
 
S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   
Materskej  školy Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 

 za školský rok 2017/2018. 
 
 

 
 
 
 
 
Predkladá: 
       
PaedDr. Gabriela Strýčková   
riaditeľka MŠ      
    
      Prerokované v pedagogickej rade MŠ 
                dňa 20.08.2018 
 
      Vyjadrenie rady školy:  
       
                                                                Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
                   MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2,  
                                                                844 02 Bratislava 
                             s c h v á l i ť 
                                                                      Správu o výsledkoch a podmienkach  
                 výchovno-vzdelávacej činnosti   

           MŠ Švantnerova 1, Bratislava za školský rok 
                                                                      2017/2018 
                                                                       
                                                                                                                 

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

                 Mgr. Zuzana Krajčírová   predseda Rady školy 
                                         pri MŠ Švantnerova 1 
                                                    Bratislava 

                                                                       Stanovisko zriaďovateľa:  
 
MČ Bratislava –Dúbravka, Žatevná 2,  
844 02 Bratislava 
s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti 
MŠ Švantnerova 1, Bratislava 

                                                                       za školský rok 2017/2018 
 

 
................................................................ 
       RNDr. Martin Zaťovič - starosta   



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2017/2018 

 2

 
 
 
Vypracovali: PaedDr. Gabriela Strýčková – riaditeľka 
                       Mgr. Zuzana Krajčírová poverená zastupovaním riaditeľky, vedúca MZ,  
                                                              predsedkyňa RŠ  
                       Mgr. Martina Sklenicová, koordinátor projektov 
                      Triedne učiteľky: Mgr. Jana Jakubová, Mgr. Evelína Fintorová,  
                                                Adriana Fialová, Mgr. Martina Sklenicová 
                      
 
 
 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

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

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  
3. Koncepcia školy. 
4. Plán aktivít MŠ Švantnerova 1, Bratislava na školský rok 2017/2018. 
5. Vyhodnotenie plnenia plánu metodického združenia. 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Švantnerova 1, Bratislava. 
7. Ďalšie podklady: 
 vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za jednotlivé triedy. 
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I.  
a) Základné identifikačné údaje o škole:  
 
1. Názov školy: Materská škola 
2. Adresa školy: Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
3. Tel. č.: 02/6436 4540, 0940 503 918       
4. Internetová    
    adresa: www.mssvantnerova.sk   
    Elektronická    
    adresa: 

riaditelka@mssvantnerova.sk, 
skolskajedalen@mssvantnerova.sk    

5. Zriaďovateľ: MČ Bratislava-Dúbravka 
    Adresa     
    zriaďovateľa: Žatevná 2, 844 02  Bratislava 
IĆO 
zriaďovateľa: 00603 406 

 
 
 b) Vedúci zamestnanci školy: 
 
Riaditeľka MŠ PaedDr. Gabriela Strýčková 
Poverená zastupovaním 
riaditeľky  MŠ  Mgr. Zuzana Krajčírová 
Vedúca ŠJ Emília Štefeková 

 
 c)  Údaje o rade školy: 
 
Údaje o rade školy: 
Rada školy pri MŠ Švantnerova 1, Bratislava 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. Funkčné obdobie začalo dňom  23.9.2015 
na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 

 

Dátum 
ustanovenia: 23.9.2015 
Počet členov:  7 

 
 

Predseda RŠ : Mgr. Zuzana Krajčírová      
 počet 
pedagogickí zamestnanci : Mgr. Zuzana Krajčírová 
nepedagogickí zamestnanci : Lýdia Pápežová 

rodičia : 
Ing. Michaela Záletová,  

Mgr. Martin Masár 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - 
Dúbravka: 

Mgr. Natália Galisová,  
Ing. Juraj Horan,  
Ing. Juraj Káčer   

http://www.mssvantnerova.sk
mailto:riaditelka@mssvantnerova.sk,
mailto:skolskajedalen@mssvantnerova.sk
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 

