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Východiská a podklady: 

 

 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

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

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Koncepčného zámeru školy na roky  2018 - 2023 

4. Plánu práce - aktivity  MŠ Sekurisova 10 na školský rok 2018/2019 

5. Ďalšie podklady : 

 Pedagogická dokumentácia a pedagogická diagnostika detí 

 Hodnotenie Koncepčného zámeru školy 

 Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za jednotlivé triedy 

 Hodnotenie činnosti poradných orgánov riaditeľa školy - pedagogická rada, 

metodické združenie, rada školy 

 Hodnotenie spolupráce so subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní 

 Hodnotenie podujatí a aktivít  materskej školy 
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I. a)    Základné identifikačné údaje MŠ : 

 

1. Názov  MŠ:  Materská škola 

2. Adresa  MŠ:  Sekurisova 10, 841 01  Bratislava 

3. Tel. č. / fax: 0904 950 384 

4. Internetová      

adresa: wwwmssekurisova.sk 

    Elektronická 

adresa:  mssekurisova@dubravka.sk 

   

5. Zriaďovateľ: MČ Bratislava-Dúbravka 

    Adresa 

zriaďovateľa: Žatevná 2, 844 02  Bratislava 

    IĆO 

zriaďovateľa: 00603 406 

 

 

6. Vedúci zamestnanci : 

 

Riaditeľka  MŠ: Jana Palčáková 

Zástupca   MŠ : Bc. Adriana Reháková 

Vedúca ŠJ Tatiana Penevová 

    

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch : 

 

7.1      Údaje o Rade školy 

 

Zloženie RŠ: 

Dátum ustanovenia: 

 17.10.2018  

Počet členov:  7 

 

Predseda RŠ :  Ing. Alena Martinkovičová  

Pedagogickí zamestnanci : Ľudmila Horňáková   

Nepedagogickí zamestnanci :  Penevová Tatiana   

Rodičia : 

Ing. Alena Martinkovičová, Eva 

Čačková   

Delegovaní zástupcovia MČ 

Dúbravka: 

JuDr. Dušan Mikuláš 

Ing. Ján Palárik 

Mgr. Ľubica Szilásiová   

 

Rada školy bola ustanovená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 

230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení. Funkčné obdobie začalo dňom  na obdobie 4 rokov. 

 

mailto:msprikrizi@centrum.sk
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

 

Počet zasadnutí rady školy: 3 krát 

 

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala:  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský rok 

2017/2018, pedagogicko - organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka, 

návrh popoludňajšej činnosti (krúžky), návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, návrh 

počtu prijímaných detí, správa o výsledkoch hospodárenia a prejav nedôvery pani riaditeľke 

Jane Palčákovej, verejná RŠ zvolaná na podnet rodičov 

 
 
 Hodnotenie spolupráce: 
 

 Konštruktívna spolupráca, riešenie problémov. 

 

 

7.2 Údaje o metodických združeniach, poradných orgánoch riaditeľa. 
  

a) Prehľad poradných orgánov riaditeľa materskej školy: 
Pedagogická rada – pedagogickí zamestnanci MŠ 

Metodické združenie- pedagogickí zamestnanci MŠ 

Rodičovské združenie pri  MŠ Sekurisova 10 – zákonní zástupcovia detí                                   

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali podľa potreby. 

 

 Pedagogická rada je orgánom, ktorý podľa § 6 ods. 2 vyhlášky 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky 308/2009 Z. z.  združuje všetkých pedagogických 

zamestnancov.  

Pedagogická rada sa podieľala na:  

-  skvalitňovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti 

- diagnostike a hodnotení detí 

- pedagogicko-organizačnom zabezpečení MŠ 

- vzdelávaní zamestnancov, zvyšovaní právneho vedomia pedagogických 

zamestnancov  

 

Počet zasadnutí pedagogickej rady: 3 krát, vrátane PR zo dňa 28.8.2018 

 

Metodické združenie  podľa § 6 ods. 3 vyhlášky 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

zmien a doplnkov vyhlášky 308/2009 Z. z. plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-

hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom je realizácia účasti pedagogických 

zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, na ovplyvňovaní kvalifikácie 

a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

Vedúcou MZ bola učiteľka bez 1. atestácie, odborných skúseností a bez praxe, čo malo dopad 

na kvalitu a odbornosť riešenia problémov vo výchovno vzdelávacej  oblasti predprimárneho 

vzdelávania v MŠ.   

