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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. 
 Koncepčné zámery rozvoja materskej školy v rokoch 2010 – 2014. 
4. Plán práce školy MŠ Gorazdova na školský rok 2009/2010. 
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  
Spolupráca s OZ Združenie rodičov Materskej školy Gorazdova 6 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy GORAZDOVA za školský rok 2009/2010. 

 
 
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: msgorazdova@staremesto.sk 
 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 a jej 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.  KOVÁČOVÁ Beáta podpredseda za učiteľov  

 
od 27.08.2009 

4. BAJCSYOVÁ Zuzana, 
Mgr. 

 za učiteľov 

5.  DOČOLOMANSKÁ 
Soňa, Ing., Mgr. 

 za miestne zastupiteľstvo 

 
      
 
 
 



3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2009/2010 
 
Počet zasadnutí rady školy: 4  
Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala Školským poriadkom, Správou o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok, Plánom práce školy v školskom roku 
2009/2010, kritériami prijatia detí do MŠ v školskom roku 2010/2011. 
Oboznámila sa s predpokladaným počtom detí v jednotlivých triedach v novom školskom 
roku 2010/2011. 
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 septembri 
2009. Osobitne prínosnou bola osobná pomoc pani poslankyne Ing. Mgr. Soni 
Dočolomanskej. 
Rada školy ďalej prerokúvala uvoľnenie bytu obývaného riaditeľom ZŠ Dubová p. Mgr. 
Kovačíkom s rodinou a jeho ďalšie využitie pre potreby školy. Toto sa stalo skutočnosťou 
v januári 2010.  
Prerokúvala havarijný stav strechy, zatekanie vody do interiéru prístavby MŠ, potrebu 
ozdravenia stien a maľovania interiéru uvoľneného bytu, prispôsobenie sociálneho zariadenia 
(bývalého bytu) pre potreby detí, poukázala na nevyhnutnosť riešenia uvedených problémov 
v spolupráci so zriaďovateľom.  
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 sa zaoberala potrebou novej strešnej krytiny na záhradnom domčeku, ktorý slúži 
na odkladanie hračiek, športových a iných potrieb na pobyt  a hry detí vonku, nakoľko doňho 
zateká voda. 
Zaoberala sa aj potrebou generálnej rekonštrukcie kotolne, ktorá bola v nevyhovujúcom 
technickom stave.  
 
4. Iné poradné orgány školy 
 
4.1. Činnosť pedagogickej rady: 
 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku  2009/2010 päťkrát.  
Hlavný obsah rokovaní: Plán práce školy, realizácia 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 vo realizácii Školského vzdelávacieho programu 
„Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ 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 „ Dajme deťom korene, aby mohli rásť“, 
rozdelenie konkrétnych úloh, spôsob tvorby učebných osnov, výber odbornej literatúry 
a metodických materiálov, vzájomné konzultácie, tvorba plánov, upravovanie záznamového 
hárku, zostavovanie diagnostického hárku pre deti. 
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 

22 7 / 31,81 3/ 13,63 2 

 
      

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. 

3  x  3  x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

 5 0  
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0 

 3-ročné 16 0  3-ročné 12 0 

 4-ročné 17 0  4-ročné      24 0 

 5-ročné 25 0  5-ročné 10 0 

 6-ročné  5 0  6-ročné 20 0 

 spolu 68 0  spolu 66 0 



6. Uplatňované vzdelávacie plány 
 
 
 
P.č. Veková kategória Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika) 
1. 3 – 6 ročné deti Školský vzdelávací program „Dajme deťom korene, aby mohli 

rásť“ 
2. 3 – 6 ročné deti Doplnok obsahu civilnej ochrany 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    0   
Z toho NZ**    2   
Z počtu NZ    
- upratovačky    1   
- ostatní     1   
Spolu MŠ + ŠJ   11   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

  
 54,54 

  
27,27 

Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
 
 
Stanovené v  Pláne kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2009/2010. 
 
Pani riaditeľka a pani učiteľky boli prihlásené do Metodicko-pedagogického centra v Bratislave 
na Ševčenkovej ul. na uvedené vzdelávacie programy, na ktoré však neboli ešte v tomto 
školskom roku prizvané, z dôvodu nového systému tohto kreditného spôsobu vzdelávania. 
 
 

 
Názov vzdelávacieho 

programu 

Charakteristika 
a obsah 

vzdelávacieho 
programu 

 
Forma 

vzdelávania 

Spôsob 
ukončenia 

vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Celková 
časová 
dotácia 

vzdelávania 
 
 
 
Inovácie v didaktike 
 
 
 
 
Inovácie v didaktike 
 

Zdokonaľovať si 
profesijné 
kompetencie 
potrebné na 
štandardný výkon 
profesijných 
kompetencií. 
 
Získať poznatky 
o progresívnych 
formách a metódach 
práce tak, aby 
umožnili dosiahnuť 
vyšší efekt vo 
výchove a vzdelávaní 
detí. 

 
 
 
inovačné 
vzdelávanie 
 
 
 
vzdelávanie 
riaditeľov MŠ 

 
 
 
záverečná 
písomná práca 
 
 
 
záverečná 
písomná práca 

 
 
 
          5 
 
 
 

1 

 
 
 
    112 hod. 
 
 
 

72 hod. 

 
 
Rozvíjanie digitálnych 
informačných kompetencií 
 

Osvojiť si zručnosť 
efektívne používať 
počítač a ďalšie 
diogitálne 
tecghnológie na 
podporu 
vzdelávacieho 
procesu. 

 
 
aktualizačné 
vzdelávanie 

 
 
záverečná 
písomná práca 

 
 
 
            1 

 
 
     32 hod. 
        

 
 
Manažment 
 

Zvýšiť právne 
vedomie riaditeľky, 
rozvíjať tvorivú 
osobnosť a profesijné 
kompetencie 
vedúceho 
pedagogického 
zamestnanca. 

 
 
inovačné 
vzdelávanie 
riaditeľov MŠ 

 
 
záverečná 
písomná práca 
 

 
 
 
             1 

 
 
     72 hod. 

 
 
Funkčné vzdelávanie 
 
 
 

Zvýšiť efektivitu 
práce riaditeľky MŠ 
ako aj jej odbornosť. 

 
 
inovačné 
vzdelávanie 

 
 
záverečná 
písomná práca 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov sa uskutočnilo formou Metodického 
združenia v MŠ, kde sa preberali a diskutovali podľa Plánu metodického združenia tieto témy: 
 
1. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a charakteristika prierezových tém. 
 
2. Taxonómia cieľov. 
 
3. Rozvíjanie kompetencií u detí predškolského veku. 
 
4. Štýly učenia sa. 
 
5. Sebahodnotenie edukačnej aktivity z pohľadu učiteľa a z pohľadu dieťaťa. 
 
Pani učiteľky sa tiež vzdelávali samoštúdiom odborných časopisov (Predškolská výchova, 
Naša škola, Rodina a škola) a literatúry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Aktivity organizované materskou školou 
 

Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity 
Prišlo k nám divadlo. 
Cieľ: Zoznámiť deti s rôznymi umeleckými 
žánrami. 
O Jurkovi a troch prasiatkach. 
Štyri ročné obdobia. 
Zajko Becepáčik. 

