odsúhlasovanie akcií školy pre deti, ale aj zapájanie rodičov do aktivít školy 

 -  vyjadrenie svojho postoja k hodnotiacim správam 

 -  riešila aj neskoršie ranné príchody detí do MŠ, kvôli neskoršiemu nástupu rodičov do  

     zamestnania  

-  v januári 2009 – prebehli voľby nového člena RŠ z pedagogických zamestnancov,  

   náhrada za Mgr. Chovanú, ktorá vykonávala  zastupujúcu riaditeľku MŠ za Mgr. 

    Luptákovú 

 -  na mimoriadnom stretnutí sa Rada školy zaoberala v súlade § 4 ods. 3 zákona  

     NR SR č. 596/2003 Z. z. výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa MŠ  

     Kuzmányho 9 

- spracovala výsledky volieb a navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie 

riaditeľa  MŠ  p. uč.  Magdalenu Černákovú 

       

 

7.2 Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy  

 

1. Prehľad  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  

Poradné orgány sa schádzajú podľa potreby alebo podľa stanovených termínov: 

      ·  pedagogické rady – 6x za školský rok, plnenie plánu práce školy - kontrola 

 · Rada školy – 4x za školský rok, 2 mimoriadne zasadania, operatívna pomoc pri 

riešení úloh na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

     · Metodické združenie – spracovanie aktivít s uplatnením inovačných postupov -

projekty 
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  b)Údaje o počte detí materskej školy 
 

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ SPOLU 

 
21 8/  38,09 % 2/   9,52% 2/   9,52 % 

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

      

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu a aktivitách 

v jednotlivých vekových skupinách konštatujem, že úlohy Programu výchovy a vzdelávania 

detí predškolského veku ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2008/2009 boli splnené a realizované v požadovanom 

rozsahu.    

 

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 64 x 0 3 64 X 0 

 
Menej 
ako 3-
ročné 

5    
Menej 
ako 3-
ročné 

0  

 3-ročné 12   3-ročné 14  

 4-ročné 20   4-ročné 9  

 5-ročné 21   5-ročné 16  

 6-ročné 6   6-ročné 25  

 spolu 64   spolu 64  



 6 

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 0   
-dopĺňajú si vzdelanie 2   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  11   
Z celkového počtu zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

54,54   

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

písm. h)  v školskom roku 2008/2009 

 
Priebeh vzdelávania/počet/ 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 
Pedagogická 
diagnostika  1 1   

VŠ – odbor predškolská 
pedagogika –2. ročník 1  1  

Grafomotorika 1 1   
Príprava ŠkVP  1    

PF  UK v Bratislave – 
dokončenie 

doktorandskej práce 
1 1   

 
Niekoľko vzdelávaní, na ktoré sa pedagogickí zamestnanci prihlásili, nebolo uskutočnených.  
 
 
 
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 
Výučba anglického jazyka Bienále 
Kor čuľovanie Bibiana – predstavenia, tvorivé dielne 
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Balančné lopty – „Active life“  
Flauta – hudobná príprava – hry na flautu, 
dychové a rytmické cvičenia  

„Čo je umenie“ – tvorivé dielne v SNG – 1x 
mesačne 

Tanečný krúžok  
Kúzelnícke predstavenie  
Divadelné predstavenia - viackrát do roka, 
v MŠ (Sedmokráska, Zoopotánia, Ukričaný 
Samko a iné) 

 

Súťaž pre rodičov a deti – Deň Svetlonosov 
- november 

Projekt Zdravý úsmev  - stomatologická 
starostlivosť 

Výchovný koncert – Ide, ide muzika Spolupráca s PDFUK BA – celoročné 
ukážky činnosti pre študentov 

Súťaž  – O najkrajší medovník, 
v spolupráci s rodičmi 

 

Mikuláš – spojené s divadelným 
predstavením – Betlehemská hviezda 

Dokončená rekonštrukcia školského dvora 

Vianočná besiedka pre rodičov 
v spolupráci s konzervatóriom na Tolstého 
ulici  

 

Návšteva vianočných trhov – deti z 3. 
triedy 

                                                                        

„Ježiško v MŠ“ – posedenie pri stromčeku 
v MŠ 

 

Zimná olympiáda – súťaže v bobovní, 
stavanie snehuliaka, hod snehovou guľou 

 

Odborná prednáška psychológa pre 
rodičov – Budem školákom, v spolupráci 
s PPP s p. Beutelhauserovou  

 

 
Tvorivé dielne v SNG – viackrát do roka 

 

Návšteva dopravného múzea  
Návšteva výstavy v Bibiane – Na poslednej 
koľaji 

 

Fašiangy – s karnevalom  
Tvorivé dielne – Sviatky jari, v spolupráci 
s rodičmi v MŠ  

 

Deň Zeme – sadenie slnečníc  
Akcia pre rodičov a deti – výroba vlastnej 
rozprávky  

 

Beseda s pediatrom pre deti v spolupráci 
rodičmi  

 

Prehliadka pamiatok Bratislavy – 
vychádzkové predpoludnie 

 

Návšteva múzea Gašparkovo  
Pes policajt – v MŠ  
Poldenný výlet – Hvezdáreň v Hurbanove  
Stomatologické preventívne prehliadky  
Koncoročná akadémia v Konzervatóriu na 
Tolstého ulici 
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Oslava MDD v MŠ   
Športový deň – súťaživé predpoludnie – 
v Horskom parku 

 

Koncoročná rozlúčka s predškolákmi   
 
i) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 
nezúčastnili sme sa súťaží 
 
 
j) Údaje o projektoch v školskom roku 2008/09, do ktorých je materská škola zapojená  
(§ 2 ods. 1 písm. j) 
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Rekonštrukcia 
školského dvora 

2004 2009 rekonštrukcia 
ukončená   

Dokážem to sám – 
sebaobsluha pri 
stolovaní 

X/2008 VI/2009 pokračovanie  
v ďalšom roku 

Zdravý úsmev X/2008 VI/2009 veľmi dobré 

Čo je to umenie – 
tvorivé dielne v SNG 

X/2008 VI/2009 pokračovanie  
v ďalšom roku 

Active life – cvičenie 
na balančných 
loptách 

X/2008 VI/2009 pokračovanie  
v ďalšom roku 

Veselá flautička – 
výučba hry na flautu 

X/ 2008 VI/2009 veľmi dobré 

Tanec a pohyb v MŠ 
– tanečná príprava 

X/2008 VI/2009 ukončenie projektu 

Progreska – výučba 
AJ 

X/2008 VI/2009 pokračovanie 
v ďalšom roku 

 
Ďalšie informácie: V rámci našich koncepčných zámerov sme plnili prvky: Zdravá škola, 

Waldorfská škola,  Krok za krokom, Environmentálna výchova 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  

v období 03. -  07. 11. 2005 bola v našej MŠ vykonaná komplexná inšpekcia. 
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Závery: 

Celkové výsledky školy sú vo všetkých sledovaných oblastiach výrazne lepšie, ako priemerné 

výsledky zistené v MŠ v školskom roku 2004/2005 v SR. 

Veľmi dobrá úroveň: 

-  rozvoj osobnosti detí 

-  podmienky výchovy a vzdelávania 

-  plnenie Programu výchovy a vzdelávania 

-  kvalita pedagogickej dokumentácie 

-  riadenie ako celok 

dobrá úroveň:  

- kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania – prevaha pozitívnych výsledkov 

priemerná úroveň:  

- namerané zručnosti detí v MP a grafomotorike  - vykonaná v najstaršej vekovej skupine 

Kľúčové pozitívne stránky školy:  

- plánovanie a plnenie strategických a operatívnych cieľov školy, individuálny rozvoj 

osobných kompetencií detí 

 

Odporúčania: 

1. skvalitniť grafomotorické zručnosti detí 

2. rozvíjať špecifické matematické schopnosti detí 

3. využívať potenciál učiteliek na realizáciu interných krúžkov 

4. doplňovať knižný fond 

K bodu 1,  

- pani učiteľka Šurabíková absolvovala školenie ku grafomotorickým zručnostiam 

v školskom roku 2008/2009 

- pravidelne sa s deťmi uskutočňujú grafomotorické cvičenia, využívajú sa pracovné listy 

a veľké plochy (tabuľa, baliaci papier) na precvičovanie jemnej motoriky 

K bodu 2, 

- precvičuje sa vizuálna orientácia na pracovnej ploche (v požadovanom smere z hora – 

dolu, vpravo  - vľavo a pod.) 

- vykonávajú sa zaujímavé aktivity s využitím nových foriem a metód na upevňovanie 

termínov menej – viac, určovanie geometrických tvarov a ich veľkosti 

- určuje  sa spätná väzba u detí verbálnym hodnotením a pracovnými listami 
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K bodu 3, 

- na realizovanie interných krúžkov sa nevyužíva potenciál učiteliek 

- naďalej sa organizujú len externé krúžky 

K bodu 4, 

- pravidelne sa dopĺňa fond odbornej a detskej literatúry novými titulmi 

 

 l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 

1)  

Priestorové podmienky MŠ majú dobrú úroveň, je to trojtriedna materská škola 

s vyhovujúcimi triedami. Vzhľadom na rozlohu tried, je možnosť vytvorenia centier aktivít 

a hracích kútikov. Chýbajú samostatné spálne, denne sa rozkladajú ležadlá vo všetkých 

triedach. Momentálne máme stále ešte nedostatok ležadiel - chýba 20 ks,  30ks dodal 

zriaďovateľ, 20 ležadiel sa zakúpilo v spolupráci OZ Zámoček, nakoľko ležadlá boli vo veľmi 

nevyhovujúcom stave. Máme v dezolátnom stave okná, pri väčšej búrke zateká cez ne do 

tried. Taktiež MŠ nebola maľovaná už niekoľko rokov. Triedy aj ostatné príslušenstvo je 

znečistené, miestami zatečené. Hygienické zariadenie pre deti je staré a opotrebované.  

   

V rámci financovania a spolupráce s MÚ MČ BA Staré sme dostali: 

• 30 nových ležadiel 

• nový detský nábytok do jednej triedy 

• pomôcku na pohybovú aktivitu (šmykľavku)  

 

V rámci v spolupráci s rodičmi a angažovanosťou  Občianskeho združenia „ Zámoček“ 

sa nám podarilo zrealizovať  zlepšenie materiálno-technického vybavenia materskej školy 

� zakúpenie hračiek a darčekov pre deti (Vianoce, rozlúčka s najstaršími deťmi, MDD) 

� zakúpenie nových didaktických pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce 

� zakúpenie 20 ks nových ležadiel  

� zakúpenie odbornej a detskej literatúry 

� zakúpenie digitálneho fotoaparátu 

� zabezpečenie dlažby bezpečnostného povrchu pod hojdačky na školskom dvore 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  

· financovanie materskej školy zabezpečuje zriaďovateľ – Mestská časť Bratislava Staré 

Mesto – 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).  

 

1. V oblasti výchovy a vzdelávania: 

V pedagogickom procese orientovanom na dieťa využívať prvky z alternatívnej 

metodickej príručky schválenej Ministerstvom školstva SR – Krok za krokom: 

- dodržiavať každodenné spoločné ranné stretnutia – tzv. ranné kruhy 

- organizovať činnosť detí do centier aktivít 

- klásť dôraz na poskytnutie priestoru pre rozhodovanie dieťaťa a tvorbu vlastných 

pravidiel (rozvíjanie osobných kompetencií dieťaťa) 

- pri rozličných činnostiach podnecovať deti vhodnými otázkami, aby okomentovali 

svoju činnosť 
- rozvíjať poznatkový systém zážitkovým učením 

- uplatňovať v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti inovované plánovanie podľa 

daných tém                         

 

2.  Využívať PC programy určené na rozvoj poznania /Ľudské telo, Príroda a pod./ 

- a na rozvíjanie matematických predstáv 

- zabezpečiť inovovanie PC – doplniť chýbajúce komponenty, /CD, mechanika.../     

 

- V čo najväčšej miere uplatňovať výchovno-vzdelávacie aktivity vo vytvorených 

centrách na zrekonštruovanom školskom dvore – podľa vypracovaného projektu:    

- centrum  tvorivosti 

- centrum  obratnosti 

- centrum zábavy a oddychu 

- centrum relaxácie 

- centrum dopravy 

- centrum kĺzania 
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- centrum rovnováhy 

- sedenie pre deti, prepojenie centier 

 

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 lokalita MŠ 
� tiché prostredie 
� veľa zelene na školskom dvore 
� profesionalita pedagogických 

zamestnancov, záujem o odborný 
rast 
� demokratické plánovanie 

výchovnej a vzdelávacej činnosti 
� množstvo akcií MŠ 
� športove aktivity 
� akceptácia osobnosti  
� plánovanie a plnenie strategických 

a operatívnych cieľov školy, 
individuálny rozvoj osobných 
kompetencií detí 
� zavedenie alternatívnych prvkov do 

výchovy a vzdelávania 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
� vonkajší vzhľad budovy – fasáda, 

oplotenie 
� nutná oprava okien 
� neodborná starostlivosť o zeleň – 

absencia záhradníka 
� prašnosť školského dvora 
� zastaraná kanalizácia (staré potrubie 

– cítiť pach kanálov) 
� nedostatočné finančné odmeňovanie 

pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov  
� problémy s parkovaním pred 

budovou MŠ 
 

 
 
 
 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 
� dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie detí  
� zapájanie sa do projektov 
� zapájanie do života MŠ rodičovskú 

verejnosť 
� priestranný a účelne vybavovaný 

školský dvor   
� šírenie dobrého mena MŠ ústnym 

podaním medzi rodičmi  
� priestor umožňujúci uskutočniť 

kult. akcie priamo v MŠ, ale aj 
v spolupráci s inými organizáciami  

 
 

 
RIZIKÁ 
 
� dôslednosť pri dodržiavaní 

bezpečnostných opatrení 
/uzamykanie hlavnej brány – 
neskoré príchody rodičov/ 
� neskoré príchody rodičov s deťmi 

zasahuje do výchovno-
vzdelávacieho  procesu 
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II. Ďalšie informácie o materskej škole 

 

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

Z  hľadiska psychohygieny je organizácia uspôsobená tak, aby sa jednotlivé činnosti 

striedali v časovom slede, zohľadňovali sa potreby  vekových  skupín a momentálnym 

požiadavkám detí ako aj požiadavkám psychohygieny. Je vyvážená aktívna a pasívna 

stránka činností, pravidelnosť v podávaní stravy, hygienické podmienky sú na dobrej 

úrovni. Na tieto podmienky vplýva i prostredie, ako i medziľudské vzťahy medzi 

personálom MŠ, ŠJ a rodičmi.  

 

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

ods. 2 písm. c)  

Spolupráca materskej školy s inými inštitúciami:     

P o z i t í v a : 

• oblasť spolupráce s rodinou, zapájanie rodičov do diania MŠ – rôzne súťaže,  

besiedky, individuálne konzultácie s rodičmi pri riešení výchovnej problematiky, 

poradenstva 

• spolupráca s CPPPaP  je na dobrej úrovni, využívame jej pomoc pri riešení 

adaptačných problémov, špeciálne poradenstvo  

• zabezpečená spolupráca so ZŠ, logopedickou poradňou, s PDFUK, stomatologickou 

ambulanciou, agentúrami, ktoré zabezpečovali lektorov na výuku:  Progresska – 

výučba anglického jazyka, Active live – balančné lopty, p. Hasbachová – tanečný 

krúžok, výučba flauty – p. Florián z konzervatória 

N e g a t í v a   : 

• rodičia majú niekedy nadštandartné požiadavky, čo sa vzhľadom na počet detí 

a dodržanie bezpečnosti všetkých nedá vyhovieť  
• z časových a priestorových obmedzení nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám 

zo strany rodičov na organizovanie záujmových krúžkov 

 

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 
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Spolupráca so ŠJ – deťom bola strava podávaná pravidelne načas, bola chutná, 

kaloricky vyvážená, podávalo sa denne ovocie, ktoré si rodičia hradili nad rámec 

stravného poplatku využívali sa sebaobsluha najstarších detí pri stravovaní. 

 

Spolupráca s OZ: členmi sú rodičia MŠ. V rámci OZ sa nám podarilo 

zafinancovať 20 ležadiel,  zabezpečiť pomôcky, hračky a akcie.  

Spolupráca so ZŠ:  - v tomto školskom roku sa návšteva detí v ZŠ neuskutočnila  

                                z personálnych a časových dôvodov.            

  

Spolupráca s CPPPaP: – beseda s rodičmi na tému „Budem školákom“ s Mgr.  

                                   Beutelhauserovou 

  – testy školskej zrelosti        

  - konzultácie o problematických deťoch MŠ 

              -  logopedická starostlivosť – zabezpečená depistáž  

                 s PhDr. Majdákovou                       

                            

Spolupráca so školskou zubnou lekárkou MUDr. Danišovou: preventívne 

                                                                        prehliadky 

 

Spolupráca so športovou organizáciou v Dúbravke: – kurz korčuľovania –     

                                                                     Zimný štadión 

 

Spolupráca s firmou Progresska: –  výučba anglického jazyka 2-x týždenne v II.  

                                                            a III. triede 

 

Spolupráca s rôznymi agentúrami: – divadelné predstavenia - 2x mesačne 

– výchovný koncert 

– kúzelnícke predstavenie 

 

                                  Spolupráca s PDF UK – pedagogická prax pre študentov  PDF UK

           

     Spolupráca s Konzervatóriom:  – prenájom sály na besiedky  -  (2x do roka -   

                                                               vianočná besiedka, deň matiek)     
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Neuskutočnené akcie: 

-  Deň otvorených dverí – Deň matiek spojená s ukážkou výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

    príčinou bolo úmrtie matky dvoch detí z našej MŠ. 

-  Plavecký výcvik –  z technických príčin, zlyhalo zabezpečenie bazénu 

- Jazda vláčikom Prešporáčikom – nahradené vychádzkou do historického centra (19. 5. 2009) 

 

Spolupráca s rodičmi - bola na dobrej úrovni, rodičia boli pravidelne informovaní 

o akciách, aktivitách a zameraní MŠ. Medzi rodičmi a učiteľmi prevládal otvorený partnerský 

vzťah, vzájomná dôvera a akceptácia.  

 Svedčia o tom aj akcie pani Babišovej a pani Užákovej, ktoré poskytli materiály a pomoc pri 

výrobe Samokociek – zapojenie sa do zbierky starých kociek na výrobu Samokociek.  

Rodičia sa zapájali aj do súťaží organizovaných materskou školou – Svetlonosi,  pečenie 

a výzdoba medovníčkov – spoločná činnosť s deťmi. 

Poďakovanie patrí aj pani Horváthovej, ktorá zabezpečila autobus na výlet do Hurbanova -  

hvezdárne. 

 

                                                           

                                                                                  ..........................................................                                   

                                                                                          riaditeľka materskej školy  
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Vyjadrenie rady školy - príloha  

       

Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 

podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ 17. 9. 2009 za školský rok 2008/2009. 

 

 

 

 

 

           .............................................................. 

          Mgr. Šoltésová Tatiana, PhD. 

predseda Rady školy MŠ Kuzmányho, BA 


