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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. Koncepčné zámery na roky 2007/2008 až 2009/2010 
4. Pracovného plánu práce MŠ Karadžičova 51 na školský rok 2009/2010 

      5.   Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Karadžičova 51 v Bratislave 
6. Projekt Zdravá škola 
7.   Metodika „Krok za krokom“ 

       8.  Z konkrétnych podmienok MŠ        
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Materskej školy Karadžičova 51 za školský rok 20097/2010 

 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy:  Materská škola                            2. Adresa školy: Karadžičova51 
3. Telefónne číslo:   555 69 959                                                   Faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                                             e-mailová adresa: 
mskaradzicova@staremesto.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Nováková Ľudmila riaditeľ materskej školy od 1.7.2009 
 zástupca riaditeľa materskej školy  
 zástupca riaditeľa pre materskú školu 
  
  
  
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Karadžičova 51 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 , ktoré sa konali dňa 25.4. 2008, doplňovacie voľby 
sa konali 23.9. 2010. Funkčné obdobie sa začalo dňom  25.4.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
 Ing. Kukučková 

Marcela 
predseda za rodičov 

 Martišová Timea podpredseda za rodičov 
 Budayová Tatiana tajomník za pedagogických zamestnancov 
    
 Ing. Martin Borguľa  delegovaný za zriaďovateľa 
 Pešková Viera  za pedagogických zamestnancov 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010: 

1. Počet zasadnutí Rady školy 1x 
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh  školy 

Rada školy sa zišla prvý krát v 21.9. 2009, kde  riaditeľka MŠ predložila prítomným správu o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Karadžičova 51 
za školský rok 2009/2010. Prítomní členovia   školskej rady boli oboznámení so základnými 
údajmi o škole, o Rade školy a jej činnosti podľa podkladov predsedu Rady školy, poradných 
orgánoch  riaditeľky MŠ, ďalej o počtoch a vekovom rozdelení detí navštevujúcich MŠ v 
príslušnom školskom roku, údaje o počte zamestnancov, vzdelávaní učiteľov, aktivitách 
materskej školy, o prebiehajúcom  projekte.  Ďalej vyjadrili svoje súhlas so Školským 
poriadkom na školský rok 2009/2010. Boli podrobne zoznámení s Pracovným plánom školy, 
hlavnými cieľmi a čiastkovými cieľmi výchovy a vzdelávania na rok 2009/2010. 
  
7.2) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa  materskej školy:  

1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa materskej 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.)  

 
Rada školy sa riadi sa riadi Štatútom Rady školského zariadenia pri MŠ Karadžičova 51 
v Bratislave vypracovaného v súlade so zákonom Národnej rady SR č.596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, 
ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania Materskej školy Karadžičova 51 V Bratislave. 
Uskutočňuje:  výberové konanie na  vymenovanie riaditeľky MŠ § 4 cit. zákona 
    navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do  
   funkcie riaditeľky MŠ 
   vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia, alebo regulujú 
   vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva 
Pedagogickú radu a Metodické združenie  tvoria všetky pedagogické zamestnankyne,  sú 
poradným orgánom riaditeľky MŠ v otázkach odborno-metodických a poradenských vo 
vzťahu k rodičom. 
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 b) Údaje o počte detí materskej školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

POČET  DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% NAVŠTEVUJE MŠ 

 
18 8/44% 5/27% 5 

 
 
 
e) údaje o výsledkoch hodnotenia  podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 
     Na MŠ máme  vypracovaný  kontrolný, hodnotiaci a evalvačný systém, ktorý zohľadňuje 
     podmienky  materskej  školy, odbornosť  a  špecifické   zručnosti    jednotlivých    členov  
     kolektívu.  Na  zisťovanie  výsledkov  výchovy  a vzdelávania  sme  
     využili posudzovacie škály  /diagnostické  hárky podľa veku detí/,   pozorovania  spojené  
     s hospitačnou činnosťou,  analýzu  produktov  detských  a  pracovných činností,  analýzy 
     plánovania, pracovných  listov  a  zošitov.  Systém  kontroly a hodnotenia teda  prebiehal  
     ako systematické a plánované skúmanie pedagogických javov podľa vopred stanovených 
     kritérií a vytýčených plánov. 
     V rámci  autoevalvácie   sme   identifikovali   silné  a   slabé   stránky  materskej   školy, 
     určili sme čo treba naďalej zlepšovať, stanovili si priority a činnosti na zlepšenie daného 
     stavu. Zamerali sme  sa   hlavne   na  hodnotenie   použitých   vzdelávacích     stratégií,                
     metód a foriem práce.      
     Pozitívne hodnotíme rešpektovanie osobitného tempa detí  s  prihliadaním na prevažujúci 
     temperament    a osobitné tempo detí.       
 
     Podľa hospitačných záznamov a diagnostických hárkov je aktivita detí pri nadobúdaní 