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.  
Oboznámili sa s bezpečnosťou v cestnej premávke. 
Deti spoznávali rôzne umelecké žánre prostredníctvom 
rozprávok, príbehov. 

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. 

Pes, náš kamarát a pomocník 
Cieľ: Vytvárať pozitívny vzťah a zoznámiť 
deti so schopnosťami psa a jeho prínosom pre 
človeka 
 

Deti sa veľmi tešili živému psovi v materskej škole 
a zoznámili sa s viacerými schopnosťami 
a možnosťami, čo všetko pes dokáže a ako nám, 
ľuďom, môže byť prínosný. 

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. 

  
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. 
 

 
 
Ochutnávka nátierok pre rodičov 

 
 
Rodičia ochutnali a pozitívne hodnotili chuť všetkých 



Cieľ: Zoznámiť sa s receptami a chuťou 
niektorých nátierok, ktoré pripravuje školská 
jedáleň pre deti. 
 
 
Angličtinka v našej škôlke – ukážka 
oboznamovania detí s anglickým jazykom 
pre rodičov. 
Cieľ: Ukázať rodičom edukačnú činnosť 
s deťmi pri oboznamovaní sa s cudzím 
jazykom. 

pripravených nátierok a zobrali si recepty. Boli 
upozornení na dôležitosť spolupráce a privykanie detí 
na rôznorodé chute, aj v domácom prostredí. 
 
 
 
 
 
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 
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. 

Spoznávame históriu a okolie Bratislavy. 
Zoznamujeme sa s niektorými dravými 
vtákmi a spôsobom ich života. 
Poldenný výlet na Červený Kameň 

Deti sa pri návšteve hradu Červený Kameň zoznámili 
s históriou vzniku, ako aj s jednotlivými miestnosťami, 
zariadením, predmetmi a ich účelom v živote na hrade. 
Deti mali zabezpečený veku primeraný výklad. 
Oboznámili sa s jednotlivými dravcami , spôsobom ich 
života a videli ukážku letu dravcov.  
  

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 
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. 
 

  
Kurz lyžovania                   Deti sa naučili jazdiť po spádnici, zmeniť  
Cieľ: adaptácia detí predškolského veku       smer jazdy, pluhovať, robiť oblúčiky a jazdiť 
na podmienky lyžiarskeho výcviku. Rozví-        vlekom. 
jať motorické zručnosti pri lyžovaní. 
 
 
Rodičia so záujmom a radosťou vítali akcie, v ktorých mohli vidieť svoje ratolesti v činnosti. 
Takéto akcie nám pomáhali utužovať vzájomné vzťahy, dôveru a prezentovali 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 

 
  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. 
Cieľová skupina: Deti 
predškolského veku. 
 

október 2006 
pokračuje 

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 
 

 Montessori – aktivity 
každodenného života 
Uplatńujeme 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 

september 
2007 
pokračuje 
 



nezávislosť. 
Uplatňovanie prvkov jednotlivých projektov a samotných 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 našej materskej škole bola uskutočnená komplexná inšpekcia v dňoch 09.11.2009 – 
10.11.2009. Inšpekciu vykonali: školské inšpektorky ŠIC Bratislava PaeDr. Anna Šindlerová, 
Eva Jurkovičová. 
Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 
výchovy a vzdelávania v materskej škole. 
Závery: Silnými stránkami sledovaných oblastí v škole je dobrá znalosť a orientovanie sa 
riaditeľky v platných právnych normách, starostlivosť učiteliek vrátane riaditeľky 
o skvalitňovanie prípravy a realizácie výchovno-vzdelávacích činností, vnímanie dieťaťa ako 
aktívneho spoluúčastníka na procese výchovy a vzdelávania, starostlivosť o rozvíjanie talentu 
a záujmov detí, aktívna účasť všetkých zamestnancov na skvalitňovaní podmienok výchovy 
a vzdelávania v škole. Pozitívom pre školu je aj rozvíjanie sociálnych a komunikatívnych 
kompetencií detí, spolupráca s poradenskými zariadeniami (centrom pedagogicko-
psychologickej prevencie, logopédom, Špeciálnou materskou školou Mišíkova ), veľmi dobrá 
vzájomná spolupráca s rodičmi detí a metodicko-poradenská činnosť vo vzájomnom vzťahu 
medzi učiteľkami školy.  
Zlepšenie si vyžaduje oblasť hodnotenia a následnej analýzy výchovy a vzdelávania detí, 
rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich schopností detí vo výchovno-vzdelávacom 
procese vzhľadom k priebehu činností, k spolupráci a kooperácii detí počas aktivít. 
 
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 uskutočňovala 
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 novým nábytkom. Interiér materskej školy je 
zdravotne vyhovujúci a estetický. 
V decembri 2009 bol doplnený školský dvor o nový záhradný komplex lezeckej steny so 
šmykľavkou, drevenú hojdu, kladinky, hojdacie drevené pružinové hračky, tabuľu, 
tartanového panáka na skákanie, drevené lavice a v roku 2010 sedenie – drevený stôl 
s lavicami, lanovo – kovové preliezky. 
V auguste, septembri 2010 bola uskutočnená generálna rekonštrukcia kotolne zriaďovateľom. 
Zriaďovateľ uskutočnil plánovanú opravu detských pieskovísk. 
Triedy a kabinety sme doplnili o nové podnetné, kvalitné hračky,  didaktické pomôcky najmä 
na zážitkové učenie, rozvoj logického myslenia a motoriky. 
Pribudli nám nové ležadlá, stoly a stoličky pre deti, skrine na odkladanie pomôcok. 



Taktiež technika – CD prehrávače do tried, multifunkčné zariadenie, v rámci digitalizácie škôl 
– počítač, obrazovka, klávesnica pre deti, LCD televízor. 
Boli zakúpené špeciálne programy pre prácu detí predškolského veku s počítačom, doplnená 
detská knižnica, CD nosiče s rozprávkami a piesňami pre deti predškolského veku... 
 
 
14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:   
 
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok - príloha 
 
15. Cieľ a vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný 
školský rok:  
 V šk. roku 2009/2010 sme si stanovili tieto ciele: 
 