 

Činnosť MZ bola orientovaná na:  
- skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti  

- riešenie detí s ADHD 
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- logopedická starostlivosť v MŠ a nerozprávanie 3 ročných detí 

- výmenu pedagogických skúseností 

 

Počet stretnutí: 3 krát 

 

 

Rodičovské združenie pri  MŠ Sekurisova 10: 
 

Problematika, ktorou sa RZ zaoberalo:  

 adaptácia novoprijatých detí 

 financovanie aktivít, zníženie príspevku ZRŠ 

 stretnutia a spoluúčasť na edukáciách, besiedkach 

 

Počet zasadnutí:  3 krát  

 

 

b) Údaje o počte detí vrátane detí so ŠVVP:   

 

                 Stav detí k 15.09.2018               Stav detí k 31.08.2019 

 Počet detí Z nich  Počet detí 

 

Z nich 

  

Trieda celkom 

Do 

3 r. 

5 

roč. 

ŠVV

P 

OŠ

D Trieda Celkom 

Do 

3 r. 6roč. 

ŠVV

P OŠD 

1  21  0       1 21  0       

2  24  0        2  22  0         

3  21    5    1 3.  23  0     0 

4   24    24    1 4.  23  0  10    5 

Spolu 89  0 

 

 29    2 Spolu  89 0  10  0  5 

 

 

c) Údaje o počte detí prijatých do MŠ na školský rok 2019/2020 

Zostávajúcich detí z min. šk. r:  65 

Prijatých do MŠ:  89 

Neprijatých do MŠ:  0 

Odchádzajúcich do ZŠ:  24 

Odklad  povinnej školskej dochádzky.:   5  

 

 

 

Počet detí mimo regiónu MČ: 

počet detí  

SPOLU MČ Lamač 

Karlova 

Ves D. N. Ves Iná lokalita 

0  0  0  1 1 
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d) Dochádzka detí: 

mesiac 1. trieda 2. trieda 3. trieda 

 

4. trieda  

Ø 

dochádzka 

Ø v % 

 zar/prít zar/prít 

 

zar/prít   zar/prít     

 

September        

Október        

November         

December        

Január        

Február        

Marec        

Apríl        

Máj        

Jún        

SPOLU:        

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 
Hodnotiacim kritériom predprimárneho vzdelávania je disponovanie štandardnými 

charakteristikami školskej spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch. 

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do  základnej školy a na ďalší 

aktívny život v spoločnosti.Absolvent predprimárneho vzdelávania v MŠ Sekrisova 10, získal 

základný rámec kľúčových kompetencií:  

 komunikačné kompetencie 

 matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky 

 digitálne kompetencie 

 kompetencie učiť sa, riešiť problém, tvorivo a krticky myslieť 

 sociálne a personálne kompetencie 

 občianske kompetencie 

 pracovné kompetencie 

  prejavuje environmenálne cítenie a ochranárske postoje, svoju jedinečnosť, 

nadanie, záujmy a zmysluplne využívať voľný čas  

  má poznatky z ľudovej kultúry v oblasti hudobnej, slovesnej, literárno –

dramatickej a tanečnej  

 je zdravo sebavedomý a schopný prezentovať svoje schopnosti na verejnosti 

 dožaduje sa svojich práv, je schopný zdôveriť sa blízkej osobe 

 

V školskom roku 2018/2019 do základnej  24 detí. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania si  nevyžiadal žiaden rodič. 

