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Vypracovali:   

Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka školy 

Andrea Konečná, ZRŠ pre MŠ 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

3. Koncepcia školy na roky 2011 - 2016 

4. Plán práce MŠ pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 v Bratislave na školský rok 

2014/2015. 

5. Hodnotiaca správa  

6. metodického združenia  

7. Informácie o činnosti Rady školy  
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej  školy pri ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava  

za školský rok 2014/2015 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole:  

     (§ 2ods. 1 písm. a) – základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského  

2. Adresa školy: Hubeného č 25, 831 53 Bratislava 

3. Tel. č. / fax: 44 88 11 43 

4. Internetová    

    adresa:  http://mskomenskehoba.edupage.org/ 

    Elektronická    

    adresa: kizivatova@zskomesnskehoba.sk 

   

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Rača 

    Adresa  

    zriaďovateľa: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IĆO zriaďovateľa: 304 557 

 

 6. Vedúci zamestnanci školy: 

Riaditeľka    MŠ: Mgr. Tatiana Kizivatová 

Zástupkyňa riaditeľky MŠ : Andrea Konečná 

Vedúca MZ Jaroslava Múčková 

 

 7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1  Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského Hubeného č 25, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 

24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po voľbách dňa 28.4.2008. Funkčné 

obdobie začalo dňom  28.4.2008 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

Dátum ustanovenia: 04.12.2012 

Počet členov:    
11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda RŠ : Mgr. Petronela Muchová 

 počet 

pedagogickí zamestnanci : 2 

nepedagog. zamestnanci : 1 

rodičia : 4 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - Rača: 3 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 

Rada školy sa v šk. roku 2014/2015 stretla 4-krát. Počas jej pôsobenia sa v uvedenom školskom roku 

zmenilo zloženie členov rady školy. Novým členom za MŠ sa stal Ing. Peter Bognár a zmenili sa členovia 

Rady školy za zriaďovateľa – noví členovia: Mgr. Monika Luknárová a Ing. Peter Pálka. Rada školy riešila 

aktuálne otázky týkajúce sa pedagogicko-organizačného zabezpečenia, plánov a vízií školy, rozpočtu, 

projektov, stave školy. 

 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

orgánoch  riaditeľa školy:  

1. Poradnými orgánmi riaditeľky školy sú pedagogická rada, Tím pre rozvoj školy, gremiálna rada 

školy a metodické združenie pri MŠ.  

 Pedagogická rada zasadala štyrikrát podľa Plánu práce,  

 Pedagogická dokumentácia školy bola od 01.09.2014 vedená elektronicky, všetky učiteľky 

boli preškolené.  

 Plány výchovno-vzdelávacej činnosti boli vypracované v zmysle Školského vzdelávacieho 

programu.  

 Kolegyne odovzdávali informácie zo školení a konferencií, riešili sa aktuálne problémy, ktoré 

súviseli s pedagogickými a metodickými združeniami, s výchovno-vzdelávacím procesom.  

Riešili sme otázky týkajúce sa projektu Tím pre rozvoj školy. 

 Všetky pedagogické zamestnankyne MŠ   absolvovali kurz rešpektujúcej komunikácie.  

 Štyri pedagogické zamestnankyne MŠ   absolvovali kurz VEU - ITV. 

 Pozornosť sa venovala aj materiálno technickému vybaveniu materskej školy, práci s novými 

učebnými pomôckami, s interaktívnou tabuľou včelou Bee-Boot a s tématickými podložkami 

. 

 

b) Údaje o deťoch školy za školský rok 2014/2015: 

     (§ 2 ods. 1 písm. b)  -  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 

 

Školský rok  2014/2015 

  k 15.09.2014 k 30.06.2015 

Celkový počet detí 99 99 

Počet tried 5 5 

Predškoláci 42 42 

Počet vydaných osvedčení 
 

40 

Počet detí s ŠVVP* 
  

OŠD**  zostávajúci v MŠ 
 

2 

Odchádzajúcich do ZŠ: 
 

40 

Nultý ročník ZŠ 
 

0 

Novoprijaté deti do MŠ - celkom: 40 40 

Z toho deti do 3 rokov 
  

Neprijaté deti do MŠ s trvalým pobytom MČ BA - Rača: 53 53 

 

Poznámka:  *ŠVVP – žiaci so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami 

        **OŠD  -   odložená školská dochádzka 
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b)1 Počet detí mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 30. 06. 2015: 

 

počet detí  SPOLU 

  MČ Vajnory 

Nové 

Mesto Pezinok Malacky 

Svätý 

Jur 

Chorvátsky 

Grob  Iné 

k   30.06.     