Cieľ 1 :Podporovať súčasné zdravie detí vytváraním podmienok pre uspokojovanie 
telesných, duševných a sociálnych potrieb počas pobytu v materskej škole. 
Úloha 1: Deťom v materskej škole poskytovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského 
vzdelávacieho programu „Dajme deťom korene, aby mohli rásť“ , operacionalizovať 
jednotlivé ciele a úlohy vzhľadom k aktuálnemu štádiu vývoja jednotlivých detí – splnená. 
Úloha 2: V čo najväčšej možnej miere rozvíjať fyzickú zdatnosť a odolnosť detí rozmanitými 
pohybovými a riadenými športovými aktivitami, cvičením, pobytom a hrami v prírode, 
častými vychádzkami do prírody – splnená. 
Úloha 3: Skvalitňovať výchovno – vzdelávacie pôsobenie učiteľky na dieťa vypracovávaním 
individuálnej pedagogickej diagnostiky, zápis do diagnostických hárkov – splnená. 
Úloha  4: Posilňovať individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou, 
vypracovať individuálny plán edukačnej činnosti po diagnostike psychológa, diagnostikovať 
a zapisovať pozorovania častejšie podľa potreby -  čiastočne splnená. 
Úloha 5: V denných edukačných činnostiach vytvárať dostatočný priestor, čas a podmienky 
pre spontánne hry a činnosti detí – vychádzať z ich prirodzených potrieb, záujmov a talentu – 
splnená. 
5.1 : Obmieňať a dopĺňať vhodnými námetmi a didaktickými pomôckami a hračkami centrá 
aktivít pre deti – centrum stavebníc, výtvarné centrum, centrum gramotnosti, centrum 
dramatickej hry, hudobno-pohybové centrum – splnená. 
Úloha 6 : Posilňovať a ochraňovať organizmus detí dostatkom voľného pohybu, optimálnym 
denným poriadkom a vhodnými formami a prostriedkami – splnená. 
6.1 : Zintenzívniť tematické vychádzky s enviromentálnym zameraním, pohybové a športové 
aktivity v blízkom Horskom Parku s cieľom upevňovania fyzického a psychického zdravia a 
 kondície detí – splnená. 
6.2 : Organizovať školské poldenné výlety do zaujímavých lokalít s cieľom rozšíriť 
kognitívne kompetencie detí – splnená. 
V júni 2009 sa uskutočnil poldenný výlet na Červený kameň s návštevou hradu a vystúpenia 
dravcov. 
6.3 : Optimalizovať denný poriadok využívaním rozmanitých edukačných  aktivít, skupinovej 
a individuálnej práce s deťmi – splnená. 
 
Cieľ 2: Podporovať budúce zdravie výchovou k zdravému životnému štýlu, k získavaniu 
návykov a schopností zdravého životného štýlu, odolnosti proti stresu a zdraviu 
škodlivým vplyvom. 
Úloha  1: Rozvíjať u detí vedomosti a  návyky súvisiace so zdravým životným štýlom ( 
zdravá strava, dostatok vhodných pohybových aktivít, pravidelný pobyt vonku, dostatok 



spánku, otužovanie, správna hygiena, poznať i škodlivé vplyvy, nástrahy a prípadné hroziace 
nebezpečenstvá...) – splnená. 
Úloha 2: Pokračovať v organizovaní kurzov, upevňovať  zdravie detí, získavať a upevňovať si 
nové zručnosti, rozvíjať a zdokonaľovať techniku získaných zručností v spolupráci so Šport – 
komplex tempo Dr. Hečkom. 
Termín: november 2009 - korčuľovanie, február 2010 – lyžovanie,  jún 2010– plávanie – 
splnená.  
Úloha 3 : Podporovať zdravie detí správnym dychovým cvičením, zapojiť celý dychový 
mechanizmus a tak predchádzať rôznym civilizačným chorobám – splnená. 
Zodpovední : učiteľky, riaditeľka 
Úloha 4 : Rozvíjať pohybové a športové aktivity detí, podporovať ich význam pre telesné 
a duševné zdravie – splnená. 
Termín: Denné pohybové a relaxačné cvičenia, denne pri pobytoch vonku, pri dlhších 
vychádzkach do Horského parku, Športová olympiáda – MDD,Deň matiek a otcov – splnená. 
Úloha 5 : V školskom stravovaní využívať v čo najväčšej miere zdravé, biologicky hodnotné 
potraviny s dostatkom ovocia, zeleniny a dodržiavaním pitného režimu – splnená. 
Úloha 5.1. : Uskutočniť ochutnávku detských nátierok pre rodičov, poskytnúť im  recepty – 
splnená. 
Úloha 6 : Posilniť aktivity zamerané na prosociálne cítenie a správanie sa detí, veku 
primeraným spôsobom uskutočňovať prevenciu drogových závislostí a pred sexuálnym 
zneužívaním – splnená. 
 
Cieľ 3: Prispievať k demokratizácii, humanizácii a vyššej efektivite vzdelávania detí 
v materskej škole prístupom orientovaným na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho 
kompetencií. 
Úloha 1: Intenzívne získavať poznatky o prístupe orientovanom na rozvoj osobnosti dieťaťa 
a jeho kompetencií pravidelným zúčastňovaním sa na ďalšom vzdelávaní a samoštúdiom – 
čiastočne splnená.  
Úloha 2: Vychádzajúc z vývinovej teórie sa sústreďovať sa na celú osobnosť dieťaťa. 
Orientovať sa na podporovanie : 
perceptuálno – motorického vývinu prostredníctvom širokej škály pohybových činností 
a činností na rozvoj zmyslov, 
sociálno – emocionálneho vývinu prostredníctvom riešenia sporov, vyjadrovaním citov, 
sebaovládaním, rešpektovaním ostatných, iniciovaním rôznych činností, schopnosťou podeliť 
sa, spolupracovať, 
kognitívneho vývinu prostredníctvom riešenia problémov, klasifikáciou, zaraďovaním 
predmetov, rozvíjaním logického myslenia, vyjadrovaním vlastných názorov a nápadov – 
splnená. 
Úloha 3: Dôsledne rešpektovať zásady individuálneho prístupu vo výchove a vzdelávaní 
dieťaťa, diferencovať a individualizovať ciele, úlohy a činnosti dieťaťa, primeranosť 
výchovno - vzdelávacieho obsahu a procesu vekovým a individuálnym osobitostiam detí – 
splnená. 
Úloha 4: Na dieťa orientovaným prístupom vytvárať predpoklady na efektívnejšiu výchovnú 
prácu v materskej škole, podporovať samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome 
pripravovaných vývinovo primeraných edukačných aktivít vo vnútorných aj vonkajších 
priestoroch materskej školy - splnená.  
Úloha 5: Dopĺňaním a kreovaním centier aktivít vytvárať podmienky a predpoklady na 
rozvíjanie detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, 
rešpektovať názory spoluhráča, vedieť zdôvodňovať vlastné názory, postoje a postupy v hre – 
čiastočne splnená. 