O odklad povinnej školskej dochádzky požiadali   rodičia 5 detí. 
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f) Študijný odbor a zoznam učebných osnov, v ktorých škola uplatňuje výchovu 

a vzdelávanie 
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sme realizovali podľa ŠkVP „Drotárik“,  

vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.  

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu 30.06.2019 (údaje o počte zamestnancov a 

plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy) 

pedagogickí zamestnanci                                                                nepedagogickí zamestnanci 

Meno a priezvisko 

vedúcich 

zamestnancov /ostatní 

    Počet  

riaditeľka  Jana Palčáková  školník 1/2 

zástupkyňa riaditeľky                            1  upratovačky 2 

učitelia   7  vedúca ŠJ 0 

spolu   8  hlavná kuchárka 1 

    kuchárky  

  pomocné kuchárky 1 

    spolu 4/5 

 

Materská škola Počet  ŠJ Počet 

zamestnanci MŠ - spolu 13 Zamestnanci  ŠJ- spolu         2 

Z toho PP* 8                   

Z počtu PP     

- kvalifikovaní 8   

- nekvalifikovaní 0   

- dopĺňajú si vzdelanie 0   

Z  toho NP** 5   

Z počtu NP    

- školský psychológ*** 0   

- špeciálny pedagóg 0   

- upratovačky 3   

- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 0   

Spolu počet zamestnancov MŠ+ŠK a ŠJ 
 

12/5 

Z celkového počtu zamest. MŠ počet PP  8 

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

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov  
        

Názov vzdelávania 
 Forma 

vzdelávania 
Druh 

vzdelávania                      
Počet 

Priebeh vzdelávania 
 ukončilo  pokračuje začalo 

 

 
      

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na prvú 

atestáciu učiteľov 

predprimárneho 

vzdelávania,Mgr. Silvia 

Priebežné 
Prípravné 

atestačné 
1  1  
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Miková 

       

       

 

 

Zamestnanci  sa vzdelávali aj  formou sebavzdelávania,  koncepcia tohto štúdia smerovala k: 

- Rannej predčitateľskej gramotnosti detí 

- Inovačným formám a metódam učiteľa MŠ, práci na IT 

- Pedagogickej diagnostike v MŠ 

 

 

ch) Aktivity a prezentácie školy na verejnosti  : 

AKTIVITY:   

 p.č. Názov akcie Poč. tr. 

Výlety, exkurzie: 1. Návšteva včelárstva v D.N.Vsi 2   

  2. Návšteva dúbravských hasičov 2   

      

      

      

Výstavy, prezentácia     MŠ: 1. Prezentácia MŠ na vystúpeniach v DK Dúbravka 2   

 2. 

V Jabĺčkove – Deň jablka, práce detí z jabĺk a 

zeleniny 4 

  

 3. Zber papiera Eko way 4   

 4. 

Zapojenie sa do výtvarných prác – Vesmír očami 

detí 2 
  

      

