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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,
L. Sáru č.3, Bratislava za školský rok 2016/2017

I. Prerokovanie v     pedagogickej rade 

Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 11.10.2017. 

                                                                                      ........................................................
                        riaditeľka školy

II. Prerokovanie v     rade školy

Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 prerokovala rada školy dňa 12.10.2017.

....................................................
                                                       
        predseda rady školy

III. Stanovisko zriaďovateľa: 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
a. schvaľuje
b. neschvaľuje

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, L.
Sáru č.3, Bratislava za školský rok 2016/2017.

Bratislava, dňa 11.12.2017
..................................................

  Dana Čahojová
                starostka

2



Východiská a podklady:

1. Vyhláška  Ministerstva  školstva  SR č.  9/2006 zo  16.  12.2005   o štruktúre a obsahu
správ  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  škôl
a školských zariadení

2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005
3. Koncepcia rozvoja školy na roky 2015/2017
4. Plán práce školy na školský rok 2016/2017
5. Plán práce MZ na školský rok 2016/2017
6. Činnosť Rady školy pri MŠ 

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský  rok
2016/2017 vypracovala:
Elena Vachunová, učiteľka
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I. Základné informácie o materskej škole

1. Identifikačné údaje

Názov školy Materská  škola  
Adresa školy L. Sáru č. 3, 841 05 Bratislava
Telefónne číslo 02/70711550
E-mailová adresa  ms.lsaru@karlovaves.sk

www  adresa  www.mslsaru.sk

Zriaďovateľ
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,  Nám.  Sv.  Františka  8,  842 60
Bratislava 

Metodické  a odborné
riadenie 

Oddelenie  školstva,   Miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Karlova
Ves,  Nám. Sv. Františka 8, 842 60 Bratislava 
Internetová adresa: www.karlovaves.sk 

2. Vedúci zamestnanci 

Meno a priezvisko Funkcie
Jana Palčáková riaditeľ školy od 1.9.-31.10.2016
Mgr. Monika Šuleková riaditeľ školy 1.11.2016-31.1.2017
Martina Horváthová poverená riadením 1.2.-30.6.2017
Martina Horváthová riaditeľ školy, menovaná od: 1.7.2017
Mgr.Alica Gašparovičová vedúca ŠJ

3.     Rada školy

3.1 Údaje o     rade školy

Rada školy pri  MŠ L. Sáru č.  3 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 10.11.2016. Súčasná rada školy bola ustanovená
po voľbách 10.11.2016. Funkčné obdobie štyroch rokov sa začalo dňom 10.11. 2016. 

3.2 Členovia rady školy:

Členovia rady školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
   1. Ing.Erik Rozkopál Predseda člen rodičov
   2. Martina Bálint podpredseda člen rodičov
   3. Jana Palčáková Člen člen pedagogických zamestnancov
   4. Elena Vachunová Člen člen pedagogických zamestnancov
   5. Marta Pipašová Člen člen nepedagogických zamestnancov

6. Martina Briatková Člen člen rodičov
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   7. Mgr. Iliana Medviďová Člen člen zriaďovateľa
   8. JUDr.PhDr.Branislav

Záhradník
Člen člen zriaďovateľa

   9. JUDr. Iva Lukačovičová Člen člen zriaďovateľa

3.3.Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017

- Počet zasadnutí RŠ – 4 krát
- Program: prerokovanie počtu prijatých detí v triedach, materiálno-technické zabezpečenie

výchovno-vzdelávacieho  procesu,  prerokovanie  školského  poriadku,  prerokovanie
a odporučenie  schváliť  Správu  o  výsledkoch  a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, výberové konania na riaditeľku MŠ, ...

4. Iné poradné orgány školy

4.1 Činnosť pedagogickej rady

Pedagogická  rada  zasadala  počas  školského  roku 2016/2017  štyrikrát.  Hlavným obsahom
rokovaní  boli  prepracovanie  školského  vzdelávacieho  programu,  vedenie  triednej
dokumentácie,  osobný  plán  kontinuálneho  vzdelávania  padagogických  zamestnancov,
zadelenie detí do tried, prerábanie umyváriek a zabezpečenie chodu MŠ k2.9.2017... 