Úloha 6: Prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej výchovno-vzdelávacej činnosti, v 
ktorej je dieťa aktívny subjekt, rozvíjať kľúčové kompetencie detí - splnená. 
Úloha 7: Aplikovaním  metód, ktoré majú v sebe maximálny podiel aktivizácie detí 
(heuristické metódy, metódy rozvíjajúce tvorivosť, metódy problémové, metódy interaktívne)  
foriem a prostriedkov vo výchovnej a vzdelávacej činnosti zabezpečiť efektívne plnenie 
edukačných cieľov – splnená. 
Úloha 8: Viesť deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej a primeranej 
účasti na riadení výchovnej a vzdelávacej činnosti - čiastočne splnená. 
Úloha 9:  V edukačnej činnosti uplatňovať princíp aktivity detí, utvárať vzťah dieťaťa k 
poznávaniu a učeniu hrou, stimulovať rozvoj tvorivosti, nepredkladať hotové poznatky, 
využívať problémové, situačné a zážitkové učenie – čiastočne splnená. 
Úloha 10: Napomáhať rozvoju tvorivej osobnosti dieťaťa, viesť ho k tvorivému riešeniu 
problémov, pozorovať deti v ich činnostiach, ako aj spolupodieľať sa s nimi v nich. Proces 
výučby prispôsobiť charakteru rozvoja a poznávania dieťaťa. Viesť deti k aktívnemu riešeniu 
výchovných a vzdelávacích problémov a situácií formou monitorovanej hry. Aktivizovať, 
vzbudzovať, vyvolávať a usmerňovať činnosti detí v procese výchovy a vzdelávania v 
intenciách cieľov školy – splnená. 
Úloha 11: Uplatňovať výchovu k ľudským právam najmä v intenciách Dohovoru o právach 
detí. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 
Zaraďovať úlohy z Národného programu výchovy k ľudským právam do výchovného a  
vzdelávacieho procesu – splnená. 
Úloha 12: Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti - 
splnená. 
Úloha 13: Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať 
osobnosť detí – splnená.  
Úloha 14: Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa – splnená. 
Úloha 15: Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa – splnená. 
Úloha 16: Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými 
inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním 
potrieb dieťaťa – splnená. 
Úloha 17: Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať 
ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich 
nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi  
(pediater, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg atď.)  – splnená. 
Úloha 18: Uplatňovať nedirektívny prístup orientovaný na osobnosť dieťaťa, ktorého 
základnými znakmi sú akceptácia, empatia a autenticita – splnená. 
Úloha 19 : Uskutočňovať tvorivo – humanistickú výchovu – KEMSAK: 
          K – kognitivizácia 
          E -  emocionalizácia 
          M-  motivácia 
          S -  socializácia a komunikácia 
          A -  autoregulácia a výchova k hodnotám 
          K -  kreativizácia 
– splnená. 
Úloha 20: Vytvárať pozitívnu klímu v triede a materskej škole, ktorá vedie k uspokojovaniu 
potrieb a záujmov detí, k pocitu istoty a bezpečia, k poskytovaniu dostatku podnetov pre 
skúmanie, experimentovanie a každodenné aktivity detí – splnená. 
Úloha 21: V  komunikácii sa opierať o základné aspekty humanistického chápania: 
akceptácia – prijať dieťa s porozumením, bez podmienok a predsudkov, akceptovať samú 
seba 



empatia – s rôznou mierou presnosti zachytáva aktuálne prežívanie druhého. Vnímať viac 
emócie dieťaťa ako myšlienkové a logické obsahy. 
autenticita – učiteľka sa má prejavovať ako transparentne sa chovajúci človek, so svojím 
prežívaním a pocitmi, ktoré prirodzene vyslovuje – splnená. 
 
Cieľ 4: Prispievať k intenzívnemu rozvoju materinského jazyka detí a uskutočňovať 
prevenciu na nápravu chýb reči detí. 
Úloha 1: Posilňovať schopnosť komunikácie detí prejavovaním samostatnej aktivity dieťaťa – 
splnená. 
Úloha 2 : Posilňovať jazykovú komunikáciu detí, ich rečovú zdatnosť a komunikačné 
spôsobilosti – splnená. 
Úloha 3: Viesť deti k spontánnemu a samostatnému zapájaniu sa do rozhovoru o predmetoch, 
javoch a činnostiach, alebo udalostiach, o svojich pocitoch, osobných záujmoch, názoroch, 
zážitkoch a skúsenostiach – splnená. 
Úloha 4: Prirodzene, samostatne a primerane odvážne klásť otázky – splnená. 
Úloha 5: Viesť deti k tomu, aby v dialógu akceptovali a rešpektovali osobnosť hovoriaceho a 
naučili sa ho počúvať – čiastočne splnená. 
Úloha 6: Viesť deti v najstaršej vekovej skupine k pohotovému odpovedaniu na otázky  
položené od druhých – splnená. 
Úloha 7: Učiteľky orientovať na komunikačné prístupy vychádzajúce z humanistických   
prístupov osobnostne orientovaného zamerania, porozumieť a prijať komunikačného   
partnera na základe vlastného prirodzeného a transparentného vyjadrovania a jednania – 
splnená. 
Úloha 8: Uplatňovať základné aspekty humanistického chápania komunikácie a interakcie so 
všetkými subjektmi vytvárajúcimi výchovno-vzdelávaciu klímu – splnená. 
Úloha 9: Pravidelne uskutočňovať depistáž a následne odstraňovať chyby reči detí pod 
odborným dohľadom logopéda – splnená. 
 
Cieľ 5:    Rozvíjať enviromentálne cítenie, utvárať pozitívny vzťah k prírode a ochrane 
životného prostredia. 
Úloha 1: Poskytnúť deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, pestovať u 
detí základné návyky ekologického konania, rozvíjať kladný vzťah k prírode a jej význam pre 
človeka – splnená. 
Úloha 2: Utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, pociťovať a prežívať radosť z 
existencie a krás živej i neživej prírody – splnená. 
Úloha 3: Uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne 
živočíchy – splnená. 
Úloha 4: Prebúdzať enviromentálne cítenie, vnímať  a byť citlivý na aktuálny stav prírody a 
prejavy ničenia prírody a životného prostredia vôbec – splnená. 
Úloha 5: Dopĺňať enviromentálnu kultúru absolvovaním ekovýchovných programov pre 
predškolákov v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne podľa ponuky – 
nesplnené. 
Úloha 6: Prehlbovať si vedomosti o životnom prostredí, veku primeraným spôsobom 
prostredníctvom učiteľky, sa oboznamovať s obsahom časopisu Životné prostredie – čiastočne 
splnené, časopis Životné prostredie nie je vhodný pre deti predškolského veku. 
 
 
Cieľ 6:  Pokračovať v oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi. 
Úloha 1: Pokračovať v kvalitnom oboznamovaní sa detí s cudzími jazykmi – anglický jazyk, 
nemecký jazyk. Vychádzať so záujmu rodičov –splnené, záujem o NJ nebol dostatočný. 



Úloha 2: Prezentovať činnosť na nástenke pre rodičov a oboznamovať ich formou 
pravidelných výveskov s novými slovami cudzieho jazyka – splnené. 
Úloha 3: Prezentovať sa v cudzom jazyku na besiedkach usporiadaných pre rodičov 
materskou školou pri príležitosti Dňa matiek, vianočnej besiedky, rozlúčky s deťmi, ktoré 
odchádzajú do školy a pod. – splnené. 
Úloha 4: Prezentovať priamu edukačnú činnosť formou „ otvorenej hodiny“ pre rodičov- 
splnené. 
 
Cieľ 7 : Rozvíjať výtvarné schopnosti detí a podchytiť talentované deti. 
Úloha 1: V rámci projektu „ Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky - kresliť, maľovať, 
modelovať rôznymi technikami tvorivo a s použitím rôzneho materiálu“ utvárať pozitívny 
vzťah detí k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti a rozvíjať talentované deti – splnené. 
Úloha 2: Utvárať pozitívny vzťah detí k výtvarnému umeniu i návštevou výstavy výtvarných 
prác Bienále ilustrácií Bratislava, prípadne Slovenskej národnej galérie – nesplnené. 
Úloha 3: Utvárať pozitívny vzťah k výtvarnej tvorbe, oboznamovať deti s rôznymi 
výtvarnými technikami ako používať rôznorodý výtvarný materiál v bežnej dennej edukačnej 
činnosti – splnené. 
Úloha 4: Vzbudzovať u detí chuť tvoriť a rozvíjať ich kreativitu i počas pobytu na školskom 
dvore. Povzbudzovať ich ku kresleniu kriedou na novú veľkú tabuľu, na asfalt, umožniť 
deťom tvoriť i v tieni stromov, kde budú mať k dispozícii výtvarné centrum – splnené. 
Úloha 5: Výtvarné schopnosti a tvorivosť detí prezentovať i vo vyhlásených výtvarných 
súťažiach. (Hvezdáreň Hurbanovo, Zvonček a ďalšie)- splnené. 
 
Cieľ 8 : Udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie 
potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na 
modernú. 
Úloha 1: Prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
podporovať sústavný proces nadobúdania odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí – 
čiastočne. 
Úloha 2: Aplikovaním vedomostí získaných na  kontinuálnom vzdelávaní a samoštúdiom, 
inovovať obsah a metódy výchovy a vzdelávania, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 
procesu – čiastočne. 
Úloha 3: Vypracovať Osobné plány profesijného rastu – splnené. 
Úloha 4: Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania  materskej školy – splnené. 
Úloha 5: rast učiteliek pravidelnými odbornými diskusiami a aktivitami IMZ (Interného 
metodického združenia ) – splnené. 
Úloha 6: Účasťou na aktualizačnom vzdelávaní získať aktuálne poznatky a zručnosti potrebné 
na udržiavanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon – nesplnené. 
Úloha 7: Účasťou na inovačnom vzdelávaní si zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na 
štandardný výkon pedagogickej činnosti – nesplnené. 
Úloha 8: Účasťou na funkčnom vzdelávaní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov nesplnené. 
Úloha 9: Poskytnúť priestor iniciatíve pedagógov, umožniť im prezentovať inovačné postupy 
svojej práce napr. pri  tvorbe metodických materiálov, odborných článkov a pod. – čiastočne 
splnené.  
 
Cieľ 9 : Zefektívňovať školský manažment. 
Úloha 2 : V riadení materskej školy rozvíjať spoluprácu, koordináciu a kompetenciu 
v spolupráci s poradnými zbormi riaditeľky: Pedagogickou radou, Radou rodičov, Radou 
školy, pracovnou poradou a metodickým združením  - splnené.  



Úloha 3: Zvyšovať právne vedomie riaditeľky v zmysle platnej legislatívy – splnené. 
 
Cieľ 10:  Inovovať materiálne vybavenie interiéru a exteriéru MŠ. 
Úloha 1: V spolupráci so zriaďovateľom zrekonštruovať strechu, murivo, stierky a vymaľovať 
„prístavbu“, vybudovať prístupové schody do podkrovia – čiastočne splnené. 
Úloha 2: Vymeniť kotle a zrekonštruovať kotolňu – splnené. 
Úloha 3: Vymeniť skrine na didaktické pomôcky a výtvarný materiál v 2. a 3. triede – 
splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
16. Analýza silných a slabých stránok, riziká a príležitosti školy  (SWOT analýza) 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
� vysoká odbornosť pedagogických       

zamestnancov , kreativita a pružnosť, 
účasť na skvalitňovaní podmienok 
výchovy a vzdelávania v škole 
� prístup orientovaný na osobnosť 

dieťaťa 
� rozvíjanie sociálnych 

a komunikatívnych kompetencií detí 
� spolupráca s poradenskými 

zariadeniami (CPPPP,logopédom, 
ŠMŠ Mišíkova) 
� rozmanitosť edukačných aktivít 
� inovované, účelné a estetické 

prostredie, okolitá príroda, blízkosť 
Horského parku 
� dobrá spolupráca s rodičmi 
� starostlivosť o rozvíjanie talentu 

a záujmov detí 
� 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 

i zamestnancov 
� bohatosť detskej a pedagogickej 

knižnice 
� dobrá vybavenosť kvalitnými 

didaktickými pomôckami a hračkami 
�  
 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
� nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 
� neovládanie základov práce s PC 

u niektorých pedagogických 
zamestnancov 
� obmedzené priestory na krúžkovú 

činnosť 
    

 
 

   
 



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 

 
 
 
 
Mgr. Ivana Brachová 
kmeňová učiteľka 

 
 

Angličtinka 

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

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

 
 

Zuzana Mertusová 
     Kvalifikovaná                
      
         lektorka AJ 

 
 
Katolícka náboženská           Utváranie vzťahu dieťaťa k Bo-      1.skup.        Agneša Michaela  
výchova             hu, ktorý nás miluje, prežívať        Struhárová 
                                              radosť z toho, že som milovaný, 
             a vnímať ho ako svojho 
             priateľa. 
 
Logopédia            Individuálne odstraňovať narušenú      Mgr.Katarína 
                                              artikuláciu a komunikačnú schopnosť                Majdáková 
             dieťaťa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 CPPPP, 
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 plány výchovno-vzdelávacej činnosti 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 individuálych 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, šatníky, veľké skrine do tried na pomôcky. 
 
3.2. Spolupráca so základnou školou 
 
V spolupráci so ZŠ na Hlbokej sme po zápise 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 CPPPP. Pani psychologička 
uskutočnila prednášku pre rodičov detí, ktorí boli rok pred nástupom do ZŠ a povinní ísť na 
zápis do ZŠ , téma „Školská zrelosť, pripravenosť na školu“ a poskytla aj individuálne 
poradenstvo. 
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), 
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. 
Rodičia mali možnosť ochutnať  niektoré nátierky na chlebíky, ktoré pani kuchárky 
pripravujú a prípadne si rozšíriť svoj domáci receptár. 
 
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 so Športkomplex Tempo, s PaedDr. Jurajom Hečkom, s ktorým 
spolupracujeme už niekoľko rokov. Naše deti sa zúčastnili kurzu korčuľovania, lyžovania a 
plávania.   
 
Pri diagnostikovaní jednotlivých porúch a problémov u detí, ktoré sa ukázali v priebehu 
výchovno-vzdelávacích  činností, sa nám osvedčila spolupráca so Špeciálnou materskou 
školou na Mišíkovej ul.  
 
Mgr. Majdáková uskutočnila v MŠ bezplatnú depistáž detí od 4 rokov a deti s chybnou 
výslovnosťou odporučila na individuálnu logopedickú starostlivosť. Spolupráca v rámci 
individuálnej logopedickej práce s deťmi priamo v MŠ sa nám neosvedčila, nakoľko Mgr. 
Majdáková chodila nepravidelne a potom úplne prestala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009/2010  
 