Divadlá v MŠ a koncerty,  1. Žonglér Alex 4   

Daphne – eko výchova: 2. Farbičkový koncert 4   

  3. Eko výchova – O neporiadnom Šmudlovi 2   

 4. Eko výchova -  Príbeh žabky kvákačky 4   

 5. Tárajko a Popletajka 4   

 6. Ide, ide muzika 4   

 7. Eko výchova – Papierové odpady 2   

 8. Eko – o batériách 3 
  

 9. Mikulášske predstavenie – Stratené pierko anjela 4   

 10. Divadlo Pod hríbom – O stratenej rukavičke 4   

  11. Sokoliari 4   

 12. Hudobná rozprávka 4   

 13.  Miro Jilo 4   

Športové podujatia: 1. Turisticko-relaxačné vychádzka- 3x 4   

  2. Predplaveckéá príprava 1   

  3. Olympiáda v MŠ 4   

 Iné aktivity: 1. Čert a husár – predstavenie v DK 2   

  2. Sanitka 4   

 3. Karneval 4   
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 4. Klauniáda s Pepelem -  MDD    

 5.  Beseda so spisovateľkou p. Pastorkovou 4   

  6. Návšteva ZŠ Nejedlého 2   

 7. Knižnica 4   

 8. Vítanie do života 1   

 9.  Minitalent v DK 2   

 10. Vianočné dielne 4   

 11.  Besiedky ku Dňu matiek 4   

 12. Súťaž v recitácii 4   

 13.  Zvieratká v zime – výroba kŕmidiel a vešanie 3   

 14. Otvorené hodiny z Aj 3   

 15. Rozlúčka predškolákov na ŠD spolu s rodičmi 4   

 16. Výtvarná prehliadka ZUŠ 2   

 17. Zasielanie detských prác do časopisov a na súťaže 3   

 18. Malé mažoretky – predstavenie v MŠ, v DK 1   

 19. Ukážky z Pohybovej prípravy a otvorené hodiny 2   

      

      

  

Okrem Pohybovej prípravy bol poskytnutý 

rodičom detí navštevujúcich pohybovú 

prípravu aj letný tábor. 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aktivity mali pozitívny ohlas, až na niektoré hlučné aktivity, hlavne pre najmenšie deti,treba 

voliť kľudnejšiu atmosféru aktivít. Pani učiteľky aktivity zhodnotili a hodnotenie spracovala 

pani učiteľka Rabayová. 

 

i) Dosiahnuté výsledky v olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

Olympiády 

Umiestnenie- 

Dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie  

v medzinárodných súťažiach 

Regionálne 

kolo 
Krajské  

Kolo 
Celoslovenské 

kolo Názov súťaže Umiestnenie 
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Minisláviček účasť    Všetky deti 

boli 

odmenené 

Galéria, výstava 

prác detí z našej MŠ 

z krúžku Vv 

    Zúčastnili sa 

vybrané 

práce 

      

      

 
j) Projekty do ktorých je škola zapojená: 
 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Nezapojili sme sa do 

žiadneho projektu. 

   

    

    

    

    

    

    

 
k)  Závery z komplexnej  inšpekcie: 
Štátna inšpekcia v školskom roku 2018/2019 sa neuskutočnila. 

 

1. Riadenie školy: Štruktúra ŠkVP Drotárik je v súlade so Štátnym Vzdelávacím pogramom: 

zdravý životný štýl, envirnonmentálne cítenie, ktoré sú zapracované do komplexného profilu 

absolventa školy. Dokument, jeho revidovania boli prerokované a schválené pedagogickou 

radou, radou školy a preukázateľne s ním boli oboznámení všetci rodičia. Dostupnosť pre 

verejnosť  je zabezpečená vo vstupných priestoroch a na webovom sídle MŠ., 

Všetci zamestnanci sa aktívne podieľajú na činnosti pedagogickej rady. Triedna agenda je 

vedená na tlačivách podľa vzorov schválených ministerstvom školstva. 

Odbornosť predprimárneho vzdelávania je zabezpečená 100% kvalifikovanosťou učiteliek. 

 

Hodnotenie detí je uskutočňované formou diagnostických záznamov. 

 

Škola prezentuje svoju činnosť na vlastnom webovom sídle . 
Harmonogram konzultačnej činnosti je súčasťou školského poriadku a dostupný rodičom. 

Priestory MŠ sú estetické, upravené, udržiavané a čisté. Škola poskytuje motivačné 

a príjemné prostredie. Niektorí rodičia v úzkej spolupráci s materskou školou dávajú 

inšpiratívne a nápadité podnety na zlepšenie chodu MŠ. 

 

2. Podmienky výchovy a vzdelávania: Vedúce pedagogické zamestnankyne spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie  zamestnancov sú spracované v zmysle profesijného 

rozvoja učiteliek. 

Priestory školy sú funkčne vybavené a umožňujú realizáciu ŠkVP.  
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Škola má vytvorené účelové priestory na vedenie záujmových krúžkov. Je vybavená 

dostatkom didaktickej techniky, telovýchovného náčinia i náradia, hračiek, detskej a odbornej 

literatúry, výtvarným materiálom, funkčným interiérovým vybavením tried / TV, CD a DVD 

prehrávače/ a digitálnej techniky /PC, notebooky, digitálne hračky, tablet, 4 IT, internet/ 

a pod.  