4.2 Činnosť metodického združenia

MZ pracovalo podľa plánu činnosti.
Program MZ – 24.1.2017:

 P. Horváthová a Vachunová odovzdali informácie z konferencie Do materskej školy
chodíme radi. 

 P.  riaditeľka  Šuleková  poverila  ako  koordinátorky  napísaním  nového  ŠkVP  p.
Horváthovú a Vachunovú.

 Samoštúdium odbornej literatúry

Program MZ – 2.3.2017:
 Vedenie triednej dokumentácie.
 P. Oremusová odovzdala skúsenosti zo vzdelávania – Maľovanie na IT.
 Kontrola triednych kníh – p. Palčáková.
 ŠkVP – oboznámenie s novým programom.
 Výmena informácií zo vzdelávania, z prečítanej odbornej a detskej literatúry

Program MZ – 28.6.2017:
 Návrhy na tvorbu plánu práce na šk.r. 2017/2018.
 Závery z kontroly triednych kníh.
 Informácie z webu

    
Plán práce Metodického združenia vychádzal z Pedagogicko-organizačných pokynov

MŠ SR pre školy a školské zariadenia na školský rok 2016/2017, z hlavných úloh plánu práce
školy,  analýzy činnosti MZ v školskom roku 2015/2016, analýzy dosiahnutých výchovno -

5



vyučovacích  výsledkov  v školskom  roku  2015/2016,  školského  výchovno-vzdelávacieho
programu ISCED 0 a základných pedagogických dokumentov. Výchovno- vzdelávacie plány
vypracovali vyučujúci podľa záväzných učebných osnov a boli schválené na zasadnutí MZ. 
Vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť rozvoju moderných metód vo vyučovaní. 

Vo všetkých triedach  sa  stanovené  ciele  splnili  podľa  učebných  osnov a štandardov,  deti
učivo zvládli primerane ich schopnostiam.

Pri hodnotení ich vedomostí a zručností učiteľky využívali pochvalu a pozitívne hodnotenie.

Učitelia  si  pravidelne  dopĺňali  svoje  vedomosti  a získavali  nové  informácie  aj  štúdiom
odbornej  literatúry  a časopisov.  Pravidelne  sledovali  aktuálne  informácie  na internetových
stránkach a diskutovali o nich na zasadnutiach. Zúčastňovali sa kontinuálneho vzdelávania a
konferencií.

Pani riaditeľka Šuleková poverila p. Horváthovú a p. Vachunovú napísaním nového ŠkVP,
nakoľko  predchádzajúci  nebol  dostatočne  spracovaný.  Nový  ŠkVP  bol  spracovaný
a predložený na schválenie.

5. Uplatňované vzdelávacie plány
Plánovanie vychádzalo zo Škvp Milúšik. Forma zážítkového učenia.

II. Údaje o počte detí 

Triedy

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 15. 9. 2017

Vekov
á
kategó
ria

Poč
et
detí
spol
u

z
toho
2
ročn
é
deti

Predškoláci

Integro
va  né
deti

Vekov
á
kategó
ria

Poče
t detí
spol
u.

z
toho
2
ročn
é
deti

Predškoláci

Integro
va  né
deti

Spol
u

z
toho
5-6
ročn
é
deti

OPŠ
D

Spol
u

z
toho
5-6
ročn
é
deti

OPŠ
D

1. 3-4 20 2 0 3-4 20 0

2. 4-5 21 0 4-5 22 0

3. 5-6 20 4 0 5-6 21 6 0 0

4. 5-6 23 18 2 0 5-6 23 23 1 0

Spolu: 84 2 22 2 0 84 29 1 0

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

1.  Fyzický  počet  zamestnancov  a plnenie  kvalifikačného  predpokladu  pedagogických
zamestnancov  

Zamestnanci MŠ spolu: 13 1/3
- z toho pedagogických zamestnancov (PZ): 8
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- z toho nepedagogických zamestnancov (NZ): 5 1/3

Z počtu  PZ: Z počtu NZ
- kvalifikovaní 8 - upratovačky 2
- nekvalifikovaní 0 -školník 1
- dopĺňajú si vzdelanie 0 -kuchárky 2

-vedúca jedálne 1/3

2.Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský rok
   2016/2017 

Druh
vzdelávani
a

Názov
vzdelávania

Počet
podaných
 prihlášok
na
vzdelávanie

Počet
začatých
vzdelávaní

Počet
prebiehajúcic
h vzdelávaní 

Počet
ukončených
vzdelávaní 

Aktualizačné

Rozvoj
sociálnych
zručností  u detí
v predprimárno
m  a primárnom
vzdelávaní

1

Aktualizačné
Revízia  obsahu
predprimárneho
vzdelávania:
Zdravie a pohyb

1

3.Ďalšie jednorazové informačné semináre a školenia organizované akreditovanými  
   vzdelávacími inštitúciami:

Názov seminára, školenia Organizátor Počet zúčastnených
Hejného matematika Indícia 2
Moderný učiteľ Indícia 1
Právna legislatíva zamestnancov Ústav pre celoživotné vzdelávanie 1

IV. Aktivity materskej školy

1.Údaje o aktivitách, ktoré organizovala materská škola

Dátum Názov aktivity
Počet
účastníkov:

Vyhodnotenie  cieľa  aktivity,
prínos

Jeseň Veselé tekvičky 80 Rozvoj tvorivosti

Zima Vianočné tvorivé dielne s rodičmi 150 Rozvoj  tvorivosti,  spolupráca
s rodinou

Leto Výlet na farmu 40 Rozšírenie vedomostí
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Týždeň detskej radosti 80 Rozšírenie vedomostí

Športová olympiáda 40 Rozvoj súťaživosti

Besiedky 80 Spolupráca s rodinou

Celý rok Otužovanie  podľa  Projektu
Otužovanie v MŠ

80 Zdravý životný štýl

Jar Noc v škôlke 20 Cvičenie odvahy, osamstatnenie

Leto Škola v prírode 13 Zdravý životný štýl

2. Údaje o aktivitách, do ktorých sa materská škola zapojila 

Dátum Názov aktivity Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Celý rok Športová príprava 65 Rozvíjanie zdravého životného štýlu 

Divadlá 70 Rozvíjanie zdravého životného štýlu

Opery, hudobné koncerty 70 Rozšírenie hudobných vedomostí

Zima Sférické kino 70 Rozšírenie vedomostí

Leto Športová olympiáda 40 Rozvíjanie zdravého životného štýlu
Plavecký kurz 40 Rozvíjanie zdravého životného štýlu

Výlet na farmu ABELAND 40 Rozvíjanie zdravého životného štýlu

3. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila

Vyzývateľ  na  predkladanie
projektu,  resp.  vlastný
projekt 

Názov
projektu

Cieľ projektu a cieľová
skupina

Termín  začiatku
a ukončenia  realizácie
a 

Tatra Banka Týždeň
detskej radosti

Pre  všetky  deti  MŠ
zabezpečiť  neobyčajné
zážitky

Jún

V. Výsledky kontrol

1. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
Nebola uskutočnená.

2. Výsledky   finančnej  a ekonomickej  kontroly  vykonanej  útvarom  miestneho
kontrolóra 
Cieľ kontroly: Efektívne hospodárenie v MŠ
Začiatok kontroly : 22.november 2016