1.trieda – učiteľky: Mgr. Ivana Brachová, Beáta Kováčová 
 
Cieľom v 1.triede vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi bolo napĺňať potrebu dieťaťa po 
sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – MŠ, 
vytvoriť a podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. Rozvíjať cieľavedome, 
systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v  psychomotorickej, poznávacej, 
sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Viesť deti k spolunažívaniu v kolektíve 
rovesníkov a k vlastnosti prijať primeranú zodpovednosť za svoje vlastné konanie. Pani 
učiteľky kládli dôraz aj na rozvíjanie a upevňovanie hygienických návykov, zdravú výživu 
a viedli deti k ochrane životného prostredia. 
Utvárali poznatkový systém primeraný veku detí a to dôslednosťou a systematickosťou 
v prístupe k deťom.  
Vzhľadom na vynikajúcu polohu našej MŠ a prostredie, v ktorom sa nachádza, mali deti 
možnosť sa oboznamovať so svetom ľudí, s prírodou, kultúrou prostredníctvom zážitkového 
učenia.  
Prostredníctvom tematických okruhov v Školskom vzdelávacom programe Dajme deťom 
korene, aby mohli rásť, pani učiteľky 1.triedy rozvíjali kontinuálnou a na seba nadväzujúcou 
dennou pedagogickou prácou osobnostné kvality detí v poznávaní seba samého, sveta ľudí, 
prírody, kultúry. 
Deti 1.triedy hodnotili pani učiteľky ako kolektív, ktorý sa úspešne adaptoval podmienkam 
a programu MŠ. Tento úspech bol podporený aj úspešnou komunikáciou a spoluprácou 
s rodičmi, ktorí sa intenzívne zaujímali o život detí v triede. 
Prioritou bolo vytvoriť základy mravných vlastností, ako aj naplniť potrebu detí po sociálnom 
kontakte s rovesníkmi a osvojenie si základných pravidiel spoločenského správania deťmi. 
Deti si postupne osvojovali schopnosť sebakontroly a sebaovládania, učili sa postupne 
hodnotiť svoje správanie ako aj správanie iných primerane svojmu veku. 
V priebehu celého výchovno-vzdelávacieho procesu sme mali na zreteli predovšetkým práva 
na rozvoj vlastnej identity dieťaťa, ako aj právo na celostný rozvoj osobnosti. 
 
2.trieda – učiteľky – PhDr. Eva Luknárová, Martina Rákocziová 
 
Hlavným cieľom bolo dosiahnuť optimálnu, veku primeranú perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a citovo-emocionálnu úroveň akceptujúcu aktuálny vývoj jednotlivých detí. 
Individuálnym prístupom pani učiteľky uľahčovali prispôsobovanie sa citlivejších detí a viac 
pripútaných k rodičom na prostredie materskej školy. 
Ja Som – pani učiteľky sa zamerali na rozvoj osobnostných kompetencíí, zmyslového 
vnímania, na rozvíjanie sociálneho, emocionálne motorického a kognitívneho vnímania života 
dieťaťa.  



Aktivity počas dňa zameriavali na osvojovanie edukačných cieľov zážitkovým a zmyslovým 
vnímaním. 
Jednotlivými aktivitami upevňovali starostlivosť o svoje telo, hygienu a spoločenské návyky 
pri stolovaní. Deti mali graficky znázornené pravidlá sa správania medzi sebou a počas 
pobytu v materskej škole.  
Deti na uspokojivej úrovni zvládli pracovné návyky, hygienické návyky a sebaobslužné 
činnosti.  
Na základe analýzy z predchádzajúceho školského roka pani učiteľky precvičovali 
a upevňovali si správne držanie grafického materiálu a kreslenie uvoľnene rukou, plynulo a 
smelo individuálne aj pri práci s pracovným zošitom Písanka škôlkára. 
Deti si prehlbovali pozitívny vzťah k rodine a jej jednotlivým členom – pripravili a vystúpili 
s kultúrnym programom pri príležitosti Vianoc a Dňa matiek, vlastnoručne vyrobili 
a odovzdali pri tejto príležitosti darčeky. 
Do aktivít sme zaraďovali aj prvky civilnej ochrany, deti sa učili a upevňovali si orientáciu 
v priestore, často sme si precvičovali vytrvalosť, odvahu a orientáciu na vychádzkach po 
Horskom parku a okolí MŠ. Deti sa naučili bezpečne chodiť vo dvojiciach, prechádzať cez 
vozovku, poznávali pravidlá účastníkov cestnej premávky a učili sa byť jej súčasťou. 
Zamerali sme sa aj na rozvoj sociálnych skúseností a vzťahu k spoločnosti a domovine. 
Poznávali sme pracovné aktivity ľudí, ktoré si deti skúšali uplatniť v námetových hrách, 
poznávali rôzne druhy životného prostredia a rozoberali rozdiely. Komunikovali otvorene, 
bez bariér a predsudkov, akceptovali aj česky hovoriaceho kamaráta, ktorý sa vďaka tolerancii 
zapojil postupne do aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. 
Prostredníctvom zážitkového učenia deti spoznávali elementárne zákonitosti života, 
prírodných javov, živú a neživú prírodu, upevňovali si kladný vzťah k rírode a potrebe ju 
chrániť.  
Deti si v aktivitách rozvíjali schopnosť vnímať a uplatňovať hudobnú, literárnu a výtvarnú 
kultúru. Talentované deti, ale aj tie ktoré mali záujem o výtvarnú činnosť pre vlastné 
potešenie sa mali možnosť uplatniť vo výtvarnom krúžku. 
Intenzívnym individuálnym prístupom pani učiteľky podporovali osobnostný rozvoj detí, 
ktoré mali problémy s plynulým a samostatným zapájaním sa do činností a aktivít ostatných 
detí v triede, primeranými metódami a formami práce odstraňovali nežiadúce negatívne 
vlastnosti niektorých detí, ktoré mali problém so socializáciou. 
Pani učiteľky vychovávali deti aj k akceptovaniu ľudských práv vo všeobecnosti a konkrétne 
k akceptovaniu detí sa navzájom. 
 
3.trieda – Mária Hančíková, Mgr. Zuzana Gábrišová 
 

Vo výchovnom a vzdelávacom procese bolo cieľom dosiahnuť optimálnu emocionálnu, 
sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v 
spoločnosti. Deti si naplnili potrebu po sociálnom kontakte s rovesníkmi, deti si rozvíjali 
vzťah k poznávaniu a učili sa hrou. Pani učiteľky cieľavedome, systematicky a v tvorivej 
atmosfére rozvíjali osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej 
a morálnej oblasti. Deti si posilňovali úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a 
tradíciám, rovnako aj úctu k ľudským právam. Učili sa kooperovať v kolektíve a preberať 
primeranú zodpovednosť za seba samého. Pani učiteľky viedli deti k ochrane zdravia, 
rovnako k využitiu zdravej výživy a k ochrane životného prostredia. Pani učiteľky uplatňovali 
individuálny prístup k dieťaťu s odloženou školskou dochádzkou.  Deti si utvárali vzťah k 
poznávaniu a učeniu sa cudziemu jazyku - angličtine kvalifikovanou lektorkou. Vo 
výtvarnom krúžku tvorivo používali rôzne výtvarné techniky s využitím fantázie a zručnosti. 
Logopédia bola zameraná na individuálne odstraňovanie narušenej artikulačnej 



a komunikačnej schopnosti dieťaťa. Náboženstvo bolo zameraná na spoznávanie Boha, 
vytváranie si vzťahu k nemu a vnímania ho ako svojho priateľa v ponímaní katolíckeho 
náboženstva.  
Prostredníctvom Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a jeho svet a 
tematických pani učiteľky prostredníctvom na  seba nadväzujúcou dennou pedagogickou 
činnosťou rozvíjali osobnostné kvality dieťaťa v poznaní samého seba, sveta ľudí, prírody, 
kultúry.  
Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu Dajme deťom korene, aby mohli rásť a 
profilácií v ňom obsiahnutých sa pani učiteľky zamerali na rozvíjanie zdravého životného 
štýlu, materinského jazyka detí a nápravy chýb reči, enviromentálnu výchovu. 
Každodenné edukačné aktivity detí boli  zamerané na rozvíjanie základných kľúčových 
kompetencií. Deti tak získavali vedomosti, schopnosti, zručnosti, hodnoty a postoje, aby boli 
schopné a pripravené vzdelávať sa ďalej v základnej škole. Úspech rozvíjania kompetencií 
závisí aj od miery spätnej väzby, preto pani učiteľky deti viedli v závere činnosti k jej 
hodnoteniu. Vytvárali priestor na vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie, hodnotenie 
výkonov detí vo vzťahu k plnenej úlohe - čo sa mi/nám/im podarilo, nepodarilo, čo by sa dalo 
urobiť inak, na čo sme hrdí a pod. 
Vytvorili v triede centrá aktivít - stavebnicové, reči a predčitateľskej gramotnosti, výtvarné a 
pracovné, varenia.  
 