Školský areál je vybavený funkčnými hrovými prvkami, nefunkčné prvky boli odstránené, 

lebo nevyhovovali bezpečnostným podmienkam detí pri pobyte vonku. 

Školský poriadok je funkčný, prístupný všetkým zainteresovaným. Pozitívom je dôsledné 

rozpracovanie pravidiel vzájomných vzťahov zamestnancov a zákonných zástupcov detí. 

Všetky aktivity sú uskutočňované na základe  písomného spracovania organizácie  

a informovaného súhlasu zákonných zástupcov detí.  

 

Podmienky výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni. 

 

3. Stav a úroveň výchovy a vzdelávania:  
V plánoch VVČ sú čiastkové výchovno-vzdelávacie ciele  formulované poväčšine  s ohľadom 

na rozvojové možnosti detí. Obsah plnenia stanovených cieľov je v súlade so ŠkVP. 

Učiteľky zadávajú deťom jasné a zrozumiteľné úlohy, priebežne overujú, či deti požiadavkám 

rozumejú. 

Zlepšenie si vyžaduje dôslednejšie diferencovanie učebných úloh vzhľadom 

k individuálnym potrebám detí v prvej a druhej triede. 
Pozitívom je dôsledné rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí, rozvíjanie 

sebaobslužných činností detí a grafomotorických schopností detí. 

Pozitívnym zistením v IV. triede  je vytváranie príležitostí na samostatné vyhľadávanie 

a spracovávanie  informácií z rôznych zdrojov na získavanie informačných kompetencií detí 

pri využívaní digitálnych pomôcok, čím sa aktívne podporovalo nadobúdanie predčitateľskej 

gramotnosti detí. 
 

Zlepšenie si vyžaduje uplatňovanie zážitkového učenia a umožnenie nadobúdať poznatky. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia u detí je na dobrej úrovni. 

 

Závery: 
Silnou stránkou je príkladná aplikácia právnych predpisov v dokumentácii a pedagogickom 

riadení školy, stanovenie podmienok a pravidiel v školskom poriadku, 100 % kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov, participácia poradných orgánov na pedagogickom riadení a 

funkčne vybudované priestory a materiálno-technické zabezpečenie VVČ v škole. 

Rozhodovanie v prijímacom konaní bolo realizované v súlade s princípom rovnoprávneho 

prístupu k výchove a vzdelávaniu detí. 

Vo výchove a vzdelávaní je pozitívom optimálne komplexné rozvíjanie osobnosti dieťaťa. 

Ďalšou silnou stránkou  je rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí prostredníctvom 

každodenne realizovaných pohybových aktivít. 

Zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie kognitívnych a učebných kompetencií systematickým 

uplatňovaním zážitkového učenia sa detí, rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, 

informačných, osobnostných a sociálnych kompetencií. 

 

 
l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach: 
Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: 

 

Počet učební 4 
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Počet herní 4 

Počet samostatných spální 4 

Počet telocviční 0 

Počet umývadiel pre deti 20 

Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK  1 školská jedáleň 

Vybavenie areálu 

  Veľká šmýkačka,, lezecká stena, strunové hojdačky, 

drevené komponenty, pieskoviská, nedokončený 

altánok 

Najhorší stav ( stručný popis) Drevený traktor, práchnivejúce časti ako aj drevený voz 

 Vylepšenia počas  šk. roka 

2018/2019  Renovácia haly a riešenie podlahy v nej - požiadavka 

 
 
 
m) Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 
     činnosti MŠ: 
Výchova a  vzdelávanie v materskej škole sa v zmysle platnej legislatívy zákona č. 245/2008 

Z. z o výchove a vzdelávaní v znení zmien uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Zákonný 

zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.  

 

   

1 Dotácie zo štátneho rozpočtu 

 Informácie na MÚ - 

MČ 

2 Príspevky na čiastočnú úhradu   

3 Prostriedky od rodičov 2% z dane  OZ Sekurík 

    

 

 
 
n)  Koncepčný zámer školy v školskom roku a jeho hodnotenie: 
Predprimárne  vzdelávanie sme zamerali na   dosiahnutie optimálnej perceptuálno-motorickej, 

kognitívnej a citovo-sociálnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na 

život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do 

skupiny kolektívu. 

Klímu materskej školy sme budovali tak aby materská škola bola miestom pre všetkých 

partnerov, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, 

že je primerane za svoje kvality a výkon oceňovaný, cíti sa isto a bezpečne. Tieto istoty 

využiť na  jeho rast a rozvoj tak, aby mohol byť všetkým čím len môže byť vďaka svojmu 

telesnému i duševnému potenciálu.  

 

Plnenie koncepčného zámeru bolo podľa plánu a bolo zamerané na : 
 

- vytváranie podmienok  na získavanie kľúčových kompetencií a základy 

celoživotného vzdelávania 

- viesť deti aj personál k zdravému životnému štýlu 

- viesť deti k ochrane životného prostredia a  využívať papier na zber - reciklácia 

odpadu 

- vytvárať podmienky na zážitkové učenie 
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- poskytovanie rovnosti šancí, spravodlivosť a starostlivosť všetkým deťom 

- uplatňovanie demokratického štýlu riadenia 

 

 

 

 

Ciele plnené v školskom roku 2018/2019: 

 
1. Pokračovať  v  tradičnej profilácie školy 

a) Emocionálnu inteligenciu detí sme rozvíjali prostredníctvom zložiek estetickej 

výchovy 

b) Individuálnym prístupom sme podporovali osobnostný rozvoj všetkých detí 

- včasnou a kvalitnou diagnostikou detí sme vytvárali podmienky na 

rozvoj  individuality dieťaťa  

- umožnili sme vzdelávanie detí na základe  záujmovej diferenciácie 

detí 

-  deti sa zapájali  podľa záujmu a nadania do krúžkovej činnosti a časť 

krúžkovej  činnosti sme zabezpečili aj z vlastných zdrojov 

- pri vyhľadávaní talentov  sme spolupracovať so ZUŠ                                                                           

c) Realizovali sme  programy na prevenciu civilizačných ochorení a  na podporu 

telesného a duševného zdravia- Deň jablka, ochutnávka sezónneho ovocia 

d) Deti spoznali históriu a tradície Dúbravky – poznávali a šírili ľudové tradície 

vlastnými  umeleckými činnosťami a prezentáciou na verejnosti                                                                                       

 e)  Využívali sme výchovno-vzdelávacie projekty nad rámec ŠTVP  

- na rozvoj emocionálnej inteligencie 

- na rozvoj prirodzeného talentu detí 

-na rozvoj pohybových schopností                                        

                                                                                 

2. Environmentálnu výchovu  integrovať do každodennej výchovno-vzdelávacej 

činnosti, využívať environmentálne programy mimovládnych organizácií. 

a) Z detí  sme vychovávali pozorných  konzumentov , ale aj ochrancov prírodného  

bohatstva  

c) V súlade  s cieľmi akčného plánu výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému  

rozvoju SR sme spolupracovali s environmentálnym centrom DAPHNE 

                                                                

  3. Venovať pozornosť predčitateľskej gramotnosti 
a) Organizovali sme zaujímavé aktivity: 

 návšteva knižnice , beseda v knižnici, beseda so spisovateľkou p. Pastorkovou 

 Návšteva kamarátov zo ZŠ a ich obdarovanie, spoločné čítanie v 1. triede 
                              

                  

4. Edukačnú činnosť obohacovať o aktivity zamerané na nadobudnutie    

    informačných kompetencií 
a) Špeciálne výučbové programy sme využili na rozvoj poznávacích schopností, 

tvorivosti a kritického myslenia detí                    
b) Využívali sme edukačné softvérové a internetové informácie v  edukačných aktivitách 

c) Umožnili sme deťom zvládnuť na základe nápovedy a slovných inštrukcií dospelého 

na elementárnej úrovni prácu s detskými digitálnymi hračkami, s počítačom a I T 
d) V 3 triedach sme využívali kútiky IT     
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      5. Vzdelávanie zamestnancov 
a) Vzdelávanie  pedagogických  zamestnancov sa uskutočnilo  v rámci  kontinuálneho  

vzdelávania  - 1 učiteľka podľa plánu / 1. atestácia / 

 b) Učitelia sa  vzdelávali na aktivitách organizovaných CPPPaP na Fedákovej ulici a                    

      formou samoštúdia. 

 

6.  Koncepcia ekonomického zabezpečenia 
  Vytvárali sme  podnetné prostredie inšpirujúce deti k aktívnosti, tvorivosti, originalite,                          

zabezpečením novej IT v triede Zajacov a  digitálnych pomôcok  firmy Stiefel, ako aj     

detských kníh s peknými ilustráciami / aj do malej triedy / 

Učiteľky mali dostatok financií a ostané pomôcky. Výtvarný a estetický materiál , 

hračky pod stromček, si kupovali učiteľky samé podľa dohody a uváženia. Finančné 

prostriedky boli odsúhlasené rodičmi na ZRŠ. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

SWOT ANALÝZA VÝSLEDKOV MŠ PRI KRÍŽI 2 V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

INDIKÁTORY Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Riziká 
1. Kvalita 

edukačného 
 procesu     

- Kvalitná VVČ 
- Partnerský        

vzťah dieťa - učiteľ 
- -Spolupráca so 

subjektmi 

podieľajúcim sa na 

edukácií 
- -Využívanie  IKT 

- -Zapájanie sa do 

súťaží a vystúpení v 

DK 

-Nedostatočné 

finančné 

ohodnotenie 

pedagogických 

zamestnancov 
 

 -  vypracovanie 

Plánu MZ 
- -Štúdium 

zamestnancov  
- -

Vhodné, 

stimulujúce 

podmienky pre 

VVČ detí 
 

- Strata 

motivácie, 

vyhorenie učiteľov   
 

 

2. Kvalita 

riadenia 
 

 

- Demokratický 

štýl riadenia 
- Podpora 

v inováciách VVČ 
 

- -

Participácia na 

riadení 
 

-   
-Podpora OZ 

-   Nárast      
  administratívnych 

poviností 

pedagógov 

3. Kvalita 

ľudských  
zdrojov 

- 100% 

kvalifikovanosť 
- Tvorivosť 

a flexibilita 
-  

- Nedosta

točné právne 

vedomie 

zamestnancov, 

neplnenie si 

nadrámec 

činností 

- Celoživ

otné 

vzdelávanie 

v rámci 

kariérneho rastu 

- Preťaženos

ť, vek učiteľov 
-  

4. Kvalita 

materiálnych 
 podmienok       
 

 

 

 

-  

- Vytváranie 

podnetného prostredia 
- Vybavenie tried DT: 

interaktívne tabule  
- Dopĺňanie DP 
 

- Poškodenie haly 

a jej 

nevzhľadnosť 
- Poškodenie 

vstupu do haly, 

popraskanie a 

zatekanie 
 

- Veľmi dobré 

podmienky pre 

VVČ 
 

- Riešenie opráv 

so 

zriaďovateľom 
te 

 

- Vysoké ceny      
    nábytku, 
    pomôcok     
   a literatúry 
 

 