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 66 x  4 66 x  

 
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0  
Menej 
ako 3-
ročné 

0 0 

 3-ročné 34 0  3-ročné 34 0 

 4-ročné 18 0  4-ročné 18 0 

 5-ročné 22 0  5-ročné 22 0 

 6-ročné 9 0  6-ročné 9 0 

 spolu 83 0  spolu 83 0 
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     vedomostí, zručností a osvojovaní  si  postojov  a  návykov   veľmi  dobrá, deti sa živo 
     zaujímajú o okolitý svet  a  snažia  sa o vyjadrenie vlastného  názoru.  Stupeň záujmu o 
     prebiehajúce aktivity v  MŠ je spontánny,  deti   adekvátne  reagujú  na nové podnety a  
     stimuly. Väčšina detí z triedy pred nástupom do ZŠ primerane reaguje pri samostatnom 
     riešení úloh, deti boli pri edukačných   aktivitách tvorivé a schopné riešiť daný problém. 
     Majú dostatočnú  sebadôveru, vedia  zhodnotiť výsledok svojej činnosti, ale  aj činnosti 
     iných detí.V oblasti zvládania svojich emocionálnych pocitov sú ešte rezervy. Deti často 
     reagujú neprimerane, ich konanie je egoistické, neberú ohľad na iné deti. 
     Optimálne  zvládali  čas  stanovený na dokončenie svojej činnosti v primeranej  kvalite. 
     V oblasti verbálnej kominukácie dokázali slovne vyjadriť svoje poznatky, vedomosti aj 
     svoje názory. Zlepšili  sa  v  porovnaní  s  minulosťou   aj   schopnosti    obsažnejšie   a  
     výstižnejšie reprodukovať text. 
     V oblasti pohybových aktivít sme zaznemenali výrazný posun.Deti sa naučili pomenúvať 
     pohybové činnosti, vedia vyjadriť pocity z prebiehajúcej  pohybovej   aktivity. Pracovali 
     sme s rôznymi zvukovými  a  hudobnými materiálmi. Rôzne  kruhové  a  pohybové  hry 
     deti kontaktovali aj s kultúrnym dedičstvom a ľudovým folklórom. Pri rozvoji základných 
     pohybových aktivít deti manipulovali s predmetmi, hádzali,  chytali,  skákali ,  liezli vo   
     vnútornom aj vonkajšom prostredí. Deti sa javili ako dostatočne obratné, rýchle a úroveň 
     osvojovania lokomočných pohybov bola na požadovanej úrovni a veku. 
     Taktiež kladne môžme hodnotiť úroveň  základných  sebaobslužných  úkonov  aj  u  detí 
     najmladšej vekovej skupiny. 
     V oblasti kreativity a tvorivosti sa objavilo niekoľko nadaných detí, ktorým sa venovala 
     zvláštna pozornosť zameraná na väčší rozvoj ich tvorivých schopností, navštevovali               
     výtvarný krúžok. 
     Pri hodnotení práce pedagogických pracovníkov sme sa zamerali hlavne na schopnosť 
     rozvíjať dieťa  vo všetkých  oblastiach  súčasne, uplatňovanie  individuálneho   prístupu 
    a využívanie znalostí z vývinovej psychológie. 
    Sledovaným  javom bola tiež interakcia učiteľka – dieťa, schopnosť vhodne deti motivovať. 
    V tejto oblasti všetky učiteľky splnili   stanovené  kritériá.  V  dostatočnej   miere boli   v  
    edukačnej činnosti zabezpečované spätné väzby, a tým bola zabezpečená systematičnosť a  
    prehľadnosť v procese výchovy a vzdelávania. Osobitnú   pozornosť   venovali   učiteĺky  
    formovaniu postojov a celkovo  rozvíjali proces osobnostného rastu detí. 
    V oblasti   nadobúdania   poznatkov  a   vedomostí  je naďalej potrebné  vytvoriť väčší            
    priestor pre  zážitkové  učenie a   experimentovanie   detí.    Pracovať  v budúcnosti  so        
   skupinami s rôznymi činnosťami tak , aby  boli činnosti  plynuté bez  zbytočných prestojov. 
    Učiteľky majú dostatočne premyslený systém tvorby pravidiel    /kniha vytvorená kresbami  
    detí  -čo môžeme a čo nemôžeme robiť/    v triede,  aj   pri   pobyte   vonku,   preferujú  
    predovšetkým uvedomelú disciplínu, vedú  deti  k  vyjadrovaniu  svojich názorov na svoje  
    správanie, ale  aj  správanie  iných detí.   Celkovo  možno  skonštatovať  pozitívny vplyv  
    všetkých učiteliek  na  sociálnu  klímu v triedach,  kladný vzťah a prejav k deťom, vhodný  
    štýl komunikácie.  
    Vo všetkých triedach môžeme byť spokojní so spoluprácou    detí v kolektíve , striedaním  
    rôznych činností, poskytnutou možnosťou deťom vybrať si činnosť podľa svojich záujmov. 
    Učiteľky pri svojej  práci kladne  hodnotia pozitívne  kroky  detí, vedú  ich  k  hodnoteniu  
    svojich prác, svojho konania a  správania   ako  aj konania a správania svojich kamarátov. 
    Pri edukačných aktivitách, hrových a záujmových činnostiach sa v dostatočnej miere     
    využívali didaktické pomôcky, v III.a IV. triede  sa  využívali  počítače  s   výukovými  
   programami.Deti  boli  vedené  k  vyhľadávaniu    informácií  z  encyklopédií , časopisov 
   a inej dostupnej literatúry. 
   Všeobecne môžeme konštatovať, že boli deťom v rámci výchovy a vzdelávania poskytnuté 



7 7 

   rovnaké možnosti v rámci prebiehajúcich aktivít. 
   Vďaka  úrovni  odborných  a  metodických  znalostí  pedagogického  kolektívu   /hlavne  
   učiteliek v predškolskom oddelení/  naša  materská  škola  vytvára  podmienky  pre  prax  
   študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie a študentiek Pedagogickej fakulty Univerzity 
   Komenského, už niekoľko rokov úzko  spolupracujeme s katedrou  výtvarnej výchovy.   
 
 
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 13 zamestnanci –spolu 3 
Z toho PZ 8   
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 8   
- nekvalifikovaní 0   
- dopĺňajú si vzdelanie 1 vysokoškolské   
Z toho NZ** 2   
Z počtu NZ    
- upratovačky 2   
- ostatní     
Spolu MŠ + ŠJ  13   
Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ  
% PZ 
 

62 %   

 
 
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 

Digitálne 
technológie 

2 0 2 0 

Inovácie 
v didaktike 

počet prihlásených 
3 

0 0 0 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti  (§ 2 ods. 1 písm. i) 
 
Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 

zapojila 
Ukážka práce s deťmi pre rodičov – 
tanečný krúžok 

Hudobné pásmo „Ide,ide muzika“ 

Ukážka práce s deťmi – anglický krúžok SNG- tvorivé dielna 
Otvorené hodiny pre rodičov výtvarná 
výchova   

Bibiana – tvorivé dielne 

Fašiangový karneval s účasťou rodičov Pravidelné návštevy knižnice na 
Blumentálkej ulici s požičiavaním kníh pre 
deti 

Literárno-hudobné pásmo k Dňu matiek Projektové vyučovanie v spolupráci 
s ištitútom aplikovanej ekológie Dafné  

Návštevy divadelných predstavení 
v Štátnom bábkovom divadle  

Pravidelné návštevy Staromestskej 
knižnice  

Školský poldenný výlet do ZOO Olympiáda  v spolupráci Slovensko OFDM 

Zabezpečenie  a dozor plavecký kurz a 
kurz kor čuľovania 

 

Vychádzky do historického centra 
Bratislavy III. , IV. trieda 

 

Vychádzky do blízkeho okolia,návšteva 
tržnice, obchodu  so zvieratami 

 

Besiedka pri stromčeku,spojená s pásmom 
kolied a recitácou detí,rozdávanie darčekov 

 

Spoznávanie historickej Bratislavy 
vláčikom Prešporáčikom 

 

Športová olympiáda  

Súťaž vo vytvorení najoriginálnejšieho 
obrázka z jesenných prírodnín 

 

Návštevy umelcov s produkciou 
divadielokv materskej škole 

 