Počet zasadnutí rady školy: 3 

1. Zasadnutie: 2.10.2017 
 

 Prijaté boli : nová pani upratovačka – p. Chalupová od septembra 2017 a nová pani 
učiteľka v I. triede p. Lenka Hudeková 

 RŠ prijala návrh vybudovať stojany na bicykle za budovou MŠ ( na požiadavku 
rodičov) a oboznámila sa s projektom na vybodovanie športoviska v areáli MŠ 
a projektom Z rozprávky do rozprávky 

 Predložené a schválené boli Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 
2017/2018, ktoré obsahovalo:  

      -    návrh počtu prijatých detí,  
- príspevky zákonného zástupcu žiaka na čiastkovú úhradu nákladov, 
- personálne zabezpečenie 
- materiálno-technické zabezpečenie 
- krúžková činnosť 

 
2. Zasadnutie: 5.4.2018 

 
 Pani riaditeľka predložila RŠ návrh počtu prijímaných detí na školský rok 

2018/2019, ktorý RŠ schválila. 
 RŠ bola podrobne oboznámená s prebiehajúcimi a pripravovanými 

projektmi v MŠ. 
 Zobrala na vedomie požiadavku vymaľovania podkladových stien pre 

projekt Farebná škôlka 
 

3. Zasadnutie: 20.6.2018 
 

 RŠ zobrala na vedomie informácie o zabezpečení prázdninovej činnosti 
 Prerokovala Návrh o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 RŠ vyhodnotila akcie s rodičmi a prijala pozvanie na „Grilovačku“. 
 Zobrala na vedomie informácie o počte prijatých a neprijatých detí k septembru 2018 

Celkové hodnotenie spolupráce: 

Na radách školy sa pravidelne aktívne zúčastňovala riaditeľka MŠ, vysoko hodnotíme činnosť 

kolektívu, spoluprácu s riaditeľkou školy, vzájomnú spoluprácu s rodičmi, ochotu riešiť 

problémy. 

 

d) Údaje o poradných orgánoch  riaditeľa školy:  
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1. Pedagogická rada, 

2. Metodické združenie, 

3. Združenie rodičov materskej školy. 

 

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu. 

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok 

(Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR) a analýzy výchovno–

vzdelávacej činnosti za školský rok 20017/2018. 

Pedagogická rada 

Počet zasadnutí pedagogickej rady: 4-krát a 6-krát operatívne pracovné porady 

Problematika, ktorou sa pedagogická rada zaoberala (bližšie viď zápisnice): 

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

rok 2016/2017  

Koncepčný zámer školy na obdobie 2015-2019  

Školský vzdelávací program a učebné osnovy  

Projekty realizované v MŠ 

Kontinuálny plán a formy vzdelávania pedagogických zamestnancov 

      Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov:  

 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony    

 § 5 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch 
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, dokumentácie 
súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti, vnútorných predpisov školy a ostatnej 
dokumentácie zamestnávateľa. 

 Dohovor č. 104/1991 Zb. o právach dieťaťa uverejnený v Zbierke zákonov SR pod č. 
22/1991 strana 502 v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zaradenie do príslušnej platovej triedy a platovej tarify § 4, § 5 a § 5a,  či 
spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce, vie čo je to funkčný plat § 7, 
osobný plat § 7a, rôzne  

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ  - ZPZ v kategórii učiteľ pozná vyhlášku, 
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 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 
vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov  

 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre 
deti a mládež 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. – § 84 Pracovný poriadok,  § 99 evidencia pracovného času, 
 Zákon č. 552/2003 Z. z. – § 12, 
 Zákon č. 596/2003 Z. z. – § 22, 
 Zákon č. 245/2008 Z. z. – § 11, 
 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení č. 2010-885/18548:1-141 s účinnosťou od 15. júna 2010, 
 Pracovný poriadok  
 Organizačný poriadok školy  
 Prevádzkový poriadok.  