BUDOVA : Podľa podkladov oddelenia hospodárskej správy je podlahová plocha
kontrolovaného subjektu 989,5m2.
Priemerný počet detí zapísaných v roku 2016 bol 80 detí.
Bežnú/drobnú údržbu do hodnoty nákupu materiálu 35 euro vykonáva v rámci svojich
možností školník z peňazí MŠ. Predmetné peniaze pochádzajú z fondu od rodičov, ktoré
rodičia uhrádzajú mesačne na účet MŠ. Opravu a údržbu nad hodnotu 35 euro zabezpečuje
z prostriedkov rozpočtu mestskej časti miestny úrad. Školník zabezpečuje kosenie trávnikov,
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hrabanie  lístia,  orezávanie  kríkov  a  zimnú  údržbu.  Mestská  časť  zabezpečuje  orezávanie
stromov, ale podľa vyjadrenia pani riaditeľky MŠ, miestny úrad prostredníctvom VPS nekosí
trávnaté plochy a ani nevypomáha so zimnou údržbou. Údržbu nad rámec bežnej údržby
zabezpečuje Mestská časť na základe telefonických, alebo mailových oznámení zo strany
kontrolovaného subjektu. Podľa vyjadrenia pani riaditeľky MŠ je komunikácia s Mestskou
časťou dobrá, urgentné požiadavky sa riešia ihneď a ostatné podľa poradia. Mestská
časť zabezpečuje kontrolovanému subjektu všetky revízie, vrátane deratizácie.
Činnosť BOZP a PO objednáva Mestská časť. Kontrolovaný subjekt nemá s Mestskou
časťou vzájomne odsúhlasený žiadny písomný dokument, ktorý by podrobne riešil
užívanie/správu budovy a areálu MŠ. Ich režim užívania sa riadi z časti zvykovým
právom a z časti ústnymi pokynmi, ktoré môžu mať podobu zápisov z porád.
Kontrolovaný subjekt prenajíma prostredníctvom mestskej časti bližšie nešpecifikovanú
triedu/triedy na výučbu angličtiny jazykovej škole PRIMA. Nájomná zmluva bola popísaná
zo strany Mestskej  časti  30.09.2016 a zo strany jazykovej  školy PRIMA dňa 03.10.2016.
Prenájom je zmluvou dojednaný počnúc 01.10.2016 s výškou nájomného 2,40 euro / 1 hodina
za celú triedu. Na výber nájomcu neprebehla súťaž v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí.
Pani  riaditeľka  MŠ nevedela  poskytnúť  miestnemu  kontrolórovi  informáciu,  aký  má  MŠ
ročný rozpočet na správu budovy a areálu MŠ. Rovnako pani riaditeľka MŠ nedisponuje
informáciou, aké sú ročné náklady MŠ na energie, ktoré platí Mestská časť. Podľa vyjadrenia
pani riaditeľky MŠ sú najurgentnejším problémom MŠ nasledovné skutočnosti :
a) potreba vymaľovania celého interiéru MŠ, ktorá bola podľa pani riaditeľky naposledy
maľovaná asi pred 15 rokmi, 
Všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike neupravujú na rozdiel od
Českej  republiky  periodicitu  pravidelného  povinného  maľovania  materských  škôl.  Česká
vyhláška  410/2005  Sb.  ukladá  povinnosť  maľovať  priestory  zariadenia  pre  výchovu  a
vzdelávanie  najmenej  jedenkrát  za  3  roky  alebo  v  prípade  potreby  častejšie.  Na  základe
miestnym kontrolórom vyžiadanej informácie od miestne a vecne príslušnej hygieničky pani
Mgr. Iboliovej odporúča regionálny úrad verejného zdravotníctva maľovať priestory
materských škôl každé 2 roky a kuchyne materských škôl každý jeden rok.
b) potreba komplexnej rekonštrukcie všetkých detských kúpeľní ,
c) potreba komplexnej renovácie školského dvora,
d) diera vo fasáde na vonkajšej strane budovy,
e) rozhodnutie zo strany miestneho úradu 2-krát denne odpisovať stavy meračov, čo podľa
pani riaditeľky MŠ zbytočne zaťažuje nielen školníka, ale aj ju samotnú. Pani riaditeľka 
doslova uvádza, že : „riaditeľky toho majú vo všeobecnosti nad hlavu a opisovanie meračov
2-krát denne ich veľmi zdržuje a zaťažuje. Bolo by dobré opýtať sa na to kompetentných a
hľadať nejaké iné riešenie“.
f) vykonanie inventarizácie majetku po predchádzajúcej riaditeľke, ktorá inventarizáciu
napriek svojmu odchodu k 1.novembru 2016 neurobila. Posledná inventarizácia bola
urobená ešte v roku 2013.

AREÁL : Areál MŠ sa skladá z trávnatej plochy o veľkosti 2060 m2 , plochy detského ihriska
o veľkosti 1700 m2 a plochy pieskoviska o veľkosti 90 m2.
V  týchto  plochách  sú  začlenené  aj  plochy  spevnených  chodníkov,  pričom  miestny  úrad
nedisponuje  informáciou  o ich  veľkosti.  V  septembri  2016  vykonala  spoločnosť  SAFE
TREES,  s.r.o.  Česká  republika  pasportizáciu  stromov  a  stromových  skupín  v  areáli  MŠ.
Výsledkom  pasportizácie  je  prehľadný  materiál  s  mapkou  a  popisom  stromov,  vrátane
navrhnutého spôsobu údržby.
Školník zabezpečuje kosenie trávnikov, hrabanie lístia, orezávanie kríkov a zimnú údržbu.
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Mestská časť zabezpečuje orezávanie stromov, ale kosením trávnatých porastov a
zabezpečovaním zimnej údržby Mestská časť prostredníctvom oddelenia VPS nevypomáha.
Podľa vyjadrenia pani riaditeľky MŠ kontrolovaný subjekt nemá uzatvorené žiadne zmluvy s
tretími osobami na správu a údržbu budovy alebo areálu MŠ.
Opis zistených nedostatkov:
1. Neexistencia formálne a obsahovo komplexného písomného dokumentu o
využívaní/správe budovy a areálu MŠ medzi kontrolovaným subjektom a Mestskou
časťou. Kontrolór navrhuje spracovať písomný dokument, ktorý by presne definoval
práva MŠ a Mestskej časti pri správe a údržbe objektu a areálu MŠ.
2. Pani riaditeľka MŠ nedisponujte základnými technickými informáciami o budove
a areáli MŠ. Pani riaditeľka MŠ nie je informovaná zo strany miestneho úradu o spotrebe
energií.
3. V deň začiatku výkonu kontroly dňa 22.novembera 2016 mala MŠ podpísanú jednu
nájomnú zmluvu na bližšie nešpecifikovanú triedu/triedy na výučbu angličtiny s jazykovou
školou PRIMA počnúc dňom 01.10.2016 za nájomné 2,40 euro/1 hodina za celú triedu.
Na výber nájomcov neprebehla súťaž v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí.
4. Medzi kontrolovaným subjektom a Mestskou časťou nie je podrobne spracovaný
plán údržby a obnovy budovy a areálu MŠ. Kontrolór navrhuje spracovanie podrobného
časového harmonogramu pre údržbu a obnovu MŠ.
5. Interiér MŠ nebol viac ako 15 rokov vymaľovaný, čo je v rozpore s usmernením
miestne a vecne príslušnej hygieničky. V prípade maľovania by sa malo postupovať
podľa usmernenia hygieničky alebo v inom časovom rozpätí po dohode s ňou.
6. Zatečené stropy a bočné steny vo viacerých miestnostiach MŠ - na niektorých
takýchto miestach sa vyskytuje pleseň. Takýto stav vnútorných povrchov stropov a stien
je v rozpore s §2 ods.11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
259/2008  Z.z.  o  podrobnostiach  o  požiadavkách  na  vnútorné  prostredie  budov  a  o
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení
neskorších predpisov.
7. Pri výmene okien v roku 2007 neboli vymenené pôvodné strešné svetlíky a
sklobetónové steny, vrátane pôvodných kovových vyklápacích okien. Takto riešená
obnova obvodového plášťa znižuje efekt tepelno-energetickej úspory objektu, ktorý
zrejme chcela Mestská časť výmenou okien dosiahnuť.
8. Poškodené hliníkové interiérové žalúzie.
9. Opotrebované obklady a dlažby v detských kúpeľniach. Sanitárne predmety
umiestňovať tak, aby nebránili prístupu k hlavným uzáverom prívodu čistej vody a
odpadu. Výmenu obkladov a dlažieb by bolo vhodné zrealizovať súbežne s odstránením
sklobetónu a jeho nahradením tepelne izolovaným murivom.
10. Popraskaný a chýbajúci asfalt na chodníkoch a asfaltových plochách.
11. Existencia skládky starého nábytku, starých hojdačiek, starých kobercov a iných
nepotrebných vecí. Neodpratané lístie a staré opadané hnijúce jablká v areáli MŠ.

Dátum  vyhotovenia  návrhu  správy  a  dátum  predloženia  návrhu  správy  kontrolovanému
subjektu a povinnej osobe:
Návrh správy bol vyhotovený dňa 28.február 2017.
Návrh správy bol predložený kontrolovanému subjektu dňa 09.05.2017.
Námietky kontrolovaného subjektu:
Pani riaditeľka vzniesla nasledovné pripomienky, resp. doplnenie skutkových zistení
spočívajúce v tom, že pani riaditeľka Martina Horváthová nahradila na poste pani riaditeľku
Moniku Šulekovú, ktorá bola riaditeľkou kontrolovaného subjektu v čase začiatku kontroly.
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Citujem konštatovanie pani riaditeľky Martiny Horváthovej : „Doplniť sieťky proti hmyzu na
okná, pri zmapovaní problému opadanej omietky vonkajšej steny v triede Lienok sa opadaná
stena prekryla doskou - hrozí nebezpečie úrazu pre hrajúce sa  deti, opätovne žiadam o
opravu dreveného domčeka – šmykľavky, ktorú nemožno využívať z dôvodu hrozby
nebezpečenstva úrazu, hlavný uzáver vody sa nachádza na veľmi zle prístupnom mieste,
navrhujeme pre prípad potreby uzavretia vody z dôvodu havárie preložiť uzáver vody na
prístupnejšie miesto. Nemám viac pripomienok – námietok ku správe“.

VI. Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy
MŠ má  na prízemí 2 triedy, 2 spálne, kabinet na hračky.
Na 1. poschodí sú 2 triedy, 2 spálne, izolačka, riaditeľňa, kuchyňa, 2 jedálne, sklady.
Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, chýba nám miestnosť na realizáciu
pohybových a tanečných aktivít.
Interiér a exteriér je estetický, podnetný, pestrý a zaujímavý. Každá trieda má interaktívnu
tabuľu. Technické a materiálne vybavenie interiérov a exteriérov MŠ sme sa snažili zlepšovať
a inovovať podľa finančných možností školy.

VII. Finančné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
Z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, vo výške 18,10 € na
mesiac.

Vybrané za rok 2016: 17 376,- €
Čerpané v roku 2016: 14 366,- €
Zostatok k 31.12. 2016: 3 010,- €

Z týchto prostriedkov sa zakúpili pre deti digitálne hračky, knihy a encyklopédie, zúčastnili
sme sa hudobných a divadelných predstavení, hudobného koncertu, ktorý organizovali
učiteľky z karloveskej umeleckej školy, organizovali sme rôzne podujatia pre deti a rodičov.
Nakúpili sme množstvo zaujímavých učebných pomôcok, zorganizovali sme súťaže pre deti,
deti dostali darčeky, skrášľovali a upravovali sme školský dvor, nakúpili sa farby 
na maľovanie školského dvora, pomôcky na realizovanie rôznych podnetných a zaujímavých 
výtvarných aktivít. 

VIII.  SWOT  analýza  -  oblasti,  v ktorých  materská  škola  dosahuje  dobré  výsledky,
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane
návrhov opatrení 

SILNÉ STRÁNKY

- vysoký  záujem  rodičov  o
umiestnenie detí 
do materskej školy

- pozitívna  socio-emocionálna  klíma
v škole

-  záujem  pedagogických
zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

- kreativita  a  iniciatívna
pedagogických zamestnancov

- ŠkVP  upravený  na  mieru

SLABÉ STRÁNKY

- nedostatočná  kapacita  predškolského
zariadenia

- nízke  odmeňovanie  pedagogických
zamestnancov

-  nedostatok  finančných  prostriedkov  pre
školu  od  zriaďovateľa  na  asfaltovanie,
rekonštrukciu  dvora,  maľovanie  interiéru,
exteriéru, opravy,...
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podmienkam MŠ
-  pripravenosť detí na vstup do ZŠ
- dostatok  kvalitných  učebných

pomôcok, hračiek
- vnútorné  a  vonkajšie  prostredie

materskej školy

PRÍLEŽITOSTI
- záujem rodičov o kvalitnú  výchovu

a vzdelávanie  ich  detí  založené  na
princípoch dobrého partnerstva

-  informovanosť  prostredníctvom
médií

- zdokonaľovať  komunikačné
kompetencie

RIZIKÁ 
- zmena legislatívy
- demografické zmeny
- nedostatočná  kapacita  predškolského

zariadenia

Opatrenia na odstránenie slabých stránok (nedostatkov): 
- zlepšenie finančného zabezpečenia z MČ, odmeňovať zamestnancov priebežne, ktorí

sa snažia zlepšiť chod MŠ, 
termín: ihneď
zodpovedá: riaditeľka MŠ, vedúca školského oddelenia

- využívanie zamestnancov murár oprava exteriéru
termín: ihneď
zodpovedá: riaditeľka MŠ, vedúca školského oddelenia

- asfaltovanie chodníkov na školskom dvore
termín: ihneď
zodpovedá: riaditeľka MŠ, starostka

IX.  Ďalšie informácie o škole 

1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Priestory sú čisté, útulné. Prebieha rekonštrukcia umyvárok. Nábytok je bezpečný, moderný.
Triedy sú vybavené hračkami, výchovnými pomôckami.

2.Krúžková činnosť

Názov krúžku Zameranie Počet detí Vedenie krúžku
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Anglický jazyk Oboznámenie s cudzím jazykom 60 lektorom

3.Spolupráca školy 

3.1.Spolupráca s     rodičmi detí 
Výlety  s rodičmi,  materiálne  vybavenia  školy,  nákupy  pomôcok,  kancelárskeho

materiálu,  z 2% daní sa kúpilo mlhovište, ...

3.2.Spolupráca so základnou školou – návšteva školy s predškolákmi

3.3.Spolupráca s     CPPPaP – testy školskej zrelosti, poradenstvo 

3.4.OZ Milúšik – využívanie finančných darov a     2% z     daní na zlepšenie podmienok MŠ

4.   Prezentácia materskej školy v masmédiách
Zázračný ateliér - STV

X. Vyhodnotenie plnenia cieľov/úloh koncepcie rozvoja školy

Ciele, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na
roky 2015/2016, a vyhodnotenie ich plnenia: 
Cieľ: Skvalitnenie spolupráce s rodinou
Na základe lepšieho poznania dieťaťa sme uplatňovali pozitívnu komunikáciu s rodinou
dieťaťa aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi v prospech jeho výchovy.
Plnenie cieľa:  predstavenie dieťaťa,  jeho zájmy,  rodinné posedenia na tvorivých dielňach,
besiedky,..

Cieľ:  Čítanie s porozumením
Zvyšovali sme úroveň detí v predčitateľskom období a úroveň čitateľskej gramotnosti 
celostný rozvoj osobnosti detí predškolského veku
Plnenie cieľa: návšteva knižnice, čítanie pred spaním, detské a odborné knižnice v MŠ,...

Cieľ: Výučba s pomocou IT.
Plnenie  cieľa:  Využívali  sme  detský počítač,  interaktívnu  tabuľu,  detské  počítače  v triede
Žabiek,  Sovičiek,  Kuriatok  a Lienok,  včielku  Bee  -  bot,  magnetickú  pomôcku  z rôznych
oblastí a iné zaujímavé digitálne pomôcky, ...

Cieľ: Využívať zážitkové učenie
Plnenie cieľa: Pracovali sme rôznymi zaujímavými netradičnými formami práce, bádali sme,
pozorovali.

Cieľ: Využívanie evalvácie a autoevalvácie.

Plnenie  cieľa:  využívali  sme  hodnotenie  a  sebahodnotenie  a rozvíjali  začiatky  kritického
myslenia.
Pravidelne sme hodnotili deti v triedach (záznamy o deťoch, portfólio, diagnostika detí v
triedach). Deti sa počas edukačných aktivít hodnotili priebežne. Učiteľky vyzdvihovali u detí
ich jedinečnosť.

Cieľ: Rozvoj komunikačných schopností.
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Plnenie  cieľa:  V pedagogickom  procese  sme  kládli  dôraz  na  rozvoj  komunikačných
schopností  detí  pri  plnení  špecifických  cieľov  zo  školského  vzdelávacieho  programu
uplatňovaním inovačných a moderných foriem práce, využívali sme niektoré prvky z Projektu
Zippyho kamaráti...

Cieľ: rozvoj jemnej a hrubej motoriky.
Plnenie  cieľa:  Podporovali  sme  rozvoj  grafomotorických  zručností  detí,  venovali  sme
pozornosť pohybovým a tanečným schopnostiam detí,  športovej  aktivite  detí  na  školskom
dvore aj  mimo nej,  výtvarným činnostiam a edukačným aktivitám z výtvarnej  a pracovnej
výchovy,  rozvíjali  sme estetické cítenie  detí.  Využívali  sme na pohyb netradičné športové
náčinie a náradie.

Cieľ: Vzdelávanie učiteliek a spolupráca s nimi.
Plnenie  cieľa:  poznatky  zo  vzdelávania  učiteliek  a z  odbornej  literatúry,  nové  inovačné
metódy a formy práce učiteľky  využívali v praxi, pracovali sme s digitálnymi technológiami
a IT.
Spoluprácou s rodinou a inými organizáciami sme skvalitňovali výchovno – vzdelávací
proces - na akciách bola vysoká účasť rodinných príslušníkov.
Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a
prevencie  na  ulici  Fedákova  3  v  Bratislave.  Pre  rodičov  a pedagógov  sme  zorganizovali
možnosť  konzultovania  príčin  odkladov  školskej  zrelosti,  ako  aj  možnosť  konzultácií
narúšajúceho správania sa niektorých detí v MŠ a iných problémov s triednymi učiteľkami aj
s riaditeľkou MŠ.
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