Účasť na akciách poriadaných UNICEF –
Vianoce s unicef 

 

 
  
 
Ďalšie informácie:  
Veľmi oceňované rodičmi sú krúžkové činnosti a toho vyplývajúce akcie – ukážky  práce 
týchto jednotlivých krúžkov. Ukážky výsledkov tanečnej prípravy sa uskutočnili 1x 
v školskom roku a to ukážkami vo všetkých troch skupinách rozdelených podľa veku. Ukážka 
výuky anglického jazyka a prezentácia výsledkov sa realizovala na konci školského roka 
v dvoch skupinách: začiatočníci a pokročilí. 
V jesennom období sme pripravili deťom  „športovú olympiádu“ v spolupráci s OFDM na 
školskom ihrisku a to skok do piesku, beh na 20m a hod loptičkami do koša. Uskutočnili sme 
súťaž o najoriginálnejší obrázok vytvorený v pieskovisku z  nazbieraných prírodnín.Skupina 
profesionálnych umelcov realizovala hudobné pásmo „Ide,ide muzika“. Ďalší hosťujúci 
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umelci  zahrali deťom rozprávkovú hru s bábkami a predstavenie zamerané na upevnenie 
poznatkov o dopravnej výchove zábavnou formou. 
V zimnom  období sme pre deti  pripravili fašiangový karneval  s posedením a rôznymi 
súťažami a hrovými činnosťami. Pred vianočnými sviatkami to bola besiedka pri stromčeku 
spojená s ukážkou    hudobných a recitačných vystúpení detí zo všetkých štyroch tried, 
spojená s odovzdávaním balíčkov deťom Mikulášom, odovzdaním nových hračiek do tried / 
z fondu rodičov/. V mesiaci februári sa realizoval  kurz korčuľovania v počte 12 detí.Deti 
navštívili aj blízku tržnicu v predvianočnom období /predaj stromčekov, kaprov/. 
V jarnom období deti najstaršej vekovej skupiny absolvovali vychádzky do historického 
centra Bratislavy, pre lepšie poznania mesta v ktorom deti žijú . Na konci školského roka sme 
vypracovali projekt „Výlet vláčikom Prešporáčikom“ pre všetky vekové katogórie detí. 
Realizovali sa ďalšie bábkové predstavenia v materskej škole: rozprávkové s rôznymi typmi 
bábok, s oživenými predmetmi, ale aj poučné príbehy s realistickými námetmi. /Celkovo bolo 
realizovaných 5 predstavení/. 
Na prelome jarného a letného obdobia  /máj/ deti absolvovali plavecký kurz v počte 15 detí 
koncom mesiaca januára kurz korčuľovania v počte 12 detí. 
Uskutočnili sa hudobno-dramaticko- recitačné pásma ku Dňu matiek s odovzdaním darčekov 
pre mamičky. Na záver školského roka sme vypracoveli projekt „Zvieratá V ZOO“ spojený 
s návštevou bratislavskej  ZOO.  
Navštívili sme  3x v minulom roku Štátne bábkové divadlo. 
Realizovali sa tri  aktivity s ekologickým zameraním  v spolupráci s Inštitútom aplikovanej 
ekológie Dafné.  
i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 
 
 
 
 
 
 

Umiestnenie -                                                                                                                                  
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov  

Súťaže Regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 
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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 

Zdravá škola 1.1.2007 30.6.2010 nižšia chorobnosť,     
deti pohyblivejšie a   
obratnejšie, psychicky 
odolnejšie, hlavne 
citovo vyrovnanejšie 

Vláčik Prešporáčik  14.6.2010 18.6.2010 zoznámenie 
s dominantami 
hlavného mesta 

Veselé leto 1.7.2010 30.7.2010 ohlas u detí aj rodičov 
na zaujímavé a hrové 
činnosti počas letnej 
činnosti 

Zvieratá v  ZOO 17.5.2010 28.5.2010 oboznámenie detí 
s triedením odpadu, 
spoznávanie života 
zvierat, obohatenie 
života v MŠ 

 
Ďalšie informácie: 
 
Pri hodnotení projektu Zdravá škola môžeme konštatovať, že všetky tri ciele sa plnili 
priebežne. Sústredili sme sa  hlavne na výchovu k zdraviu, zvýšenú frekvenciu pohybových 
aktivít v interiéri, ale hlavne v prírodnom prostredí. K tomuto sme sa pristúpili po zistení, že  
u  mnohých detí  absentuje dostatok pohybu, čo ovplyvňuje ich zdravotný stav, ale aj duševný 
a fyzický rozvoj. Sústredili sme sa  formovanie zdravého životného štýlu ako komplexného 
procesu výchovne pôsobiacich mechanizmov  medzi potrebami skupiny a jednotlivca. Tieto 
mechanizmy tvorí prispôsobený denný režim potrebám a záujmom detí, zvýšená ponuka 
pohybových aktivít, realizácia pracovných činností podľa osobného tempa detí, temperamentu 
a druhu inteligencie. Zdravý štýl realizujeme v troch rovinách: uspokojovanie 
psychosociálnych potrieb, mentálnych a fyzických potrieb. 
Naďalej sme skvalitňovali prostredie materskej školy. V štyroch triedach sme vymenili 
nevyhovujúci a zastaralý nábytok,  vymenili koberce/potrebné na hrové sedacie činnosti/, 
ktoré nevyhovovali z hygienického  hľadiska. Možnosti na uplatňovanie väčšieho množstva 
pohybových aktivít deťom poskytuje novovybudované ihrisko pri MŠ. 
V rámci zdravej výživy v spoplupráci s rodičmi a vedúcou školskej jedálne sme si pravidelne 
stanovovali „ovocný a zeleninový deň“. Deti mali  zabezpečený dostatok tekutín počas celého 
dňa , v letných mesiacoch aj počas pobytu vonku. 
Realizovali sme vitamínový , otužovací a dentálny program.  
 Dôsledným uplatňovaním ranného filtra a vďaka zvýšenej frekvencii pohybových 
aktivít vo vonkajšom aj vnútornom prostredí sa znížila chorobnosť  detí. 
V rámci fyzického a psychického uvoľňovania /protistresový program/ sme realizovali jógové 
prvky a využívali muzikoterapiu. 
Týždňový projekt Vláčik Prešporáčik bol zameraný na  poznávanie hlavného mesta, v ktorom 
deti žijú. Spoznávali miesta, ktoré sú pre toto mesto charakteristické. Cieľom bolo poznať 
kultúrne a historické pamiatky: hrad, prezidentský palác Hlavné námestie,Dóm sv. Matrina. 
Prebúdzali sme u detí pozitívny vzťah k svojmu mestu . Deti svoje dojmy a pozorovania 
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stvárnili v pracovných a výtvarných činnostiach. 
Dvojtýždňový projekt návšteva ZOO prebiehal v prvej fáze oboznamovaním detí so 
zvieratami pomocou obrázkov, rozhovormi o spôsobe života zvierat, krajine výskyru. 
Hlavným cieĺom bolo zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, poznať a rozlíšiť exotické a 
lesné zvieratá.  V druhej fáze deti prinášali plastové flaše do materskej školy, oboznámili sme 
ich s prácou OLO, ktorá nám vstup do ZOO financovala. Deti zhotovovali výtvory 
z plastových fliaš a zážitky zo ZOO využili pri stvárńovaní zvierat rôznymi technikami. 
V projekte „Veselé leto „ sme  sa snažili spestriť pobyt detí v MŠ počas letných prázdnin. 
Projekt tvorili štyri okruhy: I. Modrá starenka – environmentálny a ekologický pohľad na 
našu planétu. II. Sme športovci – týždeň športových hier a súťaží. III. Veselé kráľovstvo -  
deti sa zoznamovali s čarovným svetom rozprávok, rozvíjali si fantáziu a dramatickú 
tvorivosť. IV. Letné cestovanie – téma dovoliek a spôsobu dopravy na  dovolenkové miesto. 
 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v materskej  škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní materská škola  len v tom prípade, ak 
v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy 
komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, 
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}. 
Školská inšpekcia  sa v školskom roku 2009/2010 na našej MŠ neuskutočnila. 
 