 

       Odborné témy pre rodičov: odborné pedagogické: adaptácia detí na MŠ, príprava 

       predškolákov do ZŠ, zdravotné: očná, logopedická, depistáž, ovčie kiahne, pedikulóza,  

      žltačka typu A, mononukleóza, ako sa chrániť pred kliešťom, rotavírus  
  

       Prípravy otvorených hodín pre rodičov Z rozprávky do rozprávky 

       Prípravy príspevkov pre regionálne noviny, informácie o projektoch a aktivitách MŠ 

       Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovanie, využívanie foriem práce, zdroje 

 Pozorovacie hárky a záznam o dieťati, využívanie hodnotenia činnosti deťmi 

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

        rok 2016/2017 – predloženie materiálov, návrh aktivít na školský rok 2018/2019 

       Organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti 

       Rôzne, diskusia, informácie z porád riaditeľov MŠ na MÚ, organizácia aktivít nad rámec 

       VVČ  

Systém kontroly: plnenie uznesení, prerozdelenie kompetencií, spoluúčasť na riadení 

a organizovaní porád, hospitácie a kontroly, publikačná činnosť, prezentácia fotografií 

rodičom. 
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Metodické združenie  

V školskom roku 2017/2018 sa členovia MZ stretávali hlavne pri príprave a realizácii 

projektov plánovaných v MŠ a taktiež na základe plánu MZ. Na všetkých stretnutiach sa 

viedli diskusie v tvorivej a nápaditej atmosfére.  Pozitívne možno hodnotiť kolegyne, ktoré 

prezentovali svoje vybrané témy a okruhy v aplikácii na konkrétne príklady vychádzajúce 

z každodennej praxe. Niekoľko stretnutí bolo zameraných na prípravu a realizáciu aktivít ako 

súčastí pripravovaných projektov v rámci MŠ ale aj v spolupráci s rodičmi a širokou 

verejnosťou. 

1.stretnutie:   4 .10. 2017  

Téma: Predčitateľská a čitateľská gramotnosť  v oblasti Jazyk a komunikácia 

Spracovala a prezentovala: PaedDr. Gabriela Strýčková 

Pani riaditeľka formou PowerPointovej prezentácie v konkrétnych aktivitách a činnostiach 

podrobne spracovala a vysvetlila niekoľko metód rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí 

predškolského veku (metóda spoločného čítania, metóda slovná banka, metóda 

prediktabilných textov a pod.). Ochotne odpovedala na otázky týkajúce sa daných aktivít. 

Zhodnotila pozitíva aj negatíva, ktoré sa vyskytli pri ich realizácii. 

 

2.stretnutie:  20.11. 2017 

Téma: Grafomotorické zručnosti a ich rozvoj 

Spracovala a prezentovala: Adriana Fialová 

Pani učiteľka nám prostredníctvom PowerPointovej prezentácie priblížila ( na konkrétnom 

dieťati) charakteristické znaky detského výtvarného prejavu ako prípravy na písanie 

v základnej škole. Porozprávala nám o formách práce stimulujúcich u dieťaťa rozvoj jemnej 

a hrubej motoriky. V závere prebehla krátka diskusia k prezentovanej téme. 

 

3.stretnutie:  6. 3. 2018 

Téma: Bádateľské aktivity a experimenty s využitím DT 

Spracovala a prezentovala: Mgr. Martina Sklenicová 

Pani učiteľka si pripravila názornú ukážku aktivity na tému „Voda“ - „Ako mizne voda“. Pani 

učiteľky sa mohli zoznámiť s priebehom experimentu, pozreli si ukážku záznamového hárku 

na vyhodnotenie experimentu, ktorý je podmienkou pri takejto bádateľskej aktivite. 