V tematickom okruhu Ja som pani učiteľky rozvíjali osobnostné kompetencie, zmysly, vzťah 
dieťaťa k rodine a k okoliu, sebapoznanie, sebaprezentáciu, sociálne, motorické a kognitívne 
vnímanie života dieťaťa. V spolupráci s deťmi vytvorili pravidlá. Deti ich vystihli 
nakreslením obrázka - symbolu. Celý rok ich mali zobrazené v triede a rôzne situácie boli s 
nimi konfrontované.  
Psychomotorické kompetencie si deti rozvíjali množstvom rozmanitých aktivít. Každodenne, 
aj viackrát v priebehu dňa realizovali pohybové a relaxačné cvičenia s dodržiavaním 
základných psychohygienických zásad. Obsahovali zdravotné cviky, relaxačné a dychové 
cvičenia. Deti reagovali na zadávané pokyny, orientovali sa v priestore, ovládali základné 
lokomočné pohyby, vedeli realizovať a meniť rôzne polohy a postoje, manipulovali s náčiním 
a pohybovali sa na náradí. V sebaobsluhe pri vyzliekaní boli samostatné, pri cvičení boli 
dôsledné, poznali telovýchovné názvy základných postojov, polôh a pohybov. Deti dokázali 
komunikovať vo dvojiciach, hrali sa a zadávali si hry, ktoré vyžadovali rozvíjanie spolupráce 
a pomoci, preberali spoluzodpovednosť za seba, za ostatných, vo vedúcich úlohách sa 
presadzovali s ohľadom na seba aj iných. 
Deti sa zúčastnili športových kurzov korčuľovania, lyžovania a plávania organizovaných 
v spolupráci s Šport-komplex Tempo.  
V pracovných a technických činnostiach sme deti viedli k poriadku a čistote pri zhotovovaní 
výtvorov z rozmanitého materiálu. Deti zvládli na základe nápodoby a  slovnej inštrukcie 
učiteliek na elementárnej úrovni prácu s počítačom, pracovali pod vedení učiteľky s detskými 
edukačnými programami Cirkus Šaša Tomáša a Vševedkove safari. Pri grafomotorických 
zručnostiach využívali koordináciu zraku a ruky, pričom sme deti viedli k správnemu držaniu 
grafického materiálu a správnemu sedeniu pri stole, pracovali s pracovnými zošitmi Písanka 
predškoláka a časopis Zvonček.  
V oblasti rozvoja zdravého životného štýlu, čo predstavuje zároveň profiláciu našej MŠ 
učiteľky podporovali budúce zdravie detí, odolnosť proti stresu a zdraviu škodlivým vplyvom.  
Vytvárali podmienky pre uspokojovanie telesných, duševných a sociálnych potrieb počas 
pobytu detí v materskej škole. Vychádzkami do okolia MŠ a Horského parku  posilňovali a 
ochraňovali organizmus detí. Školská jedáleň zabezpečovala nové trendy v oblasti zdravej 



výživy, deti si osvojovali správne stravovacie návyky. Pri aplikovaní poznatkov o svojom tele 
využívali hru Bol raz jeden život.  
V oblasti rozvoja materinského jazyka detí predškolského veku a prevencie na nápravu chýb 
reči, čo predstavuje profiláciu našej MŠ, učiteľky deti viedli k spontánnemu a samostatnému 
zapájaniu sa do rozhovoru o predmetoch, javoch a činnostiach, alebo udalostiach, o svojich 
pocitoch, osobných záujmoch, názoroch, zážitkoch a skúsenostiach. V dialógu si deti 
posilňovali vzájomnú akceptáciu a rešpektovanie osobnosti hovoriaceho, učili sa počúvať 
druhého. Rozširovali si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu vhodnými riekankami, básničkami, 
hádankami. Sluchom rozlišovali jednotlivé hlásky v slovách, vyhľadávali a tvorili slová, hrali 
sa analyticko-syntetické hry so slovami. Tvorením pojmových máp a prezentovaním 
maľovaného čítania deti chápali audiovizuálnu formu textu a využívaním edukačných 
programov prezentovali rozvinuté komunikatívne a informačné kompetencie. 
Počas návštevy Základnej školy na Hlbokej ul. sa deti oboznámili s prostredím školy, s 
vyučovacím procesom kde sledovali vyučovacie hodiny v prvých triedach.  
 
V tomto tematickom okruhu Ľudia sa deti koncentrovali na pochopenie významu práce na 
základe rozmanitých pracovných činností, spoznávali a v hrách napodobňovali prácu rodičov, 
zamestnancov MŠ a ľudí v iných profesiách. Rozoznávali a pomenovávali farby na 
obklopujúcich reáliách, všímali si farebnú rozmanitosť.  
V rámci prierezovej témy Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke si 
deti utvárali a následne v praktických situáciách uplatňovali zásady bezpečného správania sa 
v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, 
spolujazdca, cyklistu, či korčuliara. Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia k tejto téme - 
Zajko Becepáčik. Spoznávali dopravné značky, dopravné prostriedky. 
V oblasti matematických predstáv vykonávali jednoduché operácie v spojitosti s 
manipuláciou s predmetmi alebo hračkami - v číselnom rade od 1 do 10. Určovali niektoré 
rovinné a priestorové geometrické tvary. Usporadúvali predmety podľa určitých kritérií. 
Zostavovali obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Počas celého 
roka pracovali s pracovným zošitom Matematika predškoláka. 
Deti komunikovali jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku, 
pričom sme využívali edukačné programy.   
V rámci krúžku anglického jazyka si deti rozvíjali aktívnu a pasívnu slovnú zásobu. 
 