Školská inšpekcia sa uskutočnila v našej MŠ v dňoch 23.9. – 25.9.2003 
 
Podmienky výchovy a vzdelávania sú na priemernej úrovni, chýba výpočtová technika  
fond pedagogickej literatúry  sa dopĺňa len sporadicky, hlavne z finančných dôvodov. 
 
Školská inšpekcia hodnotí na dobrej úrovni: 
- výkon štátnej správy v prvom stupni 
- vybavenosť didaktickou technikou 
 
Na priemernej úrovni: 
- efektivitu edukačných procesov 
- podmienky edukácie 
 
Kľúčové pozitíva  MŠ: 
- spolupráca a priaznivá odozva u rodičov 
 
Kľúčové negatívne stránky: 
- informačný systém 
 
 
 
 
Závery: 
Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania, podmienky sú na primeranej úrovni 
čo je porovnateľné z výsledkami z komplexných inšpekcií v rámci Slovenskej republiky. 
Záujem, aktivita a postojové hodnoty detí sú veku primerané. Krátkodobé plánovanie je 
dostačujúce a korešponduje so základným pedagogickým dokumentom. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenia: 
- efektívnejšie plánovanie a realizovanie edukačných zámerov 
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- aktuálne a operatívne zabezpečovať informačný transfer 
- skvalitniť a zefektívniť výchovno-vzdelávací proces uplatňovaním inovačných a        
alternatívnych metód 
 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. 
1)       { Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením výchovno- 
vzdelávacích plánov  a Programu výchovy a vzdelávania.....}. Možnosť využitia podkladov, 
ktoré jednotlivé materské školy vypracovali v súvislosti s prípravou správy o vybavení 
materských škôl UP, vybavení tried, telocviční, spální, jedální, šatní, atď.  
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.}. 
 

Priestorové podmienky MŠ sú veľmi dobré. Rozlohy tried 47m2,spální 42m2  a 2 
jedální sú dostatočne veľké, sociálne zariadenia pri každom ododelení sú vyhovujúce na daný 
počet detí. MŠ má samostatnú kuchyňu a na poschodí výdajňu stravy. Materská škola má štyri 
samostatné oddelenia. Každá trieda má dostatočne veľké kabinety na uskladnenie učebných, 
didaktických  výtvarných a iných pomôcok. Na poschodí pri triedach sa nachádzajú ďalšie 
dva kabinety, v ktorých sa uskladňuje čistá bielizeň a čistiace prostriedky. Na poschodí sa 
nachádza izolačka, kancelária riaditeľky a vedúcej školskej jedálne. Na prízemí pod 
schodišťom sú  dve miestnosti na prezliekanie nepedagogických zamestnancov  a odkladanie 
použitého prádla. Na poschodí je miestnosť, kde sa nachádza práčka, kde sa  perie drobné  
znečistené prádlo podľa potreby.  

Veľkým  prínosom našej materskej školy je zrevitalizované ihrisko za budovou MŠ,   
ktorú zabezpečil Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.  
Plocha ihriska  je ohradená, čím sa zamedzil vstup bezdomovcov v nočných hodinách, ale aj 
iným skupinám obyvateľstva, ktorý dvor znečisťovali zanechávaním sklenených fliaš a 
injekčných striekačiek, čím bolo ohrozované zdravie našich detí. Deťom slúži upravené a 
nezavadné pieskovisko, dve zostavy hojačiek so zábranami, dve preliezkové zostavy pre 
mladšie a staršie deti. V tieni pod stromami sme deťom  vytvorili kútik na sedenie z lavičiek a 
stolov, kde môžu kresliť a prezerať si knihy. S pomocou rodičov sme naištalovali záhradný 
domček pre rozvoj námetových hier v prírodnom prostredí. 
 
Čakáme na výmenu vchodových dvier  z detského ihriska , ktoré boli pośkodené pri vlámaní 
do MŠ v minulosti, Ďalej výmenu okien v celej budove, zabezpečenie krytov na vodomery 
z hľadiska bezpečnostného aj estetického, doplnenie poškodených obkladov v socialnom 
zariadení IV. oddelenia. 
V budúcnodti budeme musieť  riešiť výmenu dvoch vchodových dverí z Karadžičovej ulice, 
pretože sú vo veľmi zlom stave /nepriliehajú k sebe a často sú otvorené, na čo nás upozornili 
rodičia/. Je preto tento problém potrebné  riešeť v blízkej budúcnosti, lebo je ohrozená 
bezpečnosť detí, ako aj  majetok  MŠ a  majetok detí, ktorý majú  v skrinkách  jednotlivých 
šatní. 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti MŠ: 
 
 Finančne nás zabezpečuje zriaďovateľ Miestny úrad Mestská časť Bratislava - Staré 
Mesto, príspevky rodičov a financie získané Občianskym združením pri materskej škole 
Karadžičova 51. 
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 V tomto roku sme v spolupráci s Miestnym úradom Mestskej časti Bratislava Staré 
Mesto zlepšili interiér MŠ hlavne z estetického a bezpečnostného hľadiska. Je vymenený 
nábytok vo všetkých štyroch triedach a koberce v troch triedach. Sú vymenené ležadlá vo 
všetkých štyroch spálňach a šatníkové skrinky vo všetkých šatniach. Nakúpili sa nové 
stoličky a posteľné prádlo.    
 Materská škola má dostatok učebnýh pomôcok a hračiek, plánované prostriedky 
budeme naďalej  zaobstarávať podľa platných predpisov.  
 
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.   
 
Vyhodnotenie cieľov stanovených v Koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na 
roky  2007/2008-2009/2010: 
 

 Podieľali sme sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu zdravia, najmä 
v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie Školy podporujúce 
zdravie v súlade so závermi a odporúčaniami 3. národnej konferencie škôl podporujúcich 
zdravie realizáciou projektu Zdravá škola, vypracovaný na podmienky  MŠ Karadžičova 51. 
Pomocou tohoto projektu utvárame a realizujeme programy na podporu zdravia. 
Pozitíva doteraz realizovaného projektu: 
- nižšia chorobnosť detí, prevencia ochrany dýchacích ciest, ranný filter, optimálna klíma 
- väčšia odolnosť proti stresu 
- deti nie sú bojazlivé, zvýšila sa obratnosť, pohyblivosť, vytvorili sme  podmienky pre     
  vlastnú aktivitu detí 
- upevnenie medziľudských vzťahov a zlepšenie celkovej klímy detí / menej konfliktov a 
   agresívnych výpadov medzi deťmi, v menšej miere však naďalej pretrvávajú/ 
Negatíva projektu: 
- nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie adekvátnych zvlhčovačov 
  
 Keďže projekt Zdravá škola týmto školským rokom 2010/2011 končíme, vzhľadom na 
pozitívny dopad pripravujeme  podrobnú analýzu pozitív a negatív pre východiskové pozície 
na ďalší interný materiál týkajúci zdravého štýlu a výchovy k zdraviu na obdobie rokov 
2010/2011 – 2014/2015. 
 
 Pri odstraňovaní rečových porúch sme spolupracovali s logopédkou Mgr. Majtánovou 
z polikliniky na Mýtnej ul. a s Pedagogicko-psychologickou poradňou Bratislava I. 
Ďalej sme uskutočňovali  tréning Fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina 
Riaditeľka Nováková, ktorá absolvovala kurz fonematického uvedomovania v Dialógu spol. 
s.r.o. zaoberajúci sa nápravou reči, sa na základe certifikátu realizovala kurz pre deti 
s odloženou školskou dochádzkou. U detí sa zlepšilo pochopenie slabičných a hláskových 
štruktúr slova, ako rozhodujúceho  predpokladu osvojenia si písania dieťaťa. 
 
 V rámci efektívnejšieho dosahovania výsledkov výchovy a vzdelávania sme 
v posledných dvoch rokoch obohatili pedagogický proces o prvky z programu: 
Krok za krokom . Deň deti začínali spoločným stretnutím s učiteľkou, kde si mali možnosť 
naplánovať činnosti, ktoré chcú absolvovať počas dňa. Často rekapitulovali na spoločných 
posedeniach aktivity, ktoré v poslednom čase vykonávali. Tieto činnosti prispievali k celkovej 
pozitívnej atmosfére triedy, lebo deti mali možnosť rozhodnúť sa akú činnosť chcú 
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vykonávať, aké pomôcky a materiály si zvolia. V rámci uplatňovania tohoto programu sa 
výrazne zlepšila komunikácia detí s dospelými, ako aj medzi sebou. 
Deti bolo často vyzývané odpovedať na rôzne otázky a k tomu, aby komentovali činnosť, 
ktorú vykonávajú. Vďaka uplatňovaniu tejto metodiky vládne v triede atmosféra aktívneho 
uplatňovania  a presadzovania  názorov a záujmov detí, s prešpektovaním  názorov a záujmov 
 
 
 
 
 
 
 
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 
� zrevitalizované detské ihriska vo 

vnútornom dvore 
� dostatok odbornej literatúry 
� záujem o ďalšie vzdelávanie 
� veľmi dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom 
� úzka spolupráca so subjektmi 

podieľajúcimi sa na výchove a 
vzdelávacie 
� spolupráca s rodičovskou verejnosťou 
� každoročné organizovanie plaveckého 

a korčuliarskeho kurzu 
� ochota tvorby projektov 
� využívanie všetkých dostupných 

foriem zážitkového učenia 
� cielené rozvíjanie grafomotorických 

zručností 
� vytvorené podmienky pre pitný režim 

a dentálny program 
� využívanie kreatívneho potencionálu 

učiteliek na profesionálne vedenie 
krúžkov/ počítačový krúžok/ 
� odborné a metodické zručnosti 

pedagogického kolektívu 
� dobrá spolupráca pedagogického 

kolektívu s rodičovským kolektívom, 
Radou školy 
� záujem rodičov, aby deti získali 

jazykové spôsobilosti v cudzom 
jazyku 
� záujem rodičov o získanie 

SLABÉ STRÁNKY 
� získavanie finančných zdrojov na 

realizáciu náročnejších a 
dlhodobejších projektov 
� aktivizácia väčšieho počtu 

zamestnancov 
� vyšší vekový priemer 
� menší záujem učiteliek o mimoškolské 

činnosti 
� nedostatočná úroveň ovládania práce 

s počítačom v celkovom merítku 
� stúpajúca agresivita detí zo slabšieho 

sociálneho prostredia 
nedostatočné ovládanie cudzích 
jazykov  učiteľským kolektívom 
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pohybových zručností /tanečné 
krúžky/ 
� záujem rodičov o rozvoj tvorivosti a 

kreativity / výtvarný krúžok 
� realizácia projektu Zdravá škola, 

projektu Fonematické uvedomovanie 
D.B.Eľkonona 

PRÍLEŽITOSTI 
� dostatočné priestory na potreby a 

činnosti detí 
� školský dvor s dobrými možnosťami 

na pohybové aktivity 
� pravidelné informovanie rodičov o 

aktivitách MŠ 
� vykrývanie finančných potrieb 

z vlastných zdrojov  /OZ pri MŠ, 
rodičia/ 
� zvýšený záujem mamičiek o 

umiestnenie v našej MŠ 
� dobré vybavenie audiovizuálnou 

technikou, detskou literatúrou a 
pomôckami   
 

RIZIKÁ 
� možnosti motivácie učiteľov 
� získanie mladých kvalifikovaných síl 

pre nízke finančné ohodnotenie a 
nízky status učiteľa 
� udržanie vysokého štandardu práce pri 

riziku „vyhorenia“ vzhľadom na 
zvyšujúci sa vek učiteľov pri odchode 
do dôchodku 
� prijímanie detí s nevyzretou nervovou 

sústavou, nedostatočnou rečou do 
nultých ročníkov   
 

 
 
 
 
Oblasti v ktorých sú nedostatky a treba ich zlepšiť: 
1. Naďalej sa venovať rozvíjaniu komunikácie 
2. Rozvíjať oblasť predškolských kompetencií 
3. Rozširovať spoluprácu so subjekmi pomáhajúcimi vo výchove a vzdelávaní 
4. Sledovať vo zvýšenej miere sociálno- patologické javy 
5. Zlepšovať prostredie materskej školy 
6. Rozširovať aktivity pre zdravie detí 
7. Vytvárať podmienky a možnosti pre zlepšovanie sociálnej klímy 
8. Usilovať sa o zefektívnenie procesu výchovy a vzdelávania 
9. Venovať sa rozvíjaniu gramotnosti detí 
10. Upevňovať a rozvíjať vzťah detí k prírode 
 
II. Ďalšie informácie o materskej škole: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 
 V materskej škole máme usporiadaný denný režim tak, aby zohľadňoval všetky 
pravidelné činnosti / čas jedla, odpočinku/ v stanovenom čase. Ranné hry, zdravotné cvičenia 
sa prelínajú s edukačnými aktivitami, ktoré prebiehajú počas celého dňa. Počas priaznivého 
počasia sú edukačné aktivity realizované pri pobyte vonku. Deti od príchodu do materskej 
školy trávia svoj čas v rôznych centrách podľa vlastného výberu.Činnosti volíme  tak, aby bol 
pobyt pre deti príťažlivý a čo najmenej stresujúci. Zohľadňujeme vonkajšie a vnútorné 
podmienky pre zdravý pobyt detí v materskej škole. Dávame deťom dostatok možností na 
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záujmové činnosti a  obľúbené altivity. Striedame pohyblivé , rušnejšie činnosti s činnosťami 
pokojnejšími. 
K deťom pristupujeme individuálne, aby boli duševne vyrovnané. Zohľadňujeme vývinové a 
individuálne potreby, vychovávame k zdravej životospráve projektom Zdravá škola, máme na 
zreteli biorytmus detí. Zohľadňujeme aj individuálne tempo detí pri rôznych aktivitách a 
činnostiach. 
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,  a rodičom (§ 2 
ods. 2 písm. c) 
Poradenská činnosť učiteliek pre rodičov prebieha v týchto oblastiach: 
- poskytovanie odborných informácií o procese výchovy a vzdelávania 
- poskytovanie poradenských informácií o zariadeniach špeciálno pedagogického poradenstva 
  so zameraním logopedický servis, pedagogicko-psychologická poradňa 
- pri vzniknutým poruchách správania odporučiť rodičom vhodný druh literatúry, prípadne 
  odporučiť vhodného špecialistu 
- pri poskytovaní informácie o výsledkoch výchovy a vzdelávania u jednotlivých detí  
   postupovať taktne , konštruktívne na základe odborných argumentácií, poskytovať 
   informácie vhodnou s primeranou formou 
- snažiť sa spolu s rodičmi o ujednotenie výchovných prístupov 
- v triede detí pred vstupom do ZŠ pravidelne informovať rodičov o výraznejších  
   nedostatkoch v oblasti jemnej motoriky, grafomotoriky, sociability a emocionality 
- zoznamovanie rodičov s novými zákonmi, vyhláškami v rámci rodičovských združení 
 
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 
 
 Spoluprácu medzi rodičmi a materskou školou v minulom školskom roku môžeme 
označiť ako veľmi dobrú. Rodičia  pomáhali pri zlepšovaní interiéru materskej školy,  
usporiadali brigádu pri likvidácii starého a opotrebovaného nábytku, poskytli deťom na rozvoj 
počítačovej gramotnosti 2 počítače. Pomáhali pre inštalácii učebných programov. 
   
 Zásobovali nás papierom na kreslenie pre deti, farbičkami a rôznymi druhmi 
prírodného, technického materiálu a textilom na pracovné činnosti. 
 
Už niekoľko rokov spolupracujeme s detskou knižnicou na Blumentálskej ulici. Deti III. a 
IV. triedy triedy našej MŠ sú členmi knižnice a pravidelne s triednymi učiteľkami knižnicu 
navštevujú a vymieňajú si knihy, z ktorých im rodičia  a učiteľky čítajú. Taktiež sa zúčastňujú 
rôznych besied a aktivít poriadaných v tejto knižnici. 
 Ďalej máme veľmi úspešnú spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou 
na Prokofievovej ulici v Bratislave-Petržalke. V rámci tejto spolupráce u nás raz týždenne 
fungovali tri tanečné  krúžky pod vedením tanečného pedagóga.  
 Spoluprácu máme tiež uzavretú s agentúrou Progreska, ktorá 2x týždenne 
zabezpečuje výučbu anglického jazyka v dvoch krúžkoch pre začiatočníkov a pokročilých 
V tejto spolupráci budeme  pokračovať aj v budúcom školskom roku. 
 Veľkým prínosom bol výtvarný krúžok , ktorý realizoval akademický sochár Milan 
Remeta. Táto úspešná spolupráca bude naďalej fungovať aj v tomto školskom roku. 
 Ďalej sme úzko spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou, konkrétne 
PhDr Bojarovou, ktorá nám poskytla poradenskú služby ohľadom problémového správania 
dieťaťa IV. triedy. V spolupráci s ňou sa problémy tohto dieťaťa riešili na odbornej úrovni, 
pod dohľadom odborníkov. 
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e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 
 V súlade so Školským vzdelávacím plánom a jeho rozšíreným obsahom o práva 
dieťaťa v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014, 
Národným akčným plánom pre deti /uznesenie vlády SR č.837/2006/, Akčným plánom 
predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006-2008 /uznesenie vlády SR č.287/2006/ sme sa 
sústredili na nadobúdanie vedomostí,zručností a utváranie postojov v oblasti ľudských práv 
a predovšetkým práv dieťaťa . Pracovali sme podľa interného metodického materiálu, ktorý 
sa stal aj východiskovým materiálom pre rozšírený program výchovy a vzdelávania nad 
rámec Štátneho vzdelávacieho programu. Tento program je orientovaný na lepšie vnímanie a 
pochopenie detských práv a ich uplaňovanie v praxi. Program sme plnili v jedenástich 
okruhoch. Zoznamovali sme deti s osobitosťami detskéhom veku, deti  pomocou hrových 
aktivít poznali, že existujú deti s inou farbou pleti,poznali miesta na glóbuse odkiaľ 
pochádzajú. Pochopili pojmy rozdielny a podobný z fotografií detí rôznych svetadielov 
vytvárali koláže. Utvárali si predstavu o sebe samom obkresľovaním obrysov svojho tela, 
odtlačkami dlaní, rúk  a vytvárali si zo svojich prác galériu. Viedli sme ich k uvedomovaniu si 
zmien v ich živote, pripomínali sme  etapy doterajšieho života a ich potreby.Vytvárali sme 
pomocou kresieb a fotografií „knihy“ ich života. Venovali sme sa zlepšovaniu prostredia, 
v ktorom sa deti celý deň pohybujú, predovšetkým pozitívne naladené okolie, zdôrazňovali 
sme význam prívetivého správania a používania úsmevov. Deti dokázali komunikovať o 
udalostiach smutných aj veselých. Poskytovali sme dostatok možností na rozvoj individuality, 
hľadanie vlastnej identity a možnosti na vytvorenie fiktívneho vlastného priestoru. Deti 
získali pomocou rôznych hier a pracovných činností vedomosti o tom, ako bývame, čo 
potrebujeme k životu a vštepovali sme im myšlienku, že každý má právo na bezpečie a 
ochranu. Pomocou rôznych experimentálnych hier pochopili, že nie všetky deti sú zdravé a 
uvedomili si, že svoj zrak, sluch si treba chrániť. Pomocou rôznych výtvarných techník deti 
znázorňovali svojich blízkych a vysvetlovali svoj vzťah k nim. Netradičnými pomôckami sme 
rozvíjali námetové  hry na rodinu a domácnosť, umožňovali „oslavovať“ rôzne udalosti.  
 V rámci emocionálnej gramotnosti sme sa usilovali podporovať vlastnú aktivitu detí 
pri vyjadrovaní svojich pocitov, čo prežívajú  a cítia, učiteľky svojim záujmom o zážitky detí 
prispievali k intenzívnejšiemu prežívaniu ich vnímania a spracovávania. Pomáhali sme deťom 
vyrovnávať sa so stresovými situáciami /rozlúčka s rodičom, neúspech pri určitej činnosti, 
nezhody v kolektíve/ a vychovávali sme ich k určitej citovej odolnosti. Komponent 
osobnostnej sily dieťaťa sme rozvíjali emocionalnym sabauvedomovaním, schopnosťou 
diferencovať medzi citmi a konaním, ovládaním emócií, hlavne negatívnych /hnev, smútok, 
strach/, skúmaním vlastného konania a chápania ich dôsledkov. V rámci sociálno – 
emocionálnych kompetencií sme sa usilovali o uplatňovanie individuálnych potrieb detí, 
prianí a práv s ohľadom  na druhého. Viedli sme deti k empatickému správaniu k svojmu 
okoliu, vnímaniu základných pravidiel  konania v skupine, podieľaní sa na nich vytváraní a 
riadenie sa nimi. Učili sme deti plánovať, organizovať a hodnotiť činnosti. Preberať 
spoluzodpovednosť za seba a za činnosť skupiny. Pomáhať druhým s pomocou dospelého aj 
samostatne. Vedieť sa hrať vo dvojici, skupine aj kolektíve. Riešiť konflikty s pomocou 
dospelého, ale aj samostatne, akceptovať odlišnosti iných detí. Prejavovať sa ohľadupne 
k deťom aj dospelým v svojom okolí. 
 Z hľadiska kognitívneho rozvoja deti získali poznatky o živej a neživej prírode, 
okolitom svete, chápu pojem ochrana životného prostredia, majú základné ekologické návyky 
chovania v prírode.  Aktivity inštitútu aplikovanej ekológie Dafné, ktoré boli uskutočnené 
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v niekoľkých cykloch  boli  prínosom, ale sa nám potvrdilo, že zážitkové učenie je naozaj 
najvhodnejším spôsobom získavania poznatkov detí a v neposlednom rade zdrojom radosti a 
úprimného nadšenia detí 
 V oblasti kognitívnej sme sa ďalej sústreďovali na rozvoj predmatematického 
myslenia, utváraniu správnych rečových a jazykových návykov. Utvárali sme návyky 
bezpečnosti a ochrany zdravia – nedotýkať sa nebezpečných predmetov a dávať si pozor pri 
realizácii pohybových aktivít / dodržiavať stanovené pravidlá/. Rozvíjaniu tvorivého myslenia 
sme sa venovali v troch rovinách: 
1.V oblasti základného riešenia problémov hľadaním a objavovaním súvislostí medzi 
jednotlivými informáciami, hľadaním tých, ktoré sú potrebné pri riešení problému. Vedieť 
riešiť jednoduché problémové úlohy. 
2. V oblasti kritického myslenia sme sa zamerali na porovnávanie podobnosti a rozdielnosti 
svojom okolí. Viedli sme deti k tomu, aby vedeli odôvodniť svoje názory, postoje, vyslovovať 
jednoduché úsudky, aby vedeli hodnotiť spontánne a samostatne / čo je zlé, dobré, správne a 
pod./  
3. V oblasti tvorivého myslenia sme viedli deti k vyjadrovaniu vlastných predstáv pri riešení 
problémov, nabádali sme ich k hľadaniu neobvyklých riešení či odpovedí. Deti objavovali 
algoritmy riešenia úloh pomocou zadávaných inštrukcií, pokusom a omylom odstraňovali 
chyby pri riešení problému, vytvárali si postupne predstavu o funkčnosti vecí, predstáv, 
myšlienok aj so zmenami s nimi súvisiacimi. 
V oblasti psychomotorických kompetencií  nám išlo o to, aby deti ovládali svoj pohybový 
aparát a telesné funkcie. Používali pri činnostiach všetky zmysly. Snažili sme sa, aby deti 
ovládali všetky lokomočné pohyby na veku primeranej úrovni, aby prejavovali ochotu a túžbu 
sa pohybovať. Viedli sme ich k využívaniu osvojených spôsobov pohybových činností 
v bežných situáciách v materskej škole aj mimo nej. Využívaním  školského ihriska si deti 
zdokonaľovali globálnu motoriku prekonávaním prírodných aj umelých prekážok. Zvýšenú 
pozornosť venovali učiteľky vo všetkých triedach rozvíjaniu grafomotorických zručností 
podľa  náročnosti v jednotlivých vekových skupinách.  
Venovali sme sa správnemu osvojovaniu lokomočných pohybov výberom vhodných cvikov 
podľa vekovej skladby detí, systematicky sme zaťažovali detský organizmus,využívali 
vhodnú motiváciu adekvátnu veku. Staršie deti  sme viedli k presnosti jednotlivých cvikov.   
 
Zároveň s týmito poznatkami, zručnosťami a postojmi sme rozvíjali multikultúrne 
zručnosti,  schopnosti efektívnej komunikácie jednotlivca  s odlišnými ľuďmi. Posilňovali 
sme vnímanie individuality osobnosti iných detí, rešpekt k človeku a rovnosť všetkých ľudí. 
Deti sa zoznámili s pojmami národ, národnosť, národnostná menšina, kultúra. Sústredili sme 
sa predovšetkým /s ohľadom na vek detí/ na citlivé vnímanie rôznych kultúrnych  pamiatok a 
symbolov, vytvárali sme rebríček hodnôt na upevňovanie vlastnej kultúrnej identity a 
tolerancie voči iným kultúram. 
V zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa sme zabezpečovali ochranu detí pred 
všetkými formami fyzického a psychického násilia a to monitoringom neprimeraných 
prejavov detí, sledovali sme agresívne prejavy detí, ktoré sme si zaznamenávali a riešili 
následne s rodičmi a detským psychológom. Uplatňovali sme princíp včasnej prevencie tým, 
že sme rodičov upozorňovali na neprimeraný jav a rodičia s deťmi vo väčšine prípadov 
nevhodného správania dieťaťa v kolektíve začali navštevovať psychologicko- pedagogickú 
poradňu. 
 V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory  zdravia  sme 
skvalitňovali prostredie materskej školy po stránke estetickej, materiálnej a bezpečnostnej. 
Využívali sme kvality nášho prostredia a to hlavne nonovybudovaného ihriska za budovou 
materskej školy a snažili sa eliminovať nie práve najlepšiu polohu našej MŠ. Skvalitňovali 
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sme ovzdušie v triedach a spálňach zabezpečovaním vody v odparovačoch, sledovaním 
teploty vzduchu, zabezpečovaním pravidelného vetrania, dezinfekciou priestorov. 
Deti mali počas celého dňa zabezpečený pitný režim. Deti mali dostatok náradia do 
pieskoviska, slnečníky,  dva bazény. Bol dodržiavaný stanovený čas na pobyt vonku v letných 
horúčavách a hlavne počas prevádzky počas letných prázdnin. 
 Pri procese výchovy a vzdelávania sa z aktivizujúcich metód využívala stratégia 
podnetných a kontrolých otázok, ktoré si učiteľky dopredu vypracovali. Pri rozvoji 
emocionálnej stránky boli v dostatočnej miere využívané metódy situačné - vytváranie 
modelov, situácií z reálneho života. Boli uplatňované podľa výsledkov z hospitácií 
predovšetkým pri edukačných činnostiach súvisiacich s ochranou prírody. V rámci hier a 
záujmových činností kladne hodnotím využívanie inscenačných metód – hraní rolí s menšou 
podporou učiteľky. Deti hrali samy  rozprávky, ktoré poznali, ale aj príbehy, ktoré si 
vymysleli. V rámci tvorivej dramatiky učiteľky využívali vlastné zážitky detí s uplatňovaním 
základných zmyslov hmatu, čuchu, chuti, zraku, sluchu. Zdrojom tejto detskej tvorivosti boli 
silné city a pocity detí pri  prežívaní rôznych zážitkov, ktoré učiteľky  dokázali veľmi vhodne 
použiť v procese výchovy a vzdelávania. 
 
 V oblasti diagnostiky sa viedli denne záznamy a zapisovali pozorovania 
z adaptačných procesov, vypracovali sa individuálne programy pre štyri deti s odloženou 
školskou dochádzkou v to v oblasti socializácie, jemnej motoriky, grafomotoriky a  rozvoja 
komunikačných schopností a zručností.Každé dieťa malo pozorovací hárok vypracovaný na 
príslušný vek, ktorý sa vypracovával 2x počas školského roka. Učiteľky pri práci využívali aj 
písomné informácie od rodičov o záujmoch , zlozvykoch  a obľúbených činnostiach detí.  
 Celý proces výchovy a vzdelávania bol zameraný na rozvoj gramotnosti detí 
predškolského veku. Snažili sme sa predovšetkým o pochopenie významu písanej reči, 
k čomu slúži, aký je jej úžitok pre človeka.U detí sa prejavovala radosť pri kontakte s písanou 
rečou /vlastný podpis/ a poznávanie svojho mena napísaného na predmetoch, ktoré mu 
prináležia. Vo všetkých troch triedach  učiteľky vytvorili čitateľský kútik, kde deti mali 
možnosť zoznamovať sa s knihou a písaným textom. Gramotnosť sme tiež rozvíjali v procese 
komunikácie, kde deti počúvali rozprávky a rôzne príbehy. Môžeme konštatovať, že deti často 
a spontánne využívajú knihy pri svojich činnostiach, vedia sa v nich orientovať, vedia si 
vyhľadať knihu s obsahom, ktorý ich zaujíma.V II. a III. triede bez problému vedia rozdeliť 
knihy na rozprávkové a encyklopédie. V praxi sa ukazálo, že deti najviac času venujú hlavne 
encyklopédiam zameraným na život zvierat, rôznych živočíchov , praveké zvieratá a vesmír. 
 Centrá gramotnosti sme počas celého školského roka dopĺňali novými publikáciami 
 v centrách mali dostatok miesta a mohli si knihy pokojne prezerať. Zabezpečili sme aj viac 
exemplárov z rôznych druhov kníh na spoločnú prácu. V prípade záujmu si deti požičiavali 
knihy aj domov a čítali si ich spoločne s rodičmi. Pri prezeraní kníh mali deti dosatok 
farbičiek, papiera, čo využívali pri odkresľovaní obrázkov, ale aj náhodných písmen. Na 
rozvoj gramotnosti sme využívali  aj zážitky detí pri sociodramatických hrách, deti mali 
k dispozícii rôzne rekvizity počas celého dňa. Učiteľky sa snažili v rámci možnosti vyhradiť 
si čas na vypočutie každého dieťaťa. 
 
      
 
                                                                                         Mgr. Nováková Ľudmila 
                                                                                     ..........................................................                                   
                                                                                             riaditeľka materskej školy  
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Vyjadrenie rady školy - príloha  
 
 
     
Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Karadžičova 51 za školský rok 2006/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
            .............................................................. 
                 meno a priezvisko 

predseda Rady školy pri MŠ Karadžičova 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