 

4.stretnutie: 3. 4. 2018 

Téma: Využitie hudobného nástroja a Orffovho inštrumentára v hudobnej výchove a 
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Hudobno-pohybová výchova každodenne 

Spracovala a prezentovala: Mgr. Jana Jakubová a Mgr. Evelína Fintorová 

Obe pani učiteľky nás oboznámili s návrhom priebehu pripravovaného vystúpenia ku dňu 

matiek pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Pri príprave scenára rozprávok, hlavne jeho 

hudobnej časti, preukázali svoje odborné a profesijné zručnosti a schopnosti. Kolegyne 

doplnili svoje návrhy o prednesené pripomienky a požiadavky, hlavne organizačného 

charakteru. Pripravovaného vystúpenia sa zúčastnili deti celej materskej školy Švantnerova 

v Dome kultúry Dúbravka pri príležitosti osláv dňa matiek. 

 

5.stretnutie: 5.6. 2018 

Téma: Spolupráca s rodičmi  pri adaptácii detí na prostredie MŠ a Sociálno-emocionálna 

výchova v praxi 

Spracovala a prezentovala: Daniela Keméňová a Lenka Hudeková 

Obe pani učiteľky svoje teoretické poznatky spojili s príkladmi z praxe, s ktorými sa v tomto 

školskom roku stretli. Spoločne sme formou diskusie zhodnotili a doplnili ich poznanie  

o vlastné konkrétne zážitky a skúsenosti. 

 

Neformálne stretnutia: 

V školskom roku 2017/2018 sme sa spoločne zúčastnili slávnostnej predvianočnej večere 

v reštaurácii „Patrónsky pivovar“, navštívili sme divadelné predstavenie v Modrom salóniku 

SND „Leni“ (25.1.2018). Niektorí členovia pedagogického zboru prijali pozvanie na filmovú 

premiéru komédie „Dve nevesty a jedna svadba“(24.4.2018) a veselú činohernú komédiu v 

SND „Apartmán v hoteli Bristol“ (16.6.2018). 

 
Združenie rodičov materskej školy 
Počet zasadnutí:  3-krát a operatívne stretnutia s rodičmi 

Problematika, ktorou sa Združenie rodičov zaoberalo:  Návrh aktivít, Plán aktivít, 

spolupráca a spolufinancovanie aktivít a revitalizácie školského dvora (loptové ihrisko na 

ŠD),  odborné témy a stretnutia: adaptácia detí v MŠ, príprava detí na ZŠ, diagnostika zraku 

detí; hodnotenie spolupráce a spolupodielanie na edukácii: otvorené hodiny pre rodičov,  

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

školský rok 2016/2017, Koncepčný zámer školy, Školský vzdelávací program a učebné 

osnovy, Realizácia projektov, Školský poriadok, Informatívny súhlas pri organizovaní aktivít 
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mimo areálu školy, Vyjadrenie rodičov o ochrane osobných údajov dieťaťa, aktivity 

organizované v spoluúčasti rodičov. 

Systém kontroly: hodnotenie aktivít, rozpočet aktivít a správa o hospodárení, dotazník 

o spolupráci a spoluúčasti rodičov na edukácii, besiedky, vystúpenia detí na verejnosti, 

realizácia projektov a ich vyučtovanie, dotazník na webovej stránke.  

 
II.  
a) Údaje o deťoch školy za školský rok 2017/2018: 
-  údaje o počte detí  školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 
 
             Stav detí k 15.09.2017                              Stav detí k 30.06.2018 

  Z nich   Z nich 

trieda 
Poč
et detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

tried
a 

Poč
et detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  23     1 23      
2  24     2 23      
4A  25  25  5 4A 25   25       4 
4B  24  15  3 4B 24   15  3 
spolu  96  40  8 spolu 95   40  7 
         
Školský rok  2018/2019 
 k 15.09.2018 
Celkový počet detí 94 
Počet tried 4 
Predškoláci 37 
Počet detí s ŠVVP 0 
OŠD  zostávajúci v MŠ 7 
Odchádzajúcich do ZŠ: 32 
Nultý ročník ZŠ 0 
  