5. Kvalita 

spolupráce s 
 partnermi 

- Spolupráca s  RŠ,, ZŠ, 

MÚ, CPPPaP, ZUŠ, 

DK 

 - -Dobré vzťahy     
- Spoločné 

aktivity                

- Pracovná 

vyťaženosť 

rodičov 
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s rodičmi 
-  

6. Voľnočasové 

aktivity, /krúžky 
- -Dostatočná ponuka 

a informovanosť 
- AJ a výtvarný krúžok 

-Zmeny 

lektorov počas 

roka, 

neinformovano

sť o zmenách 

načas 

- - Obmena  
- krúžkovej 

činnosti 

-Veľké alebo malé 

množstvo 

záujemcov 

II. Ďalšie informácie 

 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 
Psychohygienické podmienky vymedzené  v Školskom poriadku upravujú usporiadanie 

činností v MŠ s prihliadnutím na uspokojenie základných potrieb detí, rešpektovanie špecifík 

detského veku  a rovnomerné rozdelenia záťaže a oddychu počas dňa. 

V záujme dodržiavania detských práv sme volili   usporiadanie dňa a disciplínu zlúčiteľnú s 

dôstojnosťou detí. Každé jedno dieťa sme vnímali ako jedinečnú a neopakovateľnú bytosť. 

Vo vzťahu dieťa dospelý sme preferovali partnerský vzťah  založený na  vzájomnej úcte, 

dôvere, pocite bezpečia a istoty. 

Pri edukácii sme uplatňovali inovačné metódy, formy a prostriedky práce s deťmi. Obklopili 

sme deti estetickým, podnetným a k tvorivosti vedúcim prostredím. 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme  zabezpečili ochranu detí pred všetkými formami 

násilia, zneužívania a nedbalého zaobchádzania. Podporovali sme zdravé sebavedomie detí, 

samostatnosť a istotu v svoje schopnosti. Monitorovali sme zmeny v správaní detí, aby sme 

predišli sociálno-patologickým javom. 

 
b)  Voľnočasové aktivity školy: 
Organizovaním  krúžkovej činnosti sme umožnili  deťom  zmysluplne využívať voľný čas. 

Prezentovaním výsledkov práce na verejnosti, sa posilnilo   sebavedomie a schopnosť 

vystupovať  na verejnosti. Deti boli zamestnané zaujímavou činnosťou, prehĺbil sa pocit 

spolupatričnosti a odbúravala sa agresivita, najmä u chlapcov.  Niektoré aktivity boli 

uskutočňované spolu s rodičmi, rodičia mohli sledovať svoje dieťa v kolektíve a prehĺbila sa 

citová väzba nielen vo vzťahu rodič- dieťa ale aj rodič- učiteľ. Okrem týchto pozitív  deti 

získali : 

 

- AJ: základy anglickej konverzácie 

- Krúžok výtvarnej výchovy 

- Pohybová príprava 

 
c) Spolupráca školy a rodiny, poskytovanie služieb deťom, žiakom, rodičom: 
Spoluprácou rodiny a školy je na dobrej úrovni. Spoluprácou  sme zabezpečili: 

-     spoznanie osobnosti dieťaťa,  jednotné výchovné pôsobenie 

- informovanosť rodičov s činnosťami a  prácami detí 

- pomoc rodičom pri výchove poradenskou a konzultačnou činnosťou 

 

Zriadenou web stránkou  sme nielen prezentovali prácu školy na verejnosti, ale sme 

mohli aj pružnejšie prijímať návrhy  a podnety na skvalitnenie práce  prostredníctvom 

elektronickej komunikácie. 
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d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

  so zriaďovateľom - MČ Bratislava -Dúbravka   

-  porady, dostatočná informovanosť 

- výmena teoretických a praktických skúseností pedagógov 

- vzájomné návštevy pedagógov a detí s CPPPaP na Fedákovej ulici 

- konzultovanie vývinových a výchovných problémov detí 

- depistáž predškolákov 

- školenia učiteľov 

-  oboznámenie sa s prácou a technikou hasičov- návšteva hasičov  

s miestnou knižnicou -    predčitateľská gramotnosť 

 - enviromentálna výchova - Daphne 

 -   súkromná logopedická starostlivosť pre deti, prebiehala každý piatok 
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Spracovala a predkladá: 

 

Bratislava 30.6.2019 

                                                                                           Jana Palčáková 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


