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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2018/19 

 

Východiská  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení je vypracovaná v zmysle: 

 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej práve  v školstve a školskej samospráve § 5, 

 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

 metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č.9/2005 Z.z., 

 rozpracovania krátkodobých cieľov školy na školský rok 2018/2019, 

 školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov, 

 informácii zo zasadnutí pedagogickej rady a metodického združenia,  

 výsledkov plánu kontrolnej činnosti. 

 

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole 

 

Základná škola s materskou školou K. Mahra 11, Trnava 

Elokované pracovisko Materská škola K. Mahra 9, Trnava ako súčasť ZŠ s MŠ K. Mahra 

11, Trnava 

Elokované pracovisko Materská škola Čajkovského 28, Trnava ako súčasť ZŠ s MŠ K. 

Mahra 11, Trnava 

Telefónne číslo: 033/ 3236 880, 033/32 36  759 

Email: msmahra@ms.trnava.sk 

Zriaďovateľ: Mesto Trnava 

Riaditeľ školy: Mgr. Lea Vretenárová 

Zástupca riaditeľa pre MŠ: PaedDr. Karin Hambálková, PhD.  

 

Údaje o poradných orgánoch zástupcu riaditeľa pre materskú školu  

Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných otázkach 

výchovy a vzdelávania, prerokovala (plán práce školy, ŠkVP, kritériá prijímania detí, školský 

poriadok, plán kontinuálneho vzdelávania), riešila plánované koncepčné otázky výchovy a 

vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, metodickej a odbornej práce 

učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácii, skúsenosti a poznatkov, bola 



priestorom na vzdelávanie pedagógov. 

Metodické združenie zasadalo podľa určeného plánu – riešilo problematiku monitorovania a 

hodnotenia VVČ detí, pedagogickej evaluácie, metodických a didaktických postupov vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle inovácie obsahu ŠVP, využívania výskumne ladenej 

koncepcie prírodovedného vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci si odovzdávali skúsenosti z 

absolvovaných vzdelávaní. 

 

b) Údaje o počte detí 

 

Štatistické údaje o škole 

 

 Údaje k 15.9.2018 Údaje k 31.8.2019 

 Počet tried Počet 

detí 

Počet detí 

mladších 

ako 3 roky 

Počet tried Počet detí Počet detí 

mladších ako 

3 roky 

EP K. Mahra 4 86 1 4 67 0 

EP Čajkovského 3 66 0 3 88 0 

Spolu 7 152 1 7 155 0 

 

Počet integrovaných detí v bežných triedach: 1 (EP K. Mahra 9) 

Počet detí v hmotnej núdzi: 1 (EP K. Mahra 9) 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ 

 

K 31.8.2019 ukončilo predprimárne vzdelávanie 60 detí (EP K. Mahra 37), (EP 

Čajkovského 23).  

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa 

vzdelania 

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. júla 2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách (ďalej ŠVP) pod číslom 2016 - 17780/27322:1-10A0 

platného od 1.9.2016. V zmysle ŠVP bol 1.9.2016, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade 

školy, vydaný školský vzdelávací program „Po dúhovom moste za poznaním“. Tento bol 

následne podľa potrieb revidovaný. 



Hodnotiacim kritériom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnutie výkonových 

štandardov a súboru kompetencií formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú 

predpokladom pre úspešné začlenenie detí do spoločnosti a na ďalšie vzdelávanie.  Absolvent 

predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam k propedeutike 

kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do 

primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v 

jednotlivých vekových skupinách je možné skonštatovať, že úlohy štátneho a školského 

vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 boli splnené a realizované v požadovanom 

rozsahu. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala v školskom roku 2018/19 zo školského 

vzdelávacieho programu „Po dúhovom moste za poznaním“, ktorý je základným 

kurikulárnym dokumentom školy, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské 

zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 

2018/19 vydaných MŠVVaŠ SR. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť 

optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň, ako základ 

pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Plánovanie VVČ bolo 

uskutočňované v zmysle východísk plánovania uvedených v školskom vzdelávacom 

programe s akcentom na diferenciáciu cieľov a rešpektovanie rozdielnych 

výchovnovzdelávacích potrieb detí. 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

V zmysle hlavného cieľa danej vzdelávacej oblasti si deti rozvíjali komunikačné kompetencie 

vo všetkých jazykových rovinách. Nadobúdali skúsenosti so sprostredkovanými 

informáciami, vrátane informácií štruktúrovaných ako písaná reč. Učiteľky vo vzdelávacích 

aktivitách využívali rôzne texty žánrovo rôznorodej detskej literatúry. V rámci rozvíjania 

hovorenej reči sme viedli deti k využívaniu spisovnej formy reči a gramatickej správnosti 

prejavu. Deti aktívne nadväzujú rečový kontakt nielen s deťmi, ale aj s dospelými; vedia 

formulovať správne jednoduché vety a súvetia; využívajú spisovnú formu jazyka. V oblasti 

rozvíjania písanej reči vedia deti vysvetliť dôležitosť písanej reči; vlastnými slovami 

vysvetlia význam slov, odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu a nad rámec doslovného 

významu textu; reprodukujú počutý text; svoje zážitky z čítaného vedia vyjadriť rôznymi 

umeleckými prostriedkami. Pri rozvíjaní chápania formálnych charakteristík reči učiteľky 

viedli deti k tomu, aby si všímali súvislosti textu s ilustráciami, deti predvídali dej príbehu a 

na reprodukciu využívali ilustrácie. V súvislosti s konceptom tlače sa vedia deti orientovať v 



knihách (autor, ilustrátor, smerová orientácia, titulná strana knihy a pod.). U väčšiny detí je 

komunikácia na veľmi dobrej úrovni, komunikujú bez zábran s rovesníkmi či dospelými, 

majú veľmi bohatú slovnú zásobu. Pokračovali sme v spolupráci s CŠPPP Trnava, ktoré nám 

poskytlo logopedičku, ktorá prevzala starostlivosť o deti našej MŠ. Pravidelnou internou 

logopedickou starostlivosťou, cvičením, sa podarilo u detí s odchýlkou v reči dospieť k 

náprave. Logopedička vo veľkej miere spolupracovala aj s rodičmi detí, čo viedlo k 

skoršiemu odstráneniu nedostatkov a chýb reči. Učiteľky využívali rôzne jazykové cvičenia 

zamerané na odstraňovanie jazykových chýb a na poznávanie a osvojovanie nových 

praktických jazykových poznatkov. Dobré výsledky deti dosiahli pri vyčleňovaní 

začiatočných hlások slova, slabičnej analýze a pri rýmovaní. Fonologické uvedomovanie je na 

veľmi dobrej úrovni. 

Nedostatky: 

 viaceré deti potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda pri odstraňovaní 

rečových porúch, 

 niektoré deti používajú v prejave nárečové slová, 

 počúvanie s porozumením, 

 vysvetľovanie rozdielov medi poéziou a prózou, 

 problémy v grafomotorickom prejave (pracovné návyky pri kreslení a písaní). 

Opatrenia, odporúčania: 

 navrhovať zákonným zástupcom naďalej intenzívne využívať pomoc klinického 

logopéda, 

 využívať rôzne jazykové cvičenia, 

 rozvíjať počúvanie s porozumením vhodným využívaním metód, 

 uprednostňovať a uplatňovať metódy, formy práce, ktoré umožňujú zážitkové 

a skúsenostné učenie detí, 

 utvárať správne pracovné návyky pri kreslení a písaní využitím motivačných cvičení. 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

V súvislosti s hlavným cieľom boli deťom poskytnuté základy matematických a 

informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa u nich ďalej rozvíja matematické 

myslenie a matematické kompetencie. Všetky vzdelávacie aktivity učiteľky realizovali hravou 

formou, deti sa s jednoduchou matematikou stretávali denne v bežných činnostiach, riešili 

úlohy z bežného života. V rámci rozvíjania podoblasti čísla a vzťahy vedia deti vymenovať 

čísla; poznajú jednotlivé číslice; vedia určiť počet objektov v skupine zrakom, hmatom a 

sluchom; vedia pridávať, odoberať skupinu s daným počtom; riešia kontextové úlohy s jednou 

operáciou; určujú viac, menej, rovnako. V podoblasti geometria a meranie vedia odmerať 



a porovnávať vzdialenosť a určený rozmer predmetu pomocou neštandardnej jednotky; 

usporadúvajú objekty podľa veľkosti; určujú objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení; pomenujú guľu, kocku a valec; identifikujú kruh, štvorec, obdĺžnik a 

trojuholník. V podoblasti logika vedia vytvoriť jednoduchú postupnosť objektov a 

pokračovať aj spätne; rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých tvrdení; naformulovať 

jednoduché tvrdenia; vybrať objekty s danou vlastnosťou; vytvoriť dvojice objektov na 

základe logickej súvislosti. V podoblasti práca s informáciami ovládajú základné práce s 

digitálnymi technológiami. 

Nedostatky: 

 problémy s meraním vzdialenosti a určeného rozmeru odhadom, 

 pohyb a plánovanie v štvorcovej sieti, 

 objaviť a opísať pravidlo postupnosti, 

 pravo-ľavá orientácia. 

Opatrenia, odporúčania: 

 využívať rôznorodé aktivity, hry na precvičovanie P a Ľ strany, orientácie v čase 

a priestore, 

 využívať štvorcové siete a úlohy na pohyb v štvorcovej sieti, 

 využívať rôzne manipulačné hry, 

 prepájať úlohy na pravidelnosť s estetickým vnímaním a bežným životom, 

 vytvárať rôzne situácie na odhad a následne meranie objektov a porovnávanie 

objektov, 

 iniciovať úlohy na kreslenie, obťahovanie rovných, krivých a uzavretých čiar 

rôznej hrúbky, 

 naďalej využívať digitálne pomôcky. 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Hlavným cieľom danej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Učiteľky 

viedli deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o premetoch, javoch a situáciách tak, aby mali 

možnosť vyjadrenia svojich predstáv (prekonceptov) a pomocou premyslených podnetov si 

ich menili a zdokonaľovali. Deti získavali skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a 

situáciami pri podnetných a stimulujúcich situáciách. V podoblasti vnímanie prírody vedia 

odlíšiť živé od neživých súčastí prírody; triedia prírodné reálie podľa identifikovaných 

znakov. V podoblasti rastliny identifikujú rôznorodosť rastlinnej ríše; porovnávajú jednotlivé 

časti rôznych rastlín; vedia uviesť životné prejavy rastlín a ich potravinový a technický 

úžitok. V podoblasti živočíchy vedia porovnávať rôznych živočíchov podľa vonkajších 

znakov tiel, spôsobov pohybu, získavania potravy a pod.; identifikujú životné prejavy 



živočíchov; vedia opísať spôsoby starostlivosti o ne. V podoblasti človek deti vedia opísať 

ľudské telo a základné fyziologické funkcie; poznajú a uplatňujú prevenciu prenášania 

infekčných ochorení a vzniku zubného kazu. V podoblasti neživá príroda vedia identifikovať 

význam vody a pôdy pre rastliny, živočíchy a človeka; uvádzajú príklady javov, v ktorých je 

možné vnímať prítomnosť vzduchu; vedia opísať Zem ako súčasť vesmíru. V podoblasti 

prírodné javy deti opisovali vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na 

základe vlastného pozorovania a skúmania. V rozvíjaní prírodovednej gramotnosti sme 

uplatňovali výskumne ladenú koncepciu vzdelávania. Cieľom aktivít bolo zintenzívnenie 

rozvoja kognitívnych schopností detí, ich postojov k vede a vedeckému skúmaniu. Deti boli 

vedené k myšlienkovej aktivite, ktorá objektivizuje ich poznanie o prírode. Skúmali, 

zisťovali, diskutovali, argumentovali vlastnými skúsenosťami. Prirodzenou súčasťou 

výskumných aktivít bola prezentácia výsledkov v skupine, diskusia s vrstovníkmi. Pri 

realizácii daných vzdelávacích aktivít dosahujeme s deťmi veľmi dobré výsledky, najmä z 

dôvodu, ţe všetky učiteľky prešli aktualizačným vzdelávaním rozvíjania prírodovednej 

gramotnosti (výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania). 

Materská škola v súvislosti s rozvíjaním prírodovednej gramotnosti veľmi úzko spolupracuje 

s katedrou školskej pedagogiky PdF TU. Realizuje otvorené hodiny pre odborníkov z praxe a 

učiteľov VŠ v zahraničí.   

Nedostatky 

 vytváranie kritérií triedenia rastlín a živočíchov, 

 vedieť identifikovať základné prírodné zdroje vody, 

 prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch (najmä deti z menej podnetného 

rodinného prostredia). 

Opatrenia, odporúčania: 

 sústreďovať pozornosť na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov, 

 diskutovať o význame vody, dažďa, vetra o počasí, 

 využívať diskusie na identifikáciu aktuálnych predstáv detí o procesoch, javoch 

a pod. 

 podporovať deti v bádateľských snahách, vytvárať bádateľské situácie, rozvíjať 

spôsobilosť tvoriť predpoklady aj u detí s nižšou výkonovou úrovňou. 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

V súvislosti s plnením hlavného cieľa učiteľky viedli deti k základnej orientácii v blízkom 

spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských 

vzťahoch (poznávanie spoločenského prostredia a prosociálna výchova). Pri poznávaní 

spoločenského prostredia sme stavali na prirodzenej detskej zvedavosti a deti sa s blízkym 



okolím zoznamovali najmä prostredníctvom pozorovania a následným zdieľaním ich zážitkov 

a skúseností. Hlavnými metódami poznávania boli didaktické hry, pozorovanie, zážitkové 

a skúsenostné učenie a riadené rozhovory opierajúce sa o skúsenosti detí. V podoblasti režim 

dňa a orientácia v čase vedia opísať jednotlivé časové úseky dňa; rozlišujú časové vzťahy 

týždňa, mesiaca a roka; vedia popísať význam a funkciu merania času hodinami a 

kalendárom. V podoblasti orientácia v okolí vedia opísať interiér a exteriér známych budov; 

vedia sa orientovať prostredníctvom dominánt mesta , v ktorom žijú; poznajú významné 

inštitúcie; svoju adresu bydliska. V podoblasti dopravná výchova poznávali pravidlá cestnej 

premávky; vedia využívať dané pravidlá vo vzťahu k sebe (spolujazdec, cyklista, chodec); 

vedia vymenovať dopravné prostriedky a zdôvodniť ich význam. V podoblasti geografia a 

história okolia sa deti naučili používať pojmy vrch, pole, les , lúka apod.; prostredníctvom 

vychádzok a výletov sa zoznamovali s prírodnými krásami regiónu a regionálnou kultúrou. V 

podoblasti národné povedomie sa naučili rozpoznávať štátne symboly SR a symboly mesta 

Trnava; prostredníctvom výletu spoznávali hlavné mesto SR. Na utváranie národného a 

regionálneho povedomia sme využili projekt Byť Trnavčanom sa oplatí. V rámci prosociálnej 

výchovy sme sa orientovali na rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík detí. V 

podoblasti ľudia v blízkom a širšom okolí sme kládli dôraz na uvedomovanie a poznávanie 

identity detí najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych sociálnych 

zručností dôležitých pre sociálnu komunikáciu s rovesníkmi a dospelými. Deti vedia 

vymenovať členom svojej blízkej rodiny, vedia sa predstaviť a nadviazať primeraný sociálny 

kontakt. V podoblastiach základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie sme deti viedli k 

osvojovaniu si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, 

sústreďovali sme sa na rozvíjanie vnímania a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií 

a vlastností. Podoblasť prosociálna výchova bola denne integrovaná v rôznych 

pedagogických situáciách počas celého dňa pobytu detí v MŠ. Deti boli vedené k prejavu 

empatie, lásky a pozornosti najmä pri oslavách menín a 

narodenín, čo je výborná príležitosť na vytváranie a upevňovanie týchto hodnôt. U niektorých 

detí sa aj vplyvom sledovania nevhodných televíznych programov a počítačových hier 

prejavuje agresivita, neprimerané reakcie, neprimeraná rivalita. V takýchto prípadoch 

vedieme deti k vzájomnej dohode, o probléme vedieme rozhovor, hľadáme s deťmi možnosti 

riešenia, konzultujeme s rodičmi. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyšívané najmä hry 

a úlohy z oblasti estetickej, dramatickej a prosocionálnej výchovy, čím si deti pestovali najmä 

dobrý vzťah k vrstovníkom, dospelým, naučili sa dobre spolupracovať. Učiteľky sa snažili 

vytvárať pokojné prostredie, venovali sa vo zvýšenej miere deťom z málo podnetného alebo 

narušeného rodinného prostredia, čím sa do určitej miery podarilo eliminovať nepriaznivé 



účinky na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Využívali prosociálnej hry a cvičenia zamerané 

na riešenie sporov, komunikáciu citov, skupinovú diskusiu, kde sa rozprávali o zážitkoch, deti 

riešili konkrétne spory a problémy, osvojovali si základné ľudské hodnoty. Individuálnym a 

pozitívnym prístupom k deťom rozvíjali ich sebadôveru, rešpektovali emocionálne potreby. 

Nedostatky 

 vytvoriť plán cesty, plán miestnosti,  

 rešpektovanie dohodnutých pravidiel, 

 presadzovať sa v hre a v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom, 

 nenásilne riešiť konflikt, 

 podeliť sa o veci. 

Opatrenia, odporúčania: 

 využívať pri výchovno-vzdelávacom procese atlasy, mapy a pod., 

 diskutovať o pravidlách triedy, 

 využívať hry na riešenie problémových situácií, eliminovať nežiaduce javy v správaní 

a konaní detí, 

 rozvíjať sebareguláciu pri konfliktných situáciách, 

 venovať osobitnú pozornosť spolupráci s rodinou, zvlášť u detí s prejavmi nevhodného 

správania sa, 

 vzniknuté problémy konzultovať a riešiť s rodičmi detí, prípadne v spolupráci so 

psychológom. 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

V súlade s hlavným cieľom sme u detí utvárali a rozvíjali základné zručnosti zvládať úkony 

bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Vytvárali sme 

dostatočné materiálne zabezpečenie na rozvíjanie daných zručností v súvislosti 

s napĺňaním štandardov danej vzdelávacej oblasti. V podoblasti materiály a ich vlastnosti 

deti vedia vymenovať a použiť jednotlivé materiály pri činnostiach, vytváraní rôznych 

produktov. V podoblasti konštruovanie deti vedia zhotoviť predmety podľa návrhu; vedia 

čítať a chápať kreslený postup;, vytvárať jednoduché výrobky a zdôvodňovať ich účel 

využitia. V podoblasti užívateľské zručnosti a technológie výroby poznajú a vedia používať 

náradie a nástroje (hrable, lopata, vodováha, ihla a pod.); poznávali fungovanie a spôsob 

využitia jednoduchých mechanizmov; poznajú suroviny na výrobu bežne používaných 

výrobkov. V podoblasti remeslá a profesie deti poznajú tradičné remeslá a základnú náplň 

niektorých pracovných profesií. Pri napĺňaní daných štandardov sme využívali najmä 

zážitkové a skúsenostné  učenie (exkurzia Trnavský jarmok). Kvalitné napĺňanie obsahu danej 

vzdelávacej oblasti bolo zabezpečené zapojením sa do projektu Technická škôlka. 



Nedostatky 

 chápať technický náčrt na vytvorenie predmetu, 

 riešiť technické problémy, 

Opatrenia, odporúčania: 

 naďalej skvalitňovať materiálne zabezpečenie, 

 poskytovať deťom rôzne predlohy predmetov, zadávať kreslené technologické 

postupy s prihliadnutím na výkonovú úroveň, 

 predkladať deťom na riešenie jednoduché technické problémy, 

 rozvíjať elementárne technické premýšľanie, viesť deti k tvorbe vlastných 

postupov. 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Pri napĺňaní hlavného cieľa sme u detí rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a 

návyky. V podoblasti rytmické činnosti deti rytmizujú riekanky rôzneho druhu a realizujú 

rytmický sprievod k riekankám a piesňam. Vedia prenášať rytmizované slovo do podoby 

elementárneho pohybu a hry na telo. V podoblasti vokálne činnosti deti spievali rôzne druhy 

piesní; vytvárali si správne návyky (spevácke dýchanie); imitovali hlasom zvuky okolitého 

sveta. V podoblasti inštrumentálne činnosti učiteľky vytvárali pedagogické situácie, v 

ktorých umožňovali deťom využívať hudobné nástroje (HN) Orffovho inštrumentára alebo 

vlastnoručne zhotovené HN. Deti zvládajú jednoduché inštrumentálne sprievody k riekankám 

a piesňam. V podoblasti percepčné činnosti sme sa venovali aktívnemu vnímaniu hudby, deti 

boli vedené k vyjadrovaniu pocitov z počúvanej hudby a ich pomenovaniu – verbalizovaniu, 

pohybovému a výtvarnému vyjadreniu. Deti vedia sluchom rozlišovať tóny, zvuky, 

identifikujú rôzne hudobné nástroje a nehudobné zvuky. V podoblasti hudobno-pohybové 

činnosti si deti osvojili rôzne tanečné prvky; tvorili a realizovali jednoduché tanečné 

choreografie; naučili sa rôzne hudobno-pohybové hry (HPH), v ktorých imitovali pohyb. V 

podoblasti hudobno-dramatické činnosti deti realizovali rôzne hudobné rozprávky; 

vyjadrovali piesne a skladby prostriedkami hudobnej dramatiky. Do aktivít MŠ boli pre deti 

veľmi často zaraďované hudobné predstavenia, hudobné rozprávky a pod. 

Nedostatky 

 spievať intonačne čisto, 

 využívať DHN k na vyjadrenie charakteru a nálady piesne, 

 vyjadruje zážitky z počúvanej hudby, 

 správne tanečné držanie tela, 

 ostych deti pri improvizácii. 

Opatrenia, odporúčania: 



 pri speváckych činnostiach opierať spev o hudobné nahrávky alebo hudobný 

nástroj, 

 viac sa venovať inštrumentálnym činnostiam, 

 častejšie počúvať rôzne skladby pre deti, nabádať ich k vyjadrovaniu pocitov 

z počutého, 

 viesť deti k správnemu tanečnému držaniu tela, vyberať vhodné HPH, dbať na 

dodržiavanie pravidiel, 

 vytvárať situácie na využívanie prvkov hudobno-dramatickej improvizácie. 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

Prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými 

vyjadrovacími prostriedkami deti vyjadrovali svoji fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a 

získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej 

kultúry. V podoblastiach výtvarné činnosti s tvarom na ploche a v priestore deti strihali 

rôzne časti obrázkov, spájali ich lepením; vytvárali rôzne novotvary, dopĺňali novotvary 

kresbou; modelovali za použitia rôznych druhov modelovacích hmôt; skladali priestorové 

zostavy; spájali do rôznych celkov. V podoblasti výtvarné činnosti s farbou vedia pomenovať 

základné a zmiešané farby; naučili sa používať viacero základných techník maľovania; 

prostredníctvom farieb vyjadrovali svoje pocity a experimentovali s farbami. V podoblasti 

spontánny výtvarný prejav deti vyjadrovali prostredníctvom maľby svoje predstavy o svete; 

naučili sa kresliť postavu a vyjadriť jej hlavné časti pomocou kresby; porovnávali rôzne 

kvality kresebnej stopy. V podoblasti syntézia (medzizmyslové vnímanie) deti realizovali 

aktivity zamerané na snímanie rozmanitých povrchov technikou frotáže; pomenúvali hmatové 

pocity; prostredníctvom maľby vyjadrovali svoje pocity z nálady hudobných skladieb. V 

podoblasti vnímanie umeleckých diel deti opisovali rôzne výtvarné diela; viedli rozhovory; 

výtvarne spracovávali podnety z umeleckých diel. Učiteľky využívali návštevy galérie, výstav 

organizovaných mestom, centrom voľného času. Kvalitná realizácia výtvarných aktivít s 

deťmi sa následne, v priebehu roka, pretavila do získania ocenení vo výtvarných súťažiach. 

Nedostatky 

 problémy s pomenovaním výsledných tvarov, produktov, výsledkov tvorby, 

 modelovanie jednoduchých figurálnych tvarov, 

 vyjadriť v kresbe pohyb (postava, zviera), 

 správny používať techniku strihania, 

 vyjadriť pocity prostredníctvom abstraktnej kresby. 

Opatrenia, odporúčania: 

 vytvárať podmienky na uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu, 



 rozšíriť možnosti na modelovanie, 

 zamerať aktivity na kresbu zvieraťa a postavy v pohybe, 

 zamerať aktivity na využívanie nožníc, 

 voliť aktivity zamerané na abstraktné vyjadrenie pocitov, 

 využívať rôzne netradičné techniky i materiály na rozvoj grafomotorických zručností 

u detí s nižšou výkonovou úrovňou, 

 naďalej vytvárať podnetné prostredie pre výtvarný a grafomotorický prejav dieťaťa, 

 zvýšiť pedagogickú intervenciu v zmysle vyššej osobnej zaangažovanosti detí na 

grafomotorických činnostiach a činnostiach, pri ktorých sa rozvíja drobné svalstvo 

rúk. 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Deťom sme poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne sme 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu 

pohybových schopností a zručností. V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme sa 

zameriavali najmä na pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia a 

pochopeniu významu pohybu pre zdravie. Deti vedia uviesť príklady zdravej a nezdravej 

výživy; identifikujú typické znaky ochorenia a zdravia a zdravie ohrozujúce situácie. V 

podoblasti hygiena a sebaobslužné činnosti sme sa venovali dodržiavaniu hygienických 

zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov (kultúra stolovania, používanie 

príboru, čistota pri stolovaní, obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, umývanie, používanie 

toalety). Deti majú osvojené základné hygienické návyky, aktívne sa zúčastňovali na príprave 

stolovania a udržiavania poriadku vo svojom okolí. V podoblasti pohyb a telesná zdatnosť 

učiteľky poskytovali deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie, motivovali ich k 

osvojovaniu si nových pohybových zručností, dbali na správnu techniku jednotlivých cvičení. 

Deti na dostatočnej úrovni ovládajú základné lokomočné pohyby; majú osvojené základné 

polohy a postoje, rozumejú používaniu terminológie; vedia manipulovať s rôznym náčiním; 

vedia imitovať tanečné kroky; absolvovali rôzne turistické vychádzky do okolia. V podoblasti 

sezónne aktivity a kurzy sa deti (1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) zúčastnili 

plaveckého kurzu. Učiteľky rozvíjali a podporovali pohybové kompetencie u detí najmä pri 

ranných cvičeniach, pri plnení cieľov z oblasti telesnej výchovy a v rámci rôznych športových 

aktivít. Pozornosť sme venovali správnemu držaniu tela, ktoré má vplyv aj na správne držanie 

tela pri písaní /vypracovali sme pre rodičov informačný materiál o zásadách pri písaní/, 

kreslení, precvičovaniu klenby chodidla. Správne držanie tela, koordináciu pohybov, 

rozlišovanie materiálov i rôznych povrchov sme podporovali cvičením s rehabilitačnými 

pomôckami zakúpenými na tento účel. Otužovanie sme uprednostňovali dostatočne dlhým 



každodenným pobytom vonku. Deťom boli v čo najväčšej miere poskytované možnosti na 

pohyb, prostredníctvom turistických vychádzok, realizovaním predplaveckej prípravy 

a športovej prípravy, športovými aktivitami. Výsledkom bola viditeľne zlepšená koordinácia 

pohybov pri rôznych pohybových činnostiach. Všetky aktivity prebiehali hravou formou, čím 

si deti získavali kladný vzťah k pohybu. Dôraz bol kladený na individuálny prístup k deťom, 

nakoľko ich pohybové dispozície sú ovplyvnené dedičnými vplyvmi i rodinnou výchovou k 

pohybu a športu. Pri samoobslužných činnostiach boli deti vedené k samostatnosti a 

starostlivosti o seba a okolie. 

Nedostatky 

 úroveň sebaobslužných činností u mladších detí, 

 problémy s hrubou motorikou u detí s vyššou hmotnosťou a detí pohybovo oslabených 

(hypomotorických), 

 dodržiavanie pravidiel v pohybových hrách a pri cvičeniach. 

Opatrenia, odporúčania: 

 v spolupráci s rodičmi viesť deti ku zdravému stravovaniu, 

 v spolupráci s rodičmi odstraňovať nedostatky pri sebaobslužných návykoch, 

 naďalej dbať na správnu techniku cvičení, 

 upevňovať správne držanie tela, koordináciu pohybov, celkovú fyzickú zdatnosť 

každodennými pohybovými aktivitami realizovanými v prírodnom prostredí, 

 využívať plný čas pobytov vonku, efektívne ho napĺňať činnosťami zameranými na 

rozvoj motorických a kondičných schopností detí, 

 zaraďovať pohybové hry s presným tematickým zámerom a cieľom, 

 diskutovať o pravidlách v pohybových hrách. 

 

e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie   

 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sme uskutočňovali podľa školského 

vzdelávacieho programu „Po dúhovom moste za poznaním“.  

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

 

 

 

 



 EP K. Mahra EP Čajkovského 

 Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov 

Učiteľ, učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

8 6 

 Kariérové stupne 

Začínajúci pedagogický 

zamestnanec 

1 0 

Samostatný pedagogický 

zamestnanec 

4 6 

Pedagogický zamestnanec s I. 

atestáciou 

1 0 

Pedagogický zamestnanec s II. 

atestáciou 

2 0 

Asistent učiteľa 0 0 

 Kariérové pozície - Pedagogický zamestnanec špecialista 

triedny učiteľ 4 3 

vedúci MZ 1 0 

uvádzajúci pedagogickí 

zamestnanec 

1 0 

vedúci pedagogický zamestnanec: 

zástupca riaditeľa 

1 0 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 

437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.   

 

 

g) Údaje o  ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali jednorazové i priebežné vzdelávacie aktivity 

realizované na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018 a na 

základe plánov osobného profesijného rastu. Svoje poznatky si rozširovali i formou 

samoštúdia, pre ktoré boli vytvorené podmienky doplnením kvalitnej odbornej literatúry, 

formou interných výstupov a metodicko-poradenskej činnosti smerom k učiteľkám. 

Absolvované vzdelávania:  

Účasť na konferenciách: 

Učiteľ nie je GOOGLE6, medzinárodná odborná konferencia, Senec.  

Inklúzia a integrácia v školách, konferencia, Trnava. 



Publikačná činnosť pedagogických zamestnancov: 

 „Koncepčný zámer rozvoja školy“ – odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej 

školy, RAABE. 

„SWOT analýza“ - odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE. 

„Možnosti detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou“ - odborný príspevok v publikácii 

Riadenie materskej školy, RAABE. 

„Hodnotenie pedagogických zamestnancov“ - odborný príspevok v publikácii Riadenie 

materskej školy, RAABE. 

 

Účasť na kontinuálnom vzdelávaní 

Názov vzdelávania Počet 

absolventov 

EP K. Mahra 9  

Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku 4 ukončené 

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti 3 ukončené 

Tréning fonologického uvedomovania 2 ukončené 

Funkčné inovačné vzdelávanie 1 ukončené 

EP Čajkovského 28  

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 4 ukončené 

Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní 3 ukončené 

Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku 1 ukončené 

 

Účasť na prednáškach: 

Efektívna komunikácia, zvládanie stresu, medziľudské vzťahy na pracovisku – všetci 

pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili psychosociálneho výcviku.  

Všetky učiteľky absolvovali školenie v oblasti BOZP, CO a PO. 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

 

Práca materskej školy je dostatočne a kvalitne prezentovaná na verejnosti. Rôznymi 

aktivitami, či už samostatne s deťmi alebo v spolupráci s rodičmi a inými vzdelávacími 

a výchovnými inštitúciami, sme sa snažili spestriť deťom pobyt v MŠ. Krúžkové aktivity 

neboli v danom školskom roku realizované. Deti sa zúčastnili predplaveckej prípravy počas 3 

mesiacov, športovej prípravy počas 9 mesiacov. Všetky realizované aktivity boli cieľavedome 



plánované. Ich cieľom bolo prezentovať výsledky práce MŠ na verejnosti, rozvíjať spoluprácu 

s rodinou, zachovávať ľudové tradície,  ale najmä rozvíjať osobnosť dieťaťa, talent a záujmy.  

Divadelné predstavenia pre deti boli realizovaná s cieľom rozvíjať u detí kladný vzťah 

k rozprávkam, literatúre, zoznamovať sa s rôznymi spracovaniami rozprávok, príbehov a ich 

prevedením. 

 EP K. Mahra 9 EP Čajkovského 28 

Divadelné predstavenia Rozprávka – Ujo Ľubo Jeseň – divadlo Mici a Mňau 

Jurko a prasiatka – Divadlo pod 

hríbikom 

Tdpaslík – divadlo Na 

hojdačke 

Mikulášska rozprávka - Ujo Ľubo 

spojené s rozdávaním 

mikulášskych balíčkov deťom 

Mikulášska rozprávka – 

Fajnovo, spojené 

s rozdávaním mikulášskych 

balíčkov deťom 

Janko Polienko – divadlo na 

hojdačke 

Povolania – Simsalala, 

hudobné predstavenie 

Cesta okolo sveta – bábkové 

divadlo 

Kocúr v čižmách – bábkové 

divadlo 

Danka a Janka – Divadlo na 

povrázku 

Teaterkomika – karneval 

 Ako Tóno hľadal tóny – hudobné 

predstavenie 

Safari – divadlo Mici a Mňau 

Exkurzie a výlety Návšteva galérie na Radnici 

„Výstava Moja Trnava“ 

Mobilné planetárium 

exkurzia Jarmočné a vianočné 

trhy – remeslá 

Návšteva mestskej knižnice 

turistická vychádzka do 

Kamenného mlyna 

Exkurzia Včelco Smolenice 

spoznávanie kultúrnych pamiatok 

mesta Trnava 

Turistická vychádzka do 

Kamenného mlyna 

návšteva základnej školy Návšteva Botanickej záhrady 

spojená s piknikom 

návšteva mestskej knižnice  

návšteva Múzea hudby – tvorivé 

dielne 

 



Aktivity v spolupráci s 

rodičmi 

Tekvicová slávnosť Jesenné tvorivé dielne 

 Jesenné opekanie spojené 

s tvorivými dielňami 

Vianočné posedenie detí a 

rodičov 

 Vianočné posedenie detí 

a rodičov 

Rozlúčka s predškolákmi 

 Deň rodiny Diskoparáda so Šašom 

Marošom 

 Rozlúčka s predškolákmi Spoločný výlet rodičov a detí 

– Jánošíkove diery, Terchová 

 Koncoročná opekačka  

Aktivity zamerané na 

vzdelávanie a výchovu 

v oblasti zdravého 

životného štýlu 

a environmentálnej 

výchovy 

Deň Zeme – spoločná úprava 

školského dvora 

Deň jablka – ochutnávka 

ovocia a zeleniny 

Deň Zeme v Kalokagatii Zbierame batérie so 

Šmudlom – recyklácia 

odpadov 

Deň vody Dávny svet ukrytý 

v kameňoch – poznávanie 

prehistorického sveta 

Týždeň zdravia – ochutnávka 

pomazánok a šalátov 

Papierové čarovanie – 

výroba recyklovaného 

papiera  

 Zo života hmyzu 

Predplavecká príprava Sokoliari 

 Predplavecká príprava 

  Športový deň a oslava dňa 

detí 

Prezentácia na 

verejnosti 

Hudobné vystúpenie počas 

vianočných trhov 

Hudobné vystúpenie počas 

vianočných trhov 

 Vianočné tvorivé dielne v meste Prírodovedná súťaž 

Labák.net – 3. miesto 

v kategórii MŠ 

 Výtvarné súťaže Maľovaný sen 

Vianoc - 1.miesto, Vesmír očami 

Výtvarné súťaže – Maľovaný 

sen Vianoc 3. miesto, 



detí 2. miesto, 3. miesto Kráľovstvo zvierat 3. miesto 

Prednášky pre rodičov Úroveň reči detí predškolského 

veku (CŠPP Trnava- logopéd) 

 

Úroveň reči detí 

predškolského veku (CŠPP 

Trnava- logopéd) 

 Pripravenosť dieťaťa na vstup do 

základnej školy (CPPPaP Trnava 

– psychológ), 

 

Pripravenosť dieťaťa na 

vstup do základnej školy 

(CPPPaP Trnava – 

psychológ) 

 Informácie k realizovanej 

depistáži detí 1 rok pred vstupom 

do ZŠ 

Informácie k realizovanej 

depistáži detí 1 rok pred 

vstupom do ZŠ 

 

Všetky tieto aktivity boli buď pevne začlenené do výchovno-vzdelávacej činnosti, 

alebo nepravidelne prebiehali podľa ročných období, plánovaných aktivít školy, 

momentálneho stavu a záujmu detí a ponúk kultúrnych a vzdelávacích zariadení.  

Prezentácia materskej školy bola úspešná, skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, no tejto 

oblasti je potrebné venovať neustálu pozornosť. 

 

Spolupráca s inštitúciami:  

Materská škola aktívne spolupracuje s: 

 CPPPaP Trnava: V mesiaci október bola vykonaná u detí rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky (obidve EP) depistáž zameraná na úroveň školskej pripravenosti. 

Závery boli využité na elimináciu nedostatkov u detí pred vstupom do ZŠ.  

 PdF TU: aktívne zabezpečujeme prax študentov denného študijného programu školská 

pedagogika; spolupracujeme pri realizácii otvorených hodín pre zahraničných študentov 

a učiteľov VŠ zo zahraničia. K. Hambálková je členkou atestačnej komisie na PdF TU pre 

vykonávanie prevej a druhej atestácie. 

 ŠPÚ: EP MŠ K.Mahra je školiacim strediskom ŠPÚ pre TSK, BSK a NSK v rámci 

vzdelávania Technika hrou v predprimárnou vzdelávaní, ktorého hlavným cieľom je 

prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností 

pedagogických zamestnancov viažucich sa na témy z oblasti techniky v rámci vybraného 

obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). 

 

 



i) Údaje o projektoch , do ktorých je materská škola zapojená 

 

K dlhodobým aktivitám materskej školy patrí realizácia edukačných projektov, 

ktorých spoločným cieľom je podnecovať osobnostný rozvoj detí.  
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Projekt „Byť Trnavčanom sa oplatí“ – interný projekt zameraný na poznávanie mesta 

v ktorom žijeme.  

Projekt „Medvedík Nivea“ – celoslovenský integračný vzdelávací projekt zameraný 

na podporu individuálnych rozvojových možností detí predškolského veku.   

Projekt „Technická škôlka“ – cieľom projektu je hravou formou rozvíjať technické 

myslenie, tvorivosť, manuálne zručnosti a verbálne schopnosti detí. Realizovali sme Open 

day – prezentáciu práce s deťmi v oblasti technického vzdelávania.  

Projekt „Dajme spolu gól“ – pravidelné pohybovo-športové aktivity  so zameraním na 

futbal. Projekt zahŕňal aj materiálnu podporu športovým náčiním. 

Cezhraničný projekt „Technické vzdělávání v MŠ“ (reg. č. CZ/FMP/11b/01/023), 

ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Fondu malých projektů v Euroregionu Bílé 

Karpaty v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česka republika 2014–

2020“. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania v MŠ. Projekt sa zameriaval na rozvoj 

praktických manuálnych zručností a technického myslenia detí. U pedagógov bolo cieľom 

rozšíriť existujúce znalosti a zručnosti vo vybraných technických a prírodovedných 

oblastiach, ktoré budú prenášané do výučby v MŠ. Projekt bol rozdelený na aktivity pre deti a 

aktivity pre pedagógov. U detí sa jednalo o aktivity, ktoré boli realizované formou zážitkovej 

pedagogiky. Aktivity pre pedagógov sa zameriavali  na prenos skúseností a príkladov dobrej 

praxe medzi zapojenými partnermi z oboch strán hraníc. Všetky aktivity sa uskutočnili v 

Ostrave a Trnave, resp. v okolí týchto miest. Realizáciou projektu prišlo k podpore 

predškolského vzdelávania, cezhraničnej spolupráce a súdržnosti obyvateľov. Zúčastnilo sa 

ho 90 detí (60 detí z MŠ Ostrava a 30 detí z MŠ K. Mahra) a 14 pedagógov (10 z MŠ Ostrava 

a 4 z MŠ K. Mahra). Realizované aktivity: Zručný pedagóg (dvojdenný kurz modelovania 

Axmanovou metódou); Pedagóg vo svete techniky (Vzdelávací seminár, ktorý bude mal 

charakter prezentácie a workshopu technického vzdelávania. Návšteva Dolnej oblasti 

Vítkovíc s mnohými aktivitami - prehliadka Sveta techniky a celého industriálneho areálu 

DOV. Cieľom bolo predstaviť široké spektrum vzdelávacích programov a pomôcok, ktoré sú 

prispôsobené potrebám MŠ.); Výskumne ladená koncepcia (Vzdelávací seminár, na ktorom 

boli prednášky zamerané na teoretické východiská výskumne ladenej koncepcie 

prírodovedného a technického vzdelávania, plánovanie výučby v MŠ v zmysle danej 



koncepcie, praktické workshopy zamerané na vysvetlenie prírodných javov.); Deti vo svete 

techniky ( 3dňový pobyt detí z MŠ v Ostrave, kde prebehla návšteva DOV v Ostrave s 

mnohými činnosťami, ktoré spadajú do širokého spektra technického vzdelávania a podporujú 

rozvoj ako praktických manuálnych zručností, tak i technického myslenia detí.); Malý technik 

v ekologickom hospodárstve (3dňová návšteva detí z Ostravy v MŠ K. Mahra. Aktivity sa 

zameriavali na poznávanie ekologického poľnohospodárstva a produkciu v rámci vybraných 

odvetví prvovýroby. Prebehli prehliadky ekologických fariem Včielko Smolenice, rybáreň 

Majdán a Minifarma Lubina.). 

Všetky uvedené projekty prispeli k skvalitneniu výchovnej a vzdelávacej  činnosti, 

preto v nich budeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku a obohatíme o nové.  

Národný program prevencie obezity – plnenie úloh v rámci športových aktivít. 
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Projekt „Medvedík Nivea“ – celoslovenský integračný vzdelávací projekt zameraný 

na podporu individuálnych rozvojových možností detí predškolského veku.   

Projekt „Zbierame batérie so Šmudlom“ – spolupráca s DAPHNE – Inštitút 

aplikovanej ekológie, v školskom roku 2018/19 sme vyzbierali 140 kg batérií. 

Národný program prevencie obezity – plnenie úloh v rámci športových aktivít. 

V danom školskom roku sme začali pripravovať podmienky na realizáciu 

medzinárodného projektu na obidvoch EP MŠ Reform of Early Childhood Education in 

Eastern Europe (REFEE), ktorého nositeľom je VIA University College, Aarhus, 

Dánsko. 

Cieľom projektu je implementovať prvky dánskeho predškolského vzdelávania (takisto v 

gescii samosprávy) v slovenských podmienkach. Realizačná fáza projektu začala návštevou 

učiteliek a vedenia základnej a materskej školy a vybraných členov katedry školskej 

pedagogiky v Dánsku v auguste 2019. Absolvovali sme školenia a stretnutia na VIA 

University College, navštívili inštitúcie predškolského vzdelávania a zúčastnili sa v nich 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Projekty ŠJ na obidvoch elokovaných pracoviskách: 

Program „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorého cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny 

u detí predškolského a školského veku 

 zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku 

 znížiť výskyt nadváhy a obezity u detí 

 podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých 

druhov ovocia a zelenín.  



Projekt : Školské mlieko, ktorého cieľom je  podporiť konzumáciu mlieka 

a mliečnych výrobkov u detí. 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnej školskej inšpekcie 

 

V školskom roku 2016/2017 bola 28.11.2016 (EP K. Mahra) vykonaná zo strany ŠŠI 

tematická inšpekcia zameraná na stav výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa päť aţ 

šesťročných detí v materskej škole. Záver: Učiteľky prostredníctvom vhodne zvolených 

foriem a obsahu realizovaných výchovno-vzdelávacích činností vytvorili pracovné prostredie, 

v ktorom podporili dosahovanie výkonových štandardov ŠVP. Zrozumiteľne sprostredkovali 

deťom požiadavky vyplývajúce z naplánovaných zámerov, slovne označili očakávané 

výsledky. Priebeh celej učebnej situácie monitorovali, takmer vždy overovali plnenie 

zadaných úloh prostredníctvom spätnej väzby. Optimálne diferencovali a učebné problémy a 

z nich vyplývajúce úlohy s ohľadom na rozdielny vedomostný a osobnostný potenciál detí. 

K deťom pristupovali adekvátnym spôsobom. V činnostiach boli využívané učebné pomôcky, 

deti pracovali s informáciami získanými z rôznych zdrojov, manipulovali s digitálnym 

fotoaparátom. Telovýchovné chvíľky, pohybové hry, rôzne cvičenia a vychádzky prispievali k 

rozvíjanou základných pohybových schopností detí. Pri zdravotných cvičeniach sa 

uplatňovala primeranosť a vzostupnosť, učiteľky dbali na správne prevedenie pohybov, 

používali telovýchovnú terminológiu. Päť až šesťročné deti sa aktívne zapájali do 

zdravotných cvičení, dostatočne koordinovali pohyby horných a dolných končatín, zreteľne 

reagovali na telovýchovnú terminológiu. Učiteľky v sledovaných činnostiach kládli 

stimulujúce, otvorené otázky zamerané na porozumenie textu, predvídanie, domýšľanie. 

Sprostredkovaním zvykov a spôsobu života ľudí v období Adventu viedli deti k vzťahu k 

regionálnej a národnej kultúre. Inšpirovali ich k premýšľaniu, poskytli im čas a priestor na 

tvorivú predstavivosť. Pozorne načúvali a zdôvodňovali opodstatnenosť odpovede detí. 

Prostredníctvom praktických činností napomáhali rozvoju ich poznania a prezentovania sa. 

Päť aţ šesťročné deti boli pri nadobúdaní nových poznatkov a postojov aktívne. Ich 

komunikáciu podporovali učiteľky prostredníctvom riadeného rozhovoru. Kladenými 

otázkami ich usmerňovali k vysvetľovaniu, k formulovaniu a ďalšiemu odovzdávaniu 

informácií, vyzývali ich k interpretovaniu vlastných myšlienok zážitkov a dojmov z 

poznaného. Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti podporili podnetným prostredím. K 

rozvíjaniu jemnej motoriky boli deti vedené pri pracovných a konštruktívnych činnostiach. 

Pre realizované činnosti vytvorili učiteľky bezpečné a podnetné prostredie rešpektujúc 

fyziologické potreby a požiadavky súvisiace s rozvojom detí. Počas celého dňa dbali o 



bezpečnosť a ochranu ich zdravia. Výraznú pozornosť venovali rozvoju sebaobslužných 

zručností a osvojovaniu návykov detí súvisiacich s poriadkom a čistotou. Činnosti súvisiace s 

kultúrou stolovania a stravovania deti vykonávali samostatne. V sledovaných aktivitách 

učiteľky viedli deti k spolupráci a vzájomnému akceptovaniu sa, vyzývali ich k vyjadrovaniu 

svojich skúseností, postojov a pocitov z prežitého. Povzbudzovali ich a priebežne hodnotili 

ich vedomosti a zručnosti. V záverečnom hodnotení ocenili činnosť detí, ich ochotu aj osobný 

úspech. Takmer vždy poskytli deťom priestor na reflektovanie prežitého a nadobudnutého. 

Päť až šesťročné deti vystupovali so sebaistotou a sebadôverou, dokázali pracovať v 

skupinách, vzájomne si radili a pomáhali. Hodnotili svoje poznatky a výsledok svojej 

činnosti, primerane prezentovali svoje hodnoty a postoje. Písomné materiály použité pri 

školskej inšpekcii: informačný dotazník pre riaditeľa školy; autodiagnostický dotazník pre 

učiteľov MŠ; ŠkVP Po dúhovom moste za poznaním; školský poriadok; koncepcia rozvoja 

školy; rozpracovanie krátkodobých cieľov školy; správa o VVČ, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2015/2016; plán činnosti metodického združenia; doklady 

o vzdelaní pedagogických zamestnancov; zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady a rady 

školy; ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov; ročný plán 

vnútornej kontroly školy; zriaďovacia listina.  

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 
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Budova materskej školy je účelne zariadená a prispôsobená na výchovu a vzdelávanie 

detí predškolského veku. Pozostáva zo štyroch pavilónov. Každý z nich má samostatný 

vchod, umyváreň, hygienické zariadenia, herňu a spálňu. Pavilóny sú spojené spojovacou 

chodbou, z ktorej je prechod do hospodárskej časti budovy, kde sa nachádza kuchyňa, 

skladové priestory a kancelárie.  

K pobytu detí slúži veľký dvor s výsadbou drevín a kríkov, pieskoviskami 

a záhradným vybavením, ktorý je pravidelne udržiavaný zamestnancami školy. Školská 

záhrada poskytuje možnosti na realizovanie výchovných i relaxačných aktivít. V tomto 

školskom roku sme pokračovali v aktivitách na prípravu revitalizácie školského dvora 

„Prírodnej školskej záhrady“. 

Materiálne podmienky sú postupne skvalitňované v rámci finančných možností. 

Materská škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami. Postupne sa skvalitňuje 

vybavenie kvalitnou výpočtovou technikou pre zamestnancov a pre vzdelávanie detí. 

Zabezpečili sme výpočtovú techniku a interaktívne pomôcky do všetkých tried. Všetky triedy 



majú nový interiér. Realizovali sme výmenu podlahových krytín (P4), radiátorových krytov 

(P1, P3), výmenu osvetlenia (P1, P4) , vymaľovanie spální (všetky pavilóny).   

Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, 

spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúžia na celostný rozvoj 

osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP. 
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Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Tvoria ju triedy s príslušnými 

priestormi (herňa, spálňa, hygienické zariadenia), vstupné priestory, miestnosť pre 

pedagogických a prevádzkových zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi, sklady.  

K materskej škole patrí taktiež dvor, na ktorom sa nachádza betónový chodník, dve 

pieskoviská a zatrávnená plocha so stromami a s detskými preliezačkami. 

Materská škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami. Postupne sa 

skvalitňuje vybavenie kvalitnou výpočtovou technikou pre zamestnancov a pre vzdelávanie 

detí. Zabezpečili sme výpočtovú techniku do všetkých tried. Všetky triedy majú nový interiér. 

Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, 

spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúžia na celostný rozvoj 

osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP. 

V tomto školskom roku boli staré betónové terasy pod oknami jednotlivých tried 

nahradené zámkovou dlažbou.  

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

V zmysle zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 307 a VZN č. 413 prispievali rodičia alebo 

iné osoby, ktoré mali voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť ma čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s predprimárnym vzdelávaním.  Príjem a čerpanie finančných prostriedkov bol 

uskutočnený podľa predbežného plánu čerpania daných prostriedkov.  

Príspevky od rodičov a iných zdrojov: 

Dobrovoľné príspevky do fondu RZ boli schválené na plenárnom RZ, správu o hospodárení 

vedie RZ. Prostriedky boli použité na zakúpenie:  hračiek, odbornej a detskej literatúry a 

časopisov, darčekov pre deti pri rôznych príležitostiach, autobusovú dopravu na exkurzie 



a výlety, divadelné predstavenia, spoločné akcie rodičov a detí, doplnkové výtvarné 

a pracovné potreby, hygienické potreby, drobný materiál, dekorácie, CD a pod.  

 

m) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepcia školy bola upravená v súčinnosti s koncepciou Základnej školy 

s materskou školou. Cieľom koncepcie je vytvoriť optimálne edukačné podmienky a zdroje 

pre deti predškolského veku vzhľadom ku kvalitnému rozvíjaniu kľúčových kompetencií.   

Hlavným zámerom je dosiahnuť hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania – optimálnu 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň ako základ pripravenosti detí 

na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti prostredníctvom plnenia nasledovných 

strategických a špecifických cieľov: 

  

1. Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach – zámerne celostne 

rozvíjať osobnosť dieťaťa.  

V zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie a následne školského vzdelávacieho programu bol pedagogický proces 

smerovaný k dosiahnutiu optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako 

základu pripravenosti na školské vzdelávanie.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteliek sa dostatočne zameriavala na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí podporovaním nových výučbových stratégií, interaktívneho 

zážitkového učenia, kooperatívneho učenia. Deti sa individuálne a aktívne zapájali do voľby 

a realizácie edukačných aktivít. Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli systematicky 

a cieľavedome implementované prvky rozvíjajúce predčitateľskú gramotnosť a prírodovednú 

gramotnosť. V edukačných aktivitách sme posilnili realizáciu výskumne ladenej koncepcie 

v prírodovednom a technickom vzdelávaní, ktorá následne umožní kvalitnejšie plnenie 

realizovaného projektu Fibonacci v základnej škole.  

2. Edukačné prostredie prispôsobiť edukačným potrebám a záujmom dieťaťa. 

Materská škola pokračovala aj v danom školskom roku v zabezpečovaní kvalitného 

didaktického materiálu, odbornej a detskej literatúry, výtvarného a pracovného materiálu, 

počítačov a elektronických pomôcok, čím sa nám vo veľkej miere darí skvalitňovať 

podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetci zamestnanci vytvárali pre 

deti podnetné prostredie umožňujúce skúsenostné učenie sa detí.  

 



3. Zamerať sa na interakciu medzi školou,  rodičmi a základnou školou. 

Snažili sme sa v čo najväčšej miere podporovať a posilniť spoluprácu materskej školy 

a rodiny. Rodičov sme aj naďalej viedli k tomu, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť 

v procese výchovy a vzdelávania svojich detí, zapájali sa do života materskej školy v rámci 

rôznych aktivít, častejšie sme smerovali komunikáciu na odborne zameranú problematiku. 

V rámci vytvorenia právneho subjektu Základnej školy s materskou školou sa výrazne 

skvalitnila vzájomná spolupráca, čím sa vytvorili vhodné podmienky pre plynulý prechod detí 

z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. K lepšiemu prechodu detí do základnej školy 

prispeli stretnutia rodičov s odborníkmi zamerané na témy, ktoré súvisia zo začiatkom plnenia 

školskej dochádzky.  

n) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov 

opatrení 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces, 

 veľmi dobrá prezentácia školy na verejnosti, 

 aktívna spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, 

 aktívna realizácia medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania,  

 kvalitné personálne podmienky, odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 skvalitnila sa pružnosť pri riešení opráv havarijných stavov budovy, pri údržbe a 

odstraňovaní nedostatkov,  

 skvalitnenie udržiavania školského areálu, 

 neustále skvalitňovanie materiálneho zabezpečenia, 

 kvalitné vybavenie tried,  

 akceptujúci prístup vedenia školy (riaditeľka), 

 výborné výsledky vo výtvarných súťažiach, 

 zdravé a kultúrne stravovanie, 

 podpora vedenia školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, 

 podpora vedenia školy pri zabezpečovaní VVČ kvalitnou odbornou literatúrou, 

 podporujeme inkluzívne vzdelávanie detí so ŠVVP.  

 

 

 

 



Oblasti,  v ktorých sú určité nedostatky 

 zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb, dosiahnutej úrovne a rozvojového 

potenciálu, momentálnych osobných dispozícií detí prispôsobovaním cieľov 

a činností, 

 aktívna spolupráca s rodičmi, nedostatočný záujem o dianie v škole zo strany 

niektorých rodičov, 

 nedostatok miest v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tým 

potreba navyšovania počtu detí v triedach. 

 

Návrhy opatrení vyplývajúcich z analýzy 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 v rámci pedagogického pôsobenia učiteliek naďalej eliminovať ich prílišnú dominanciu, 

využívanie informatívno-receptívnych metód vo vzťahu k deťom, obmedziť jednostranné 

podávanie informácií,  

 diferencovať plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v aktivitách detí, ich náročnosť 

prispôsobovať dosiahnutej úrovni,  

 skvalitniť realizáciu evaluácie výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 vytváraním projektov celoškolského, alebo triedneho charakteru zvýšiť obsahovú úroveň 

a zameranie aktivít na škole. 

 

Oblasť riadenia: 

 skvalitniť kontrolný systém a systém vnútornej evalvácie, 

 v hospitačnej činnosti sledovať plnenie opatrení vyplývajúcich z hodnotenia výchovno-

vzdelávacej činnosti, 

 participovať s poradnými orgánmi na pedagogickom riadení, skvalitňovaní výchovno-

vzdelávacej činnosti a profesijnom rozvoji učiteľov. 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 oboznamovať podrobne zamestnancov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti 

školstva, 

 posilniť individuálne vzdelávanie. 

 

 

 

 



Spolupráca s inštitúciami a rodičmi 

 v úzkej spolupráci s CPPPaP Trnava a rodičmi venovať zvýšenú pozornosť deťom 

s odloženou školskou dochádzkou,  

 spolupracovať s odbornými inštitúciami pri rozvoji školy, 

 zefektívniť informovanosť rodičov, prehĺbiť spoluprácu, rozšíriť individuálne konzultácie 

o dieťati, empatia , pomoc, ochota voči rodičom, vyvarovať sa konfliktom, pracovať na 

raste vlastnej profesionality, pedagogickom takte, tým predchádzať sťažnostiam so strany 

rodičov. 

Materiálne podmienky 

 pokračovať s skvalitňovaní interiérového a exteriérového vybavenie materskej školy, 

 zabezpečiť  postupné vymaľovanie priestorov, výmeny podláh v triedach, 

 pokračovať v revitalizácii školského dvora. 

 

o) Informácie o: 

 psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania  

Psychohygienické podmienky boli primerane zabezpečené potrebám detí i  

zamestnancov. Rodičia i zamestnanci mali možnosť pri riešení aktuálnych, prípadne 

problémových situácií spolupracovať s odborníkmi z poradenských  zariadení. V súlade s 

platnou legislatívou a hygienickými normami sa dodržiaval odsúhlasený prevádzkový čas, 

pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, stravovacie návyky detí, pitný režim, každodenný 

pobyt na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity detí, popoludňajší spánok, oddych a relaxačný 

režim v čase popoludňajšieho odpočinku. Počet detí v jednotlivých triedach bol v súlade 

s aktuálnym právnym stavom.  

 

 spolupráci materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb rodičom a deťom 

Pre rodičov boli zabezpečenie konzultačno-poradenské služby, ktoré sú poskytované 

školou, kde pedagogický zamestnanec je povinný v zmysle školského zákona 245/2008 Z. z. 

vykonávať a poskytovať dieťaťu a jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s 

výchovou a vzdelávaní. V rozhovoroch a spoločnými konzultáciami sme utužovali dobré 

vzťahy s rodinou a získavali základné údaje o deťoch potrebné k ucelenej pedagogickej 

diagnostike detí. Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí a hľadaním 

riešenia pri výchovných problémoch detí. Všetky aktivity a poradenská činnosť prebiehali 

v súlade s dokumentom školy „Rozpracovanie krátkodobých cieľov školy n školský rok 

2018/2019. 

 



 vzájomných vzťahoch medzi materskou školou a deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v materskej škole podieľajú 

Kladne môžeme hodnotiť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie Trnava - deti absolvovali depistáž školskej zrelosti. Rodičia mali 

možnosť individuálne konzultovať výsledky a celoročne spolupracovať so psychológom, 

riešiť poruchy správania detí.  

Kladne hodnotím spoluprácu s vedením školy, riaditeľstvo sa aktívne zaujímalo o 

potreby materskej školy, skvalitňovalo materiálno-technické zabezpečenie, priestorové 

podmienky, zabezpečilo výmenu okien na celej budove materskej školy. Veľkým pozitívom 

je prejavovaná dôvera v odborné a organizačné schopnosti  všetkých zamestnancov, čo 

prispieva k dobrej klíme na pracovisku materskej školy. 

 

Celkovo materskú školu hodnotím na veľmi dobrej úrovni po stránke výchovno – 

vzdelávacej, technicko – materiálnej, aj v oblasti spolupráce s mimoškolskými 

organizáciami. 

 

Vypracovala: PaedDr. Karin Hambálková, PhD. zástupca riaditeľa pre MŠ 

 

 

Schválila: Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 02.septembra 2019 a odporučená na predloženie 

rade školy. 

Správa prerokovaná v Rade školy pri Základne škole s materskou školou, Kornela Mahra 11 

v Trnave dňa 10.10.2019 a odporučená na predloženie zriaďovateľovi. 

 

 