Novoprijaté deti do MŠ - 
celkom: 27 
Z toho deti do 3 rokov 0 
Neprijaté deti do MŠ 
s trvalým pobytom MČ BA 
– Dúbravka 0 
  

 
k 30.06.2018 
zostávajúcich detí z min. šk. 
r: 67 
prijatých do MŠ: 27 
neprijatých do MŠ: 0 
odchádzajúcich do ZŠ: 32 
odložená  školská 7 
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dochádzka: 
 
Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami 
           OŠD  -   odložená školská dochádzka 
 
b) Počet detí mimo regiónu MČ Bratislava -Dúbravka k 30.06.2018 
 

počet detí  SPOLU 

  

MČ 
Devínska 
Nová Ves 

Karlova 
Ves 

Iné ... 

MČ 
Devínska 
Nová 
Ves ...  Iné 

               
k   30.06. 
2018  

 
 4       4 

 
 
III. a)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu 30.06.2018: (údaje o počte zamestnancov a 
plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy) 
 

  
meno a 

vedúcich     
/ ostatní 

priezvisko 
zamestn. 
počet 

   počet 

riaditeľka  PaedDr. Gabriela 
Strýčková  školník 1 

Poverená 
zastupovaním 
riaditeľky 

Mgr. 
Zuzana 
Krajčírová 

   upratovačky 2 

učitelia   8  vedúca ŠJ 0 

spolu   8  hlavná 
kuchárka 1 

    kuchárky  

 
 pomocné 

kuchárky 1 

    spolu 5 

 
 
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických  zamestnancov 
k 30. júnu 2018: 
 
Materská škola Počet Spolu 
zamestnanci MŠ - spolu 13 13 
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Z toho PP*   
Z počtu PP 8 8 
- kvalifikovaní 8 8 
- nekvalifikovaní 0 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 0 
Z toho NP**   
Z počtu NP 5 5 
- školský psychológ***   

- špeciálny pedagóg   

- upratovačky 3 3 
- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.)   
- kuchárky 2 2 
- vedúca ŠJ 0 0 
zamestnanci ŠJ- spolu 2 2 
Spolu počet zamestnancov MŠ a 
ŠJ 

13 13 

Z celkového počtu 
zamestnancov MŠ počet PP 

8 8 

 
Vysvetlivky: PP* – pedagogickí zamestnanci,  NP** – nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
 
 
 
 
b) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
            ( § 2 ods.1 písm. h)  – údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Druh KV Počet 
zamestnancov 

Meno a priezvisko zamestnanca 

 
Adaptačné  

1 Lenka Hudeková 

 
Špecializačné 

  

 
Funkčné  

  

Aktualizačné 5 Mgr. Zuzana Krajčírová, PaedDr. Gabriela Strýčková: 
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na 
písanie v ZŠ 
Mgr. Martina Sklenicová:  Autorstvo textových 
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c)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Tanečné vystúpenie na otvorení hodov 2017, projekt Z rozprávky do rozprávky - divadelné 
vystúpenie, Všetci sme rovnakí a predsa iní – prezentácia projektov, Cibuľka nie je iba na 
jedenie: bližšie informácie na www.mssvantnerova.sk, krúžok Babydance, výučba AJ, 
"Medzinárodný festival“ k projektu Všetci sme rovnakí a predsa iní; otvorené hodiny: 
plavecký, korčuľovanie; Z rozprávky do rozprávky: putovanie Macka Uška,  Čitateľské 

podkladov pre výučbový program Moja rodina pre 
materské školy vydaný vo vydavateľstve STIEFEL 
EUROCART s.r.o. 
Adriána Fialová: Revízia obsahu predprimárneho 
vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, 
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava 
na písanie v  základnej škole, 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia 
oblasť: Matematika a práca  s informáciami. 
Mgr. Jana Jakubová: Školské projekty a medzinárodné 
partnerstvