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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. Štátny vzdelávací program ISCED 0, Školský vzdelávací program  
4. Plán práce MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 07,  Bratislava, na školský rok 2009/2010 

      5.   Informácie o činnosti Rady školy pri. MŠ Ul. 29. augusta č. 6, 811 08,  Bratislava 
6. Koncepcia materskej školy  
7. Ďalšie  podklady – aktivity školy, dochádzka ... 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 08,  Bratislava, za školský rok 2009/2010 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy: Ul. 29. augusta č. 6              
                                                                                                           81107 Bratislava 
3. Telefónne číslo:  52968644                                    Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                                                  e-mailová adresa: 
                                                                                     ms29augusta@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Dana Španková riaditeľ materskej školy /dočasne 

vymenovaná do funkcie riaditeľky              
od 01. 08. 2009/ 

Anna Farská vedúca školskej jedálne 
  

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

   
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010 

1. Počet zasadnutí rady školy: 3 
2. Problematika, ktorou  sa  Rada  školy  zaoberala: 
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07. október 2009 

1. Nový člen rady školy 
2. Voľba podpredsedu do RŠ 

      3. Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom ISCED-0                                                                 
      4. Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ       
          za školský rok 2008/2009                                                                                                
      5.Oboznámenie s koncepciou MŠ na obdobie 2009/2010, 2010/2011 
 
           18. február 2010 
      1. Oboznámenie sa s odpoveďou Mgr. Antona Gábora – vedúceho Odboru školstva MÚ                  
          Staré Mesto na žiadosť o doplnenie údajov vo výberovom konaní na obsadenie funkcie 
          riaditeľky MŠ 
      2.  Návrh predsedu Rady školy MŠ ako bude postupovať rada školy pri nasledujúcom  
           výberovom konaní, ktoré sa bude konať v júni 2010     

3. Prijímanie žiadostí o zaradenie dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok, zverejnenie 
kritérií prijímania detí v budove MŠ a iných verejných dostupných miestach 

4. Rekonštrukcia pieskoviska v mesiacoch marec-apríl, opravu realizuje MÚ odd. 
investičných činností Ing. P. Borecký, M. Németh 

 
23. jún 2010 

      1. Oboznámenie s výsledkami výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ     
      2. Informácie o zmene názvu materskej školy 
      3. Oboznámenie sa so zápisnicou zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových  
          priestorov na Špitálskej ulici č. 53 v bode 5 ods.f o parkovacích možnostiach  
          pre rodičov MŠ  
      4.Rekonštrukcia pieskoviska  
 
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy :  

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
- pedagogická rada 
- metodické združenie 
- rada školy 

 
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 – schádzajú sa podľa harmonogramu pedagogických rád                      
- sú zložené z pedagógov materskej školy                                                                                   
- vyhodnocujú sa plnenia individuálnych úloh a plnenie čiastkových úloh všetkými uč. 

            - vzájomné konzultovanie a poukazovanie na odborné publikácie atraktívnych tém  
              o predprimárnom vzdelávaní a edukácii v praxi  
           Metodické združenie – bolo aktivizované smerom k prispôsobovaniu učebných stratégií            
           a edukatívnych podmienok za účelom rozvíjania osobnosti detí smerom k získavaniu 
           kompetencií vo všetkých oblastiach gramotnosti v duchu tvorivo-humanistickej vých.  
           Rada školy – schádza sa 3 až 4 x ročne, podľa potreby. Vyjadruje sa ku koncepčnému  
           zámeru školy, ku správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej edukácie, pomáha  
           pri zabezpečovaní skvalitnenia materiálno-technických podmienok MŠ, vyjadruje sa  
           k pripravovaným aktivitám na daný školský rok  
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b)Údaje o počte detí materskej školy 
 
 
 

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010 

Počet  
Tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

integ. 
Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho Z toho 

 Integ. 

4      82 X  4 77 X  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

        8   
Menej 
ako 3-
ročné 

       0  

 3-ročné 30   3-ročné   8  

 4-ročné 21   4-ročné 28  

 5-ročné 19   5-ročné 19  

 6-ročné  4   6-ročné 18  

 spolu 82   spolu 73  

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

 
          18 

 
          11/61% 

 
          4/22% 

 
4 

 
 
e)   Údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania      
 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňovala podľa Plánu výchovy a vzdelávania na 
školský rok 2009/2010 od 01. 09. 2009 podľa ŠVP, ŠKVP – ISCED 0 a plánu Vnútroškolskej 
kontroly v oblasti pedagogickej a pracovno-právnej.                                                                               
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu perceptuálno-
motorickú, kognitívnu a emocionálno-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské 
vzdelávanie so zameraním na obohacovanie poznatkového systému dieťaťa. Pedagogická 
koncepcia bola zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa, vychádzala z kompetencií, ktoré sú pre 
život dieťaťa potrebné a ktoré mu umožnia ďalej napredovať. ŠKVP dodržiaval:                         
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-vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov vzdelávacích oblastí 
rozvoja osobnosti dieťaťa  
- činnostný, hravý charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier 
a výchovno-vzdelávacích činností                                                                                                    
- potrebu cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania  
- potrebu hodnotenia pedagogického procesu (hodnotenia detí, učiteľov, autoevalváciu MŠ) 
 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 
1 písm. g) 

Materská škola Počet Školská jedáleň Počet 
    
Zamestnanci MŠ–spolu 10 zamestnanci –spolu 2,5 
Z toho PZ 8   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 8   
- nekvalifikovaní    
-dopĺňajú si vzdelanie 0   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 1   
- ostatní  1   
Spolu MŠ + ŠJ    12,5   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 

 
 

    
64% 

  

 
 
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy (§2 ods.1 
písm. h) 
      (uvádzať za školský rok 2009/2010) 
 

Priebeh vzdelávania/počet/ Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
ukončilo pokračuje začalo 

Priebežné 
vzdelávanie 

                0                      0 0 0 

Funkčné vzdelávanie 
riadiacich 

zamestnancov MŠ 
0 0 0 0 

Jednorázové 
vzdelávacie                                       
semináre 

3 3   

Adaptačné 
vzdelávanie 

1 1   

 



 7 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i) 
(uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí,  
metodické dni, atď., aktivity, do ktorých sa škola zapojila (napr. MDDK, Deň mlieka, atď.- tu 
neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti). 
 
 
Údaje o aktivitách  organizovaných MŠ 
 
26. 10. BBD  Prasiatka sa vlka neboja /rozpr/                                                                                
24. 11. Bibiana  Čo sa skrýva za obrázkom /interaktívne čítanie rozprávok a tvorivé dielne/           
04. 12. Mikuláš v MŠ 
17. 12. Vianočná besiedka s účasťou rodičou  
11. 12. Bibiana  Noc nastáva, vôkol ticho panuje /divadlo s vianočnou tematikou/ 
02. 02. Fašiangový karneval 
09.03. BBD Kráľovský detektív /rozpr./ 
16. 03. Kúzelnícka šou v MŠ  
31. 05. Klau Pepele  /klauniáda k MDD/ 
14. 06. BBD  Princezná Kukulienka /rozpr./  
 
Krúžky : anglický  jazyk, tanečno-pohybová príprava  
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila 
18. 01. Otvorená hodina na ZŠ Grösslingova 
11. 05. Účasť na bábkovom predstavení bábkohereckého krúžku Iciri-Piciri v BBD  
09. 04. – 30. 04. Plavecký kurz           
i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                            
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

Súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Vesmír očami detí  
/zúčastnili sa deti   
3. a 4. triedy/ 

  XXIV. 
ročník 
celosloven-
skej 
výtvarnej 
súťaže 

  

      
      

 
 
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 
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Dramatizácia a bábkové 
divadlo 

2004 2007 – 2008, projekt 
bol ukončený v roku 
2009 
 

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

 
 
 
Ďalšie informácie:  
 
 
Časový harmonogram projektu  
 

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

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

  
Príprava projektu 

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

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

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

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

 
 

 
Realizácia projektu 

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

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

 2009 Jednoduchá dramatizácia rozprávky Guľko Bombuľko 
Voľná dramatizácia a mravné hodnotenie  Ezopových 
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bájok s využitím maňušiek a paravánu. 
Zhotovenie súboru vtákov z textílie, ktorý sa využil 
v lit. programe na Rozlúčke s predškolákmi 24.6.2010 

Prvky projektu – Zdravá škola 
– BONI FRUCTI – Školské 
ovocie   

2010 V rámci pitného režimu konzumácia jablkového džúsu  

 
 
 
 
 
Ďalšie zdroje financovania projektu 
 
 Darca Výška príspevku Forma príspevku 

a.) Občianske združenie rodičov 60 EUR za každé 
dieťa  na šk. rok  

         2%  z daní  fyzických osôb,                
- dobrovoľný rodičovský príspevok 

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

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

 

 
Rozpočet projektu 

 
Rozpočtové položky 

 

 
Cena za 
jednotku 

 
Jednotka 

 
Množstvo 

(počet jednotiek) 

 
Spolu 

 
Grant 

T-Mobile 
skladacie prenosné divadlo „Felix“ 5,998 ks 1 5,998 5,998 
elektronický klavír 10,000 ks 1 10,000 10,000 
bábky – „maňušky“ 210 ks 27 210 210 
rytmické hudobné nástroje 4,000 ks 1 4,000 4,000 
dekoračná sieť, juta, stuhy 4,200 ks 1 4,200 4,200 
drôty, drátenka, tenký pevný filc 2,000 ks 1 2,000 2,000 
vlákno, ostatný výtvarný materiál 7,600 ks 1 7,600 7,600 
Spolu (Sk)    39,468     39,468 
Percent (%)    100% 100% 
 
 

  

Osoba zodpovedná za projekt: Eleonóra Schultheisová 
 Mgr. Juliana Braunsteiner 

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

Štatutárny zástupca organizácie: Eleonóra Schultheisová 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní materská škola  len v tom prípade, ak 
v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy 
komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva 
Komplexná inšpekcia sa uskutočnila v septembri 2001.  
Inšpekciu vykonali: PaedDr. Ilona Uváčková, Mgr. Zdenka Žigová, školské inšpektorky – 
ŠIC Bratislava. 
Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin: 
1.Konkrétne dopracovanie vnútorného poriadku školy vzhľadom na podmienky školy, 
potreby detí a požiadavky výchovno-vzdelávacieho procesu. 
2. Inovačné využívanie poznatkov z odborných časopisov, publikácií i ďalšieho vzdelávania 
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej témy do plánu pedagogických rád a zabezpečením 
odbornej literatúry.  
3. Vypracovanie hodnotiacich prostriedkov a kritérií výsledkov pracovnej činnosti 
zamestnancov.  
4. Vedenie evidencie drobných poranení.  
5. Zverejnenie spôsobu uplatňovania zákona NR SR č.211/2000 o slobodnom prístupe 
k informáciám na podmienky materskej školy.  
 
Plnenie opatrení uložených štátnou školskou inšpekciou: 
K bodu 1.  
Zodpovedná riaditeľka E.Schultheisová – splnila do termínu 31.12.2001. 
K bodu 2.  
Zodpovedná riaditeľka E.Schultheisová. V termíne do 30.11.2001 zaplánovala odbornú 
a vzdelávaciu tému do plánu pedagogických rád a zabezpečila odbornú literatúru. 
K bodu 3.  
Zodpovedná riaditeľka E.Schultheisová. Hodnotiace prostriedky a kritériá výsledkov 
pracovnej činnosti zamestnancov boli zapracované do Plánu práce na školský rok 2000/2001. 
K bodu 4.  
Zodpovedné všetky učiteľky a riaditeľka E. Schultheisová. Evidencia drobných poranení sa 
viedla priebežne, keď sa vyskytol úraz. 
K bodu 5. 
Zákon NR SR č.211/2000 bol vyvesený na informačnej tabuli pre rodičov na prízemí v MŠ. 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 
1). Možnosť využitia podkladov, ktoré jednotlivé materské školy vypracovali v súvislosti 
s prípravou správy o vybavení materských škôl UP, vybavení tried, telocviční, spální, jedální, 
šatní, atď.  
Materská škola nie je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia 
tvorí vstupná chodba, šatne pre I., III., IV. Triedu a kancelária riaditeľky MŠ.  
V suteréne sa nachádza, plynomerňa, hlavný uzáver plynu, vody, vodomery. 
Na poschodí sú umiestnené štyri triedy, jedna spálňa, herňa, kuchyňa, jedáleň, sklad CO, 
denná miestnosť – zborovňa pre pedagogických zamestnancov, kancelária vedúcej školskej 
jedálne, chodba a umyvárne s príslušenstvom. 
V spolupráci s občianskymi združeniami sa podarilo v šk. roku 2009/2010 z finančných 
príspevkov rodičov zakúpiť nové hračky, edukačné pomôcky. V spolupráci so zriaďovateľom 
MČ Staré Mesto sme obnovili maľovku v riaditeľni, v šatni 2. triedy, opravili maľovku  
v herni, v 1. a 4. triede, vymenili piesok v pieskovisku. Z finančných zdrojov zriaďovateľa 
boli zakúpené ležadlá, v exteriéri MŠ pribudli detské atrakcie – pohyblivý most a okrúhla 
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lavica so stolom,  ďalej zriaďovateľ zabezpečil nový computer pre potreby MŠ a realizoval aj 
internetové pripojenie.   
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 
školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {priložiť Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok.}. 
Správa  o  hospodárení  je  v prílohe . 
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n).  Informácia o stanovenom 
cieli v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje 
a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  
 
Cieľ  stanovený v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2009/2010 
 
Cieľ a obsah predprimárneho vzdelávania v MŠ smeroval k rozvoju plnohodnotnej osobnosti 
dieťaťa, ktoré je autentické, tvorivé, slobodné a zodpovedné. V oblasti plánovania 
a projektovania edukácie sa uplatňoval princíp aktivity a tvorivosti so zameraním na rozvoj 
kľúčových kompetencií dieťaťa.  
Hlavné zámery a ich konkretizácia: 

1. Uplatňovať rôzne organizačné formy zamerané na upevňovanie zdravia a optimálny 
rozvoj pohybových schopností detí, skvalitniť proces telesnej výchovy, využívať 
prvky civilnej obrany a výchovy k zdraviu detí vo všetkých výchovných oblastiach  

2.  Venovať pozornosť dopravnej výchove – utváranie poznatkov o bezpečnom správaní 
sa na komunikáciách a predchádzanie detským úrazom a nehodám, utvárať a následne 
v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej 
premávke. 

3. V pedagogickom procese posilňovať sociálnu a jazykovú komunikáciu detí 
s uplatňovaním humánneho prístupu učiteľky k deťom 

4. Prostredníctvom esteticko-výchovných činností posilňovať citový vzťah detí k rodine, 
blízkym ľuďom, k rodnému mestu, ľudovým tradíciám    

Všetky zámery  boli rozpracované v ŠKVP a plnené v tematických plánoch výchovno-
vzdelávacej činnosti. 
o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 
ods.  1 písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie materská škola podľa SWOT analýzy 
t. j. silné stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, príležitosti a riziká. 
 
SILNÉ STRÁNKY 
-veľmi dobrá odbornosť pedagogických 
zamestnancov, 
-možnosť poskytovania predškolskej výchovy           
v  slovenskom aj maďarskom jazyku, 
- krúžková činnosť na dobrej úrovni: 
anglický jazyk a tanečný krúžok, 

- úzka spolupráca s občianskym 
združením rodičov 

- Dobrá  poloha  materskej  školy  
vzhľadom  na  blízkosť  ŠBD 

SLABÉ STRÁNKY 
- MŠ nie je v účelovej budove, 
- hlučnosť a prašnosť prostredia, 
- vysoká  dopravná  frekvencia 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
-Spolupráca  s rodičmi, verejnosťou, ZŠ, PPP,  

-RIZIKÁ 
 - nedostatok finančných prostriedkov 
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-blízkosť ZŠ Dunajská ul. – spolupráca s triedami 
s výchovným jazykom maďarským, 
-blízkosť ZŠ Grösslingová ul. – spolupráca s triedami 
s výchovným jazykom slovenským. 

 - stiesnenosť tried  
- obmedzená možnosť parkovania pre 
rodičov 
- nezáujem niektorých rodičov 
o riešenie výchovných problémov 
a o spoluprácu s uč.  
 
 

 
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
 
MŠ poskytuje podmienky pre zdravý vývoj socioemocionálnych vlastností a pocit citovej 
stability, istoty a bezpečia. Striedanie činností a primeraná dĺžka činnosti aj pobytu dieťaťa 
v MŠ je: vhodná z psychohygienického hľadiska. Deti majú dostatok príležitostí na 
individuálne, skupinové, frontálne a výchovno-vzdelávacie činnosti. Vyvážene sa striedajú 
všetky činnosti a tvoria homogénny organizačný celok. 
 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm.  
 
Spolupráca s rodičmi prebieha formou schôdzí Rodičovského združenia, 
individuálnych rozhovorov, dní otvorených dverí, schôdzí Rady školy, brigád, besiedok 
MŠ spolupracuje  
- s CPPPaP – poskytovanie poradenských činností pri adaptácii novoprijatých detí, 
konzultácie pred vstupom detí do ZŠ, problematické správanie detí v MŠ  
- s logopédom pri odstraňovaní korekcie rečových porúch u detí predškolského veku  
 
d) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 
podieľajú 
Vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni, Občianske Združenie Rodičov MŠ Ul.  
29. augusta a Občianske Združenie  MOVI podporujú MŠ formou zabezpečovania 
sponzorských finančných prostriedkov, 2% zdaní fyzických osôb, formou pomoci pri 
revitalizácii rekultivácii školského dvora, formou technickej pomoci (opravárenské práce) 
formou pomoci pri organizovaní výletov (zabezpečenie dopravy) , nákup  hračiek  a  detského  
nábytku.  
 
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 
- dochádzka ( ospravedlnené, neospravedlnená, výchovné opatrenia, iné dôležité informácie )  
 
 
Priemer:            IX         X          XI        XII        I          II         III         IV        V        VI       

                         60%      62%      47%     51%      63%    61%      61%     65%     72%     82% 
 
 
                                                                                         
Všetky výchovno-vzdelávacie požiadavky v šk. roku 2009/2010 boli stanovené mierne nad 
hranicu rozvojových možností detí tak, že ich deti splnili a neboli preťažované edukačnými 
aktivitami, hrami a hrovými činnosťami.   
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V septembri sme sa najviac venovali adaptácii novoprijatých detí. Adaptačný proces sme 
prispôsobili podľa dohody s rodičmi, rešpektovali sme individualitu a osobnosť dieťaťa.  
V pedagogickej práci mali učiteľky v maďarských triedach počas prvých mesiacov sťažené 
podmienky tým, že väčšina detí bola zo zmiešaných rodín. Niektoré deti nerozumeli  
vyučovaciemu jazyku a tie, ktoré rozumeli, nechceli zase hovoriť po maďarsky. Situácia sa 
zlepšila až v druhom polroku.  
V procese výchovy a vzdelávania sme sa zameriavali na rozvoj osobnosti dieťaťa, dbali sme 
na to, aby sa dieťa nielen učilo a naučilo sa, ale aby bolo jeho vzdelávanie spojené 
s humánnymi aspektmi – aby pri ňom bola spokojná atmosféra, aby sa eliminoval stres, aby 
sa dieťa v materskej škole cítilo slobodné a spokojné.  
Deti nadobudi tieto kompetencie:  
Psychomotorické – prejavujú grafomotorickú gramotnosť, majú dostatočne vyvinutú hrubú 
motoriku. V  rôznych činnostiach prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa, sami si vyberajú 
a vymýšľajú pohybové a športové činnosti, ovládajú lokomočné pohyby a používajú osvojené 
spôsoby pohybových činností v nových, neznámych a problémových situáciách. Globálnu 
motoriku využívajú na prekonávanie prírodných a umelých prekážok. Prejavujú pozitívne 
postoje k zdravému životnému štýlu.  
Osobnostné – uvedomujú si vlastnú identitu, ale nie vždy si uvedomujú dôsledky svojho 
správania vzhľadom na iné osoby. Vyjadrujú svoje pocity, vedia zhodnotiť svoj aktuálny 
citový stav, odhadujú svoje možnosti a spôsobilosti. V činnostiach sa zaujímajú o dianie 
v rodine,  MŠ a bezprostrednom okolí.  
Sociálne – správajú sa empaticky k okoliu, v skupine a kolektíve sa správajú podľa 
spoločenských noriem a pravidiel, vedia zotrvať v hre a inej činnosti a dokončiť ju, konflikty 
riešia s pomocou dospelých, niekedy samostatne. Akceptujú a rešpektujú multikultúrne 
odlišnosti detí a dospelých, prejavujú ohľaduplnosť k svoju prostrediu.  
Komunikatívne – nadobudli schopnosť viesť dialóg aj monológ, aktívne a s porozumením 
počúvajú myšlienky a informácie z rôznych médií, vyjadrujú svoje myšlienky a názory, 
reprodukujú oznamy a texty, vzhľadom na situáciu volia primeraný spôsob komunikácie, 
chápu a rozlišujú, že ľudia sa dorozumievajú inými jazykmi. 
Kognitívne - /základy riešenia konfliktov/ - hľadajú a objavujú súvislosti medzi jednotlivými 
informáciami, objavujú tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému, riešia samostatne alebo 
s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine, riešia jednoduché problémové 
úlohy, uplatňujú v hre a v rôznych situáciách matematické myslenie  
/základy kritického myslenia/ - porovnávajú podobnosti a rozdiely predmetov, javov a osôb, 
odôvodňujú svoje názory, prejavujú postoje, vyslovujú jednoduché úsudky, hodnotia 
spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa im páči, čo je správne 
a nesprávne, dobré a zlé na veciach, osobách, názoroch                                                                                              
/základy tvorivého myslenia/ - pri riešení problémov uplatňujú vlastné predstavy a nachádzajú 
neobvyklé riešenia a odpovede, objavujú a nachádzajú funkčnosť vecí, predstáv alebo 
myšlienok, uvedomujú si ich zmeny, pri riešení úloh pokusom a omylom alebo podľa 
zadaných inštrukcií objavujú algoritmus riešenia a odstraňujú prípadnú chybu. 
Učebné – prejavujú zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, využívajú 
primerané pojmy, znaky a symboly. Pozorujú, skúmajú, experimentujú, objavujú a hľadajú 
súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami, získané poznatky a skúsenosti 
aplikujú v hre, rôznych aktivitách a situáciách, učia sa spontánne aj zámerne pod učiteľovým 
vedením, zvládajú základy učenia sa na základe osobnej motivácie, vedia pracovať 
s hračkami, knihou, učebnými pomôckami. 
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Informačné – prejavujú radosť zo samostatne získaných informácií, nové informácie 
získavajú od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh a časopisov, encyklopédií, 
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a z rôznych médií. 
Deti boli motivované k získavaniu súboru všetkých kompetencií vhodným spôsobom 
vzdelávania, zážitkového učenia, interaktívneho učenia, názorno-demonštratívnymi metódami 
a stratégiami.                     
 
 
 
                                                                                               Dana Španková                
                                                                                        riaditeľ materskej školy 
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Vyjadrenie rady školy  
       
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Ul. 29. augusta č. 6, 811 07  Bratislava, za 
školský rok 2009/2010. 
 
                 
                                                                                                                                                                 
                                        
 
                                                         Kristína Andrássyová 
                            predseda Rady školy pri MŠ ul. 29. augusta č. 6, 811 08,  Bratislava  