     2015  

14 

        4 

 

c) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy k 30.06.2015 (§ 2 ods. 1 písm. g) (údaje o počte zamestnancov a plnení 

kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy v zmysle §12 zákona č. 317/2009 

Z.z.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)1  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/15 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických  zamestnancov 

k 30. júnu 2015: 

 

Materská škola Počet 

zamestnanci MŠ - spolu 12 + 1,5 

Z toho PP* spolu 10 

- kvalifikovaní 9 

- nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

Z toho NP** spolu (vrátane ZŠS)  2 + 1,5 

- školský psychológ*** 
 

- špeciálny pedagóg 
 

- upratovačky 2 

- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.)   

zamestnanci ZŠS- spolu 
 

- kuchárky (pomocné) 1,5 

- vedúca ŠJ   

 

Vysvetlivky: PP* – pedagogickí zamestnanci,  NP** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

            ( § 2 ods.1 písm. h)  – údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

 

 

Kategórie PZ podkategórie PZ spolu 

Učiteľ  

pre predprimárne vzdelávanie           MŠ 10 

pre primárne vzdelávanie                  I. stupeň   

pre nižšie stredné vzdelávanie          II. stupeň   

pre kontinuálne vzdelávanie   
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Profesijný rozvoj - § 25 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

 

Kariérový stupeň PZ Kariérový stupeň OZ 

k 30.06.2015 

 

k 30.06.2015 

 

spolu spolu 

1. začínajúci PZ 1 1. začínajúci OZ 0 

2. samostatný PZ 9 2. samostatný OZ 0 

3. nekvalifikovaný 1   0 

4. PZ s prvou atestáciou 0 3. OZ s prvou atestáciou 0 

5. PZ s druhou atestáciou 0 4. OZ s druhou atestáciou 0 

 

Vysvetlivky: * PZ – pedagogickí zamestnanci,  ** OZ – odborný zamestnanci 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

Kariérový stupeň PZ   Kariérový stupeň OZ   

k 30.06.2015 

      

k 30.06.2015 

      

začalo pokračuje ukončilo začalo pokračuje ukončilo 

1. začínajúci PZ 1 1 0 1. začínajúci OZ 0 0 0 

2. samostatný PZ 9 9 0 2. samostatný OZ 0 0 0 

3. PZ s prvou atestáciou 0 0 0 3. OZ s prvou atestáciou 0 0 0 

4. PZ s druhou atestáciou 0 0 0 4. OZ s druhou atestáciou 0 0 0 

 

e)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: ( § 2 ods. 1 písm. i)  – údaje o 

plnení úloh v pastoračnej a duchovnej oblasti 

Vo februári sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“, Svetový deň Zeme, Triedenie odpadu, Enviro 

prog. so zvieratkami,  Enviro-Výroba papiera,   

 

Ďalšie informácie:  

Aktivity, ktoré materská škola realizuje pre rodičov, sú prijímané veľmi pozitívne, upevňujú vzťahy 

medzi rodičmi učiteľmi a deťmi.  

       

 Aktivity a prezentácie školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i ) : 

 

AKTIVITY: 

 por.č. Názov akcie počet tried 

VÝLETY 1.   

VÝSTAVY : prezentácia MŠ 1. Výstava svetlonosov  5 

  2. Vianočná výstava 5 

  3. Veľkonočná výstava 5 

 Zúčastnili sme sa: 4. Vystupovali deti na Vianočných trhoch pred NKD 2 

 Divadlá v MŠ 1. p.Gregorička 5 

  2. p.Stražan 5 

  3. Interaktívne predstavenie 5 

  4. Vianočné predstavenie 5 

  5. p.Hoblina 5 

 Koncerty v MŠ 1. Výchovný koncert  5 

  2.  Koncert Viktor Gulvaš 5 

ŠPORTOVÉ  PODUJATIA 1. Športový deň v lese 5 

  2. Korčulovanie  3 
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f)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: ( § 2 ods. 1 písm. j) – údaje o    

            aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Zelená škola 2012 pokračuje Škola získala certifikát 2. stupňa 

Bezpečná škôlka 2011 pokračuje  

Dental alarm 2015   

Plávanie 2011 pokračuje  

korčulovanie 2011 pokračuje  

Envirosvet 2011 pokračuje  

Ďalšie informácie: . 

 V rámci projektu Dental Alarm  sa deti dozvedeli ako sa treba dôkladne starať o zúbky, ako sa 

jednotlivé zúbky nazývajú, ako si správne zúbky čistiť.    

 V rámci projektu  Bezpečná škôlka sa deti učia bezpečnosti pohybu v cestnej premávke. 

Materská škola dostala reflexné vesty pre všetky deti ,ktoré pravidelne nosia na vychádzke. 

V rámci tohto projektu sa zúčastňuje výtvarnej súťaže, v ktorej sa nám bohužiaľ nepodarilo 

získať ešte žiadnu cenu.  

 V projekte  environsvet sa deti názorne zoznamovali zo zvieratkami , vyrábali papier ,pracovali 

s triedeným odpadom k daným témam si vyrábali z prírodného materiálu  darčeky. Naučili sa  

vedieť všetko dôležité o vode, mede.  

 

g)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou   

v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k)   - nemali sme inšpekciu 

 

h)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: 

            (§ 2 ods. 1 písm. l)   

  3. Plávanie 3 

Škola v prírode 1. Nekonala sa  

Kultúrne podujatia  1. Karneval 5 

 2. Kúzelník 5 

  3. Predaj kníh – podpora predčitateľskej gramotnosti 5 

  4. Záhradná párty 5 

  5. Vianočná besiedka 5 

  6. Besiedka ku dňu matiek 5 

INÉ AKTIVITY 1. Tvorivé dielne Hallowen 5 

  2. Tvorivé dielne výroba svietnikov 5 

  3. Tvorivé dielne veľká noc 5 

 3. Vianočná besiedka 5 

 4. Besiedka ku dňu matiek 5 

 5. Záhradná párty 5 

 6. Kolobeh vody v prírode  5 

 7. Návšteva ZŠ 5 

 8. Vianočná špirála 5 

  9. Chodilová zvieratká 5 

 10.  Deň detí 5 

 11. Poníky 5 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 1, Výtvarná súťaž MČ Rača 2 
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Interiér materskej školy zodpovedá kritériám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 

Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež . Materská škola prešla 

v posledných rokoch veľkou rekonštrukciou, od výmeny okien cez nové hygienické zariadenia, 

nový nábytok vo všetkých triedach, kompletne nové postieľky v celej materskej škole, nové 

podlahové krytiny, koberce, výmena spôsobu vykurovania, nové šatňové skrinky. Všetko je 

esteticky a farebne zladené. Deti majú k dispozícií dostatok hračiek,  moderných učebných 

pomôcok k rozvoju tvorivosti a celkovej osobnosti detí.  

Hrové a pracovné kútiky v triedach sú vo vyhradenom priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži 

na spontánne hry detí, pracovné a edukačné aktivity. Tri triedy majú svoju samostatnú spálňu 

v dvoch triedach sa rozkladajú matrace.  

K stolovaniu slúži priestranná jedáleň, nové stoličky a stoly. Doplnením učebných pomôcok a ich 

využívaním efektívne rozvíjame základné kľúčové kompetencie detí. V MŠ máme 4 interaktívne 

tabule,  ktoré sú veľkým prínosom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, pre deti a pre učiteľky. 

 

Veľkou nevýhodou je vysoký počet detí na malom priestore – úzke chodby. Stravovanie sa realizuje 

v 2 zmenách. 

V škole neustále rastie počet detí, čo ohrozuje možnosť prijímania nových detí do MŠ po odchode 

predškolákov v horizonte 1 – 2 rokov, čím sa zníži kapacita MŠ minimálne o 1 – 2 triedy.  

Bolo by potrebné situáciu riešiť prístavbou k južnému krídlu školy. 

 

    

Počet herní 5 

Počet samostatných spální 3 

Počet telocviční 0 (využíva sa raz týždenne 1 hod malá telocvičňa v ZŠ) 

Počet umývadiel pre deti 19 

Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 

(vymenovať) 

Samostatná jedáleň  + zrekonštruovaná  výdajňa 

stravy 

Vybavenie areálu 

Preliezky, pieskovisko, šmykľavka, hracie prvky, 

lavičky, priestor na behanie 

Najhorší stav (stručný popis) 

Vykurovacie telesá + elektroinštalácie. Stiesnený 

priestor pre vysoký počet detí. 

Vylepšenia počas  šk. roka 

2014/2015 ( mimo rozpočtu) 

Vstavaná skriňa na učebné pomôcky v kabinete, 

Vstavaná skriňa v spálni, nové lavičky v školskej 

záhrade, nové skrinky na pitný režim.  

 

 

h) 1  Zariadenie školského stravovania: 

 Stravu varí školská kuchyňa 

 V MŠ je výdajňa stravy 

 Vo výdajni prebehla v decembri 2014 kompletná rekonštrukcia, nové antikorové stoly, nová 

linka, obklad podlaha, umývačka riadu, drez.  

 Samostatná zrevitalizovaná jedáleň – stravovanie detí na 2 smeny. 

 Počet zamestnancov na výdaj stravy = 1,5 zamestnanca. 

 Priemerný počet stravníkov na deň:  v MŠ okolo 85 detí 12 dospelých 

 

Klady:  

 chutná výživná strava,  
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 flexibilita podávania jedla  pri rôznych druhoch alergií  na stravu,  

 dobré podmienky pre kultúrne stolovanie detí,  

 dobrá spolupráca MŠ so ZŠS.  

 

Nedostatky: nie sú. 

i)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

            (§ 2 ods. 1 písm. m) – údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach   

             školy 

 Správa o hospodárení tvorí prílohu č. 1 

       

j) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia : 

            ( § 2 ods. 1 písm. n)– údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno –   

            vzdelávacej činnosti školy 

 

Základnou charakteristikou koncepcie rozvoja školy bolo zameranie predprimárnej výchovy 

a vzdelávania na uplatňovanie moderných trendov a postupov. Zvýšenú pozornosť sme venovali 

vzdelávaniu pedagógov v spolupráci s odbornými inštitúciami. Akcent sme kládli na modernizáciu 

školy a realizáciu projektov rôzneho charakteru – realizácia vysoko efektívneho učenia, 

rešpektujúcej komunikácie, prechod na elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie.  

Pokračovanie v celonárodnom projekte Zelená škola, v ktorom sme získali 2. stupeň.  

Skvalitňovali sme odbornú prípravu uč (plán kontinuálneho vzdelávania). Prehlbovali sme 

spoluprácu so školou.  

Koncepčný zámer rozvoja školy v uplynulom školskom roku sa nám podarilo splniť. 

 

k)  Oblasti, v ktorých 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)  – cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu bola na veľmi dobrej úrovni. Využívali sme netradičné 

formy  a metódy práce. Vytvárali sme pre deti bezpečné prostredie, zavádzali sme v triedach,  

spoločné postupy. Vytvárali sme podmienky pre učenie, pri ktorom dieťa nepreberá len hotové 

poznatky a informácie, ale ich získava samostatnou aktivitou. Plne sme podporovali detskú 

zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. Podnecovali sme deti k tomu, aby si vážili prírodu, rozvíjali sme 

u nich vzťah k prírode .Motivovali sme ich ku komunikácii, rozvíjali ich sme slovnú zásobu, 

komunikačné zručnosti realizovaním každodenných ranných komunít v triedach.. Venovali sme 

pozornosť rozvoju individuality každého dieťaťa, uplatňovali sme individuálny prístup. Vo 

zvýšenej miere sme zaraďovali činnosti na rozvoj jemnej motoriky a vizuomotorickej koordinácii 

v rámci grafomotorických cvičení. Využívali sme vhodné učebné pomôcky a hrový materiál. Plne 

sme využívali pedagogickú diagnostiku, evalváciu detí. Pomocou adaptačného plánu sme zapájali 

všetky deti do edukácie a počas celého šk. roka sme úspešne spolupracovali s rodičmi, dopĺňali  

sme rodinnú výchovu. 

Veľmi úzka je spolupráca MŠ so ZŠ  

– spoločné vzdelávania pedagogických zamestnancov; 

– vytvorený 1 Tím pre rozvoj školy so spoločnými víziami a koncepciou školy, 

– spoločné aktivity žiakov školy a detí MŠ – čítanie pre deti v MŠ, tvorivé dielničky, spoločné 

vianočné a veľkonočné trhy, vianočná špirála, rovesnícke učenie, športové podujatia... 
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II.      

Ďalšie informácie o škole : 

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

 

V šk. roku 2014/ 2015 boli psycho-hygienické podmienky  

- smennosť vyučovania: nie 

- delenie na skupiny: pri stravovaní 

- hygiena pracoviska: OK 

 

b)  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Záujmové útvary - športové aktivity :  

V prílohe č. 2 je podrobná správa o činnosti záujmových útvarov – „krúžkov“ 

 

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

písm. c) 

Materská škola má veľmi dobrú spoluprácu s Pedagogicko psychologickou poradňou, ktorá 

zabezpečuje odbornú pomoc pri zápise detí do 1. ročníka /školská zrelosť/, špeciálnu pedagogičku 

s ktorou spolupracujeme pri problémových deťoch. Rodičom zabezpečujeme krúžkové činnosti 

v materskej škole.  Rodičia poskytujú škôlke 2% z daní, sponzorské dary. Organizujeme pre deti 

a ich rodičov spoločné kultúrne  a divadelné predstavenia, projekty.  

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími   fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 Materská škola spolupracuje na veľmi dobrej úrovni s rodičmi Rodičovským združením so 

zriaďovateľom, CVČ, Šport komplex Hečko . Spolupracujeme so Základnou školou , kde deti 

navštevujú keramickú dielnu, dopravné ihrisko v areáli školy. Máme množstvo akcií v spolupráci so 

školou, vianočné trhy, vianočná špirála, spolupracujeme pri zápise detí do školy, športové 

podujatia, divadlo. Na škole pracuje logopedička, ktorá podľa záujmu rodičov pomáha pri 

odstraňovaní rečových chýb detí. Škôlka spolupracuje s kulktúrnym oddelením , ktoré zabezpečuje 

pre deti, rodičov kultúrne akcie divadielka, vystupovanie detí s programom na rôznych 

akciách/vianočné trhy, vystupovanie pre dôchodcov/.Škôlka spolupracuje s organizáciami , ktoré 

majú ochotu pomôcť a zlepšiť výchovno vzdelávaci proces a materiálne vybavenie materskej školy. 

 

e)  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2014/2015 

-Pracovali sme podľa Školského vzdelávacieho programu, plánovali sme tématicky a k tomu sme 

volili  aj formy a metódy práce zamerané na skupinové a individuálne činnosti detí. Vytvárali sme 

podmienky pre učenie, pri ktorom dieťa nepreberá len hotové poznatky a informácie, ale ich 

získava samostatnou aktivitou. Plne sme podporovali detskú zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. 

Podnecovali sme deti k tomu, aby si vážili prírodu, rozvíjali sme u nich vzťah k prírode .Motivovali 

sme ich ku komunikácii, rozvíjali ich sme slovnú zásobu, komunikačné zručnosti realizovaním 

každodenných ranných komunít v triedach. 

 Zviditeľňovali sme materskú školu elektronickou prezentáciou fotografií zo života detí  v materskej 

škole. Deti sa zúčastnili regionálnej prezentácií vo výtvarnej oblasti. Odstraňovali sme direktívny 

prístup k deťom, posilňovali sme rolu dieťaťa. S dennou komunikáciou s rodičmi sme rozvinuli 

komunikáciu v otvorenej forme medzi školou a rodinou.  
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Dochádzka detí v škol. roku 2014/15 : 

 

 Počet Ø 

celkom 

Ø         

v %  detí 

mesiac 

99 61 62 september 

október 99 72 73 

november  99 72 73 

december 99 70 71 

január 99 71 72 

február 99 41 42 

marec 99 69 70 

apríl 99 70 71 

máj 99 72 73 

jún 99 69 70 

júl 44 32 73 

august 0 0 0 

SPOLU: 1034 699 67,60 

 

Prázdninový režim v MŠ 

Každý  rodič bol písomne oboznámený o prerušení prevádzky a  svojím podpisom potvrdil súhlas 

a oboznámenie  s prerušením prevádzky MŠ. Tento doklad je uložený v triednickej dokumentácii. 

Zákonný zástupca do náhradnej  materskej školy prihlasovali následne záväznou prihláškou 

a vypísali osobný dotazník pre náhradnú materskú školu. Poplatok školné uhrádzali na účet 

kmeňovej materskej školy a poplatok za stravu na účet ŠJ v náhradnej materskej školy.  

 

e) Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života: 

    

Z materskej školy odchádzajú deti do základných škôl s rôznym zameraním aj do ZŠ pre nadané 

deti. Zaznamenávame, že sú úspešné a dosahujú v škole veľmi pekné výsledky.   

Zúčastnili sme sa niektorých súťaží a prehliadok v regióne Rača. Realizujeme projekty rozvíjajúce 

talent a nadanie . V spolupráci s rodičmi dosahujeme pozitívne výsledky pri riešení rôznych 

problémov detí v oblasti zdravotných ťažkostí a sociálnych problémov. 

 

   g) Plnenie úloh z ročného Plánu hlavných úloh pre úsek ZŠ a MŠ v MČ  Bratislava – Rača: 

 

Oblasť výchovno-vzdelávacej práce 

 

Pracovali sme podľa Školského vzdelávacieho programu, plánovali sme tematicky a k tomu sme 

volili formy a metódy práce zamerané na skupinové a individuálne činnosti detí. 

Odstraňovali sme direktívny prístup k deťom, rozvíjali sme u detí celoživotné pravidlá – aktívne 

počúvanie, dôveryhodnosť, úctu, podávanie najlepšieho osobného výkonu a dôveru ako aj 

komunikačné kompetencie a sociálne zručnosti   spolupráca, starostlivosť, priateľstvo a tolerancia.  

 

Oblasť metodiky a vzdelávania 

 

Pedagogické zamestnankyne sa vzdelávali prostredníctvom CPPPaP, MPC a ASK. 
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Zúčastnili sme sa vzdelávaní: VEU,  kurzu rešpektujúcej komunikácie R+R a nenásilnej 

komunikácie. Pravidelne sa členky Tímu pre rozvoj školy zúčastňovali na spoločných stretnutiach 

s kolegyňami zo ZŠ.  

Na škole sa realizoval Klub moderného učiteľa, ktoré sa pravidelne zúčastňovali všetky kolegyne. 

 

Oblasť finančného a materiálno- technického zabezpečenia cez SWOT analýzu: 

Spolupracujeme s rodičmi , získavame 2% z podielu daní, sponzorské dary.  

Finančné prostriedky investujeme na zveľadenie interiéru, nákupu učebných pomôcok 

Vybavenie školského dvora. 

 

Finančná oblasť  : 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná poloha budovy  Nízka odbornosť cudzích jazykov 

 súčasť ZŠ s MŠ, výborná spolupráca  stiesnené priestory chodieb 

 implementácia metodiky vysoko efektívneho 

učenia 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických  

zamestnancov 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov  

 zapájanie sa do projektov  

 uplatňovanie demokratického prístupu v riadení 

a vo výchove 
 

Príležitostí Riziká 

 Dobré podmienky pre edukáciu detí  Nepriaznivý demografický vývoj 

 Možnosť získavania financií z grantov 
 Nesprávne nastavenie kontinuálneho vzdelávania 

a jeho ohodnotenie 

 Vypracovávanie vlastných projektov  

 

Materiálno – technická oblasť:  

Silné stránky Slabé stránky 

 Získavanie finančných prostriedkov  Nedostatok finančných prostriedkov 

Príležitostí Riziká 

 Sponzorstvo  
 Nedostatok finančných prostriedkov  

v rozpočte MČ 

 Získavanie 2%  

 Projekty  

Zhodnotenie technického stavu budovy – Budova materskej školy prešla kompletnou 

rekonštrukciou je celá zateplená, má novú fasádu a je spravený nový  chodník do budovy materskej 

školy. 

Silné stránky Slabé stránky 

 vymenené okná  havarijný stav elektroinštalácií 

 zateplená budova 
 zastarané vykurovacie telesá  

 hrdzavejú, tečú 

 zrevitalizovaná výdajňa stravy  malé priestory na vysoký počet detí v MŠ 

 zrevitalizované sociálne zariadenia  chýba telocvičňa 

 nový nábytok  rozkladanie ležadiel v kmeňových triedach 

 estetické zariadenie priestorov 
 očakávanie havárií vodovodného potrubia – 

opotrebovaný materiál 45 – ročnej budovy 
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Príležitostí Riziká: 

 prístavba k južnému krídlu MŠ 
 zvyšovanie počtu školopovinných detí   

nedostatočný priestor 

 nový trávnik v záhrade MŠ  

 

III. 

Závery a rekapitulácia: 

1. V prípade prejavov problémového správania detí spolupracovať s rodičmi, odborníkmi 

(školským psychológom, špeciálnym pedagógom). 

2. Pozornosť venovať riadenému a spontánnemu pohybu. 

3. Používať prvky VEU. 

4. Z metód využívať tie, ktoré  vedú deti ku kritickému mysleniu , k hodnoteniu a sebahodnoteniu. 

5. Aplikovať poznatky zo školenia R+R. 

 

 

Spracovala 

Andrea Konečná 

 

Predkladá:  

V Bratislave dňa 21.09.2015  

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

Mgr. Tatiana Kizivatová  

        riaditeľka školy 

 

Schválil:  
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Príloha  

 

Hodnotiaca správa metodického združenia šk. rok 2014/2015 

 

V školskom roku 2014/2015 členovia MZ pracovali podľa schváleného. Plánu metodického 

združenia  a navrhnutého plánu práce, ktorý bol priebežne realizovaný. 

Vedúci MZ: Jaroslava Múčková 

Členovia MZ: Andrea Konečná, Mária Beňušová , Jaroslava Múčková , Alžbeta Hojzáková, 

Karolína Konečná, Eva Maťušová, Iveta Kúdelová, Diana Gašparíková, Karin OfčarovičováZuzana 

Kolenčíková  

 

Členovia MZ na svojich zasadnutiach riešili a vyjadrovali sa k nasledovnému: 

Zhodnotenie kariérového stupňa kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zamestnancov 

- Pedagogicko-organizačné pokyny 2014/2015 – realizácia v praxi. 

     - Ročný plán vzdelávania na školský rok 2014/2015 

         .- Využívanie metodických materiálov z Kafometu, Dieťa a jeho svet, odbornej   

  literatúry. 

     - Diagnostika detí v jednotlivých triedach 

     - Elektronická triedna kniha 

     - Vytváranie neohrozujúceho prostredia  

Zhodnotenie úrovne plnenia cieľov a  osnov ŠkVP v praxi, a odporúčanie do budúcnosti. 

- Prezentovať poznatky získané účasťou na vzdelávacích podujatiach  

         organizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania, 

- Zvyšovať úroveň pripravenosti individálnym prístupom k deťom s odloženým  

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, diferencovať  

          výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti  

          a schopnosti detí, 

- Vytvoriť priestor na výmenu pedagogických skúseností a konfrontáciu, 

- Hodnotenie (analýza) výsledkov činnosti metodického združenia za  

          predchádzajúci školský rok, 

- Evalvačná – kvalita učebných výsledkov detí,  

- Individuálny rozvoj pedagogických zamestnancov podľa profesijných a   

          osobnostných predpokladov, 

 

 