V tematickom okruhu Príroda deti realizovali pohybové a športové aktivity, čím si 
podporovali duševné zdravie. Stimulovali si harmonický rozvoj pohybového aparátu i 
vegetatívnych funkcií, posilňovali organizmus dostatočným pohybom a pobytom v prírode. 
Uskutočňovali vychádzky s chôdzou v teréne s prekonávaním prírodných prekážok v 
Horskom parku, čím si zároveň rozvíjali aj orientáciu v blízkom okolí MŠ. Pri pobyte na 
školskom dvore si precvičovali špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Počas vychádzok 
zbierali aj rôzny prírodný materiál, ktorý deti využili pri vytváraní produktov, čím si rozvíjali 
zručnosť a praktickú tvorivosť.  
Pestrou paletou bádateľských aktivít si deti rozvíjali enviromentálne cítenie a utvárali 
pozitívny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia. Pani učiteľky poskytovali deťom 
základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, pestovali u detí základné návyky 
ekologického konania, deti si rozvíjali kladný vzťah k prírode. Utvárali sme emocionálne 
bohatý vzťah k prírode, deti prežívali radosť z existencie a krás živej a neživej prírody. 
Uvedomovali si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne živočíchy.  
V rámci ranného kruhu deti určovali aktuálne počasie a maketami ho znázorňovali. 
Elementárne predstavy o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach deti výtvarne vyjadrili a zapojili 
sa tak do súťaže Vesmír očami deti organizovanou Hurbanovskou hvezdárňou. Prakticky 



uplatňovali návyky starostlivosti o prírodu - upratovanie školského dvora, hrabanie lístia 
prostredníctvom ktorých pani učiteľky deti viedli k poriadkumilovnosti a čistote.  
Deti robili pokusy s vodou - zamŕzanie, miešanie farieb, vytváranie zimného obrázku, 
pozorovali zafarbenie kvetu atramentom - príjem tekutiny rastliny, zasadili sme si semienka 
fazuľky a pozorovali jej rast, lisovali kvety a listy rastlín. 
 
V tematickom okruhu Kultúra sa deti orientovali v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a 
roka,  v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných 
znakov počas ranného kruhu. 
Deti si rozvíjali národné povedomie o našej vlasti, spoznávali štátne symboly, ktoré aj 
výtvarne zobrazovali a využívali v hrách. Zúčastnili sa výletu na Hrad Červený kameň, 
oboznámili sa s jeho históriou a sledovali vystúpenie sokoliarov. V rámci témy Bratislava - 
moje mesto sme navštívili kultúrnu pamiatku Slavín. Deti sa aktívne zapájali do príprav osláv 
sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií - Halloween, 
vianočná besiedka a besiedka ku Dňu matiek a otcov, Fašiangy, veľkonočné sviatky, rozlúčka 
detí s materskou školou a pripraveným programom.  
V centre predčitateľskej gramotnosti si deti overovali z detských encyklopédií a iných kníh, 
že svet je veľký a rozmanitý. Deti si v skupinovej činnosti vytvorili vlastnú knihu s 
ilustráciami a textom. Pri príležitosti marca - mesiaca knihy sme navštívili knižnicu na ul. 
Západný rad, kde deti pracovníčka knižnice oboznámila so systémom vypožičiavania kníh a 
ich usporiadaním v knižnici, starostlivosťou o nich a správnym zaobchádzaním. 
Deti prejavovali záujem nielen o knihy, ale aj o číslice a písmená, vedeli sa podpísať, vedeli 
prečítať mená niektorých svojich kamarátov, s porozumením počúvali detskú ľudovú a 
autorskú poéziu, rozprávky a príbehy, voľne ich aj reprodukovali. Vyjadrovali rôznymi 
umeleckými výrazovými prostriedkami - výtvarne, dramaticky pocity a dojmy z rozprávok, 
príbehov a divadla. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia Tri prasiatka a vlk v Štátnom 
bábkovom divadle a divadelných predstavení uskutočnených v našej MŠ. Veľký úspech malo 
Betlehemské divadelné pásmo nacvičené pri príležitosti vianočnej besiedky pre rodičov. 
Deti si rozvíjali hudobnosť a muzikálnosť spievaním piesní, hrou na detských hudobných 
nástrojoch, počúvaním detských hudobných skladieb, rytmizáciou riekaniek a piesní, hrou na 
tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára. Na besiedku ku Dňu matiek a otcov sme 
nacvičili spev do hudobného doprovodu (karaoke) - Mama a Hymna MŠ. Deti uplatňovali 
získané schopnosti v hudobno-pohybových hrách a v pohybovej improvizácii podľa hudby - 
ľudové tance a moderný tanec.  
Deti používali tvorivo rôzne výtvarné techniky s využitím rôzneho výtvarného materiálu, 
vytvárali s využitím fantázie kompozičné celky, experimentovali s vlastnosťami farieb a 
uplatňovali ich tvorivé variácie. Využívali sme individuálnu, skupinovú formu, aj prácu vo 
dvojiciach. Pri rozvíjaní tvorivosti sme sa sústredili na rozvíjanie niekoľkých oblastí 
psychiky, predovšetkým rozvoj fluencie, flexibility, originality, fantázie. Postupne hodnotili 
svoje výtvarné práce, aj svojich kamarátov.  
 
Spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni, zaujímali sa o akcie triedy a školy, prijímali naše 
usmernenia, zaujímali sa o každodenné aktivity, spolupracovali pri drobných domácich 
úlohách detí. Podujatia, aktivity, či každodenné činnosti pani učiteľky fotograficky 
zaznamenávali a sprostredkúvali rodičom na nástenke, čo bolo z ich strany veľmi kladne 
hodnotené. Mali tak možnosť nazrieť do života našej triedy, materskej školy a hodnotiť tak 
činnosť zo širšieho spektra.  
 
Pani učiteľky rešpektovali schopnosti a rozvojové možnosti jednotlivých detí a osobitosti 
vzdelávania v predškolskom období so zámerom postupne splniť vzdelávacie štandardy. 



Individuálne hodnotili výchovné a vzdelávacie pokroky a zaznamenávali ich v diagnostickom 
hárku. Deti, povinné školskej dochádzky boli riadne zaškolené, mimo troch detí. Na základe 
odporúčaní materskej školy a výsledkov testov školskej zrelosti v Centre pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie majú M. Hargaš a J. Androvič odloženú povinnú 
školskú dochádzku. Pre oneskorený vývin reči a výslovnosti bude od septembra M. Orviský 
navštevovať nultý ročník v ZŠ pre deti s rečovými poruchami. K. Tomková bola na základe 
výsledkov a odporúčaní Centra PPP zaškolená ešte pred dovŕšením šiesteho roku. 
 
Absolvovaním predprimárneho vzdelávania deti získali poznatky a schopnosti, ktoré majú 
význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej 
gramotnosti. Deti boli pripravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na 
ďalší aktívny život v spoločnosti. Získali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania na slávnostnej rozlúčke s MŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VYJADRENIE  RADY ŠKOLY PRI MŠ GORAZDOVA 6 V BRATISLAVE 
 
 
 
 
Členovia Rady školy pri MŠ Gorazdova 6 v Bratislave v  boli ustanovení a podľa Stanov 
voľbou doplnení v súčasnej podobe po voľbách dňa 21.09.2010. 
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. DZURILLA Marcel 

Ing.arch.  
predseda za rodičov 

2. SEEMANNN Róbert Ing.  za rodičov 
                    

3.  KOVÁČOVÁ Beáta podpredseda  
od 28.08.2009 

4. GÁBRIŠOVÁ Zuzana, 
Mgr. 

 za učiteľov 

5.  DOČOLOMANSKÁ 
Soňa, Ing., Mgr. 

 za miestne zastupiteľstvo 

 
 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 14.10.2010 podrobne prerokovala Správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gorazdova 6 v Bratislave za 
školský rok 2009/2010 a odporúča zriaďovateľovi ju s ch v á l i ť. 
 
 
      
          
     ........................................................... 
            Ing.arch. Marcel Dzurilla  
                                  predseda Rady školy pri MŠ 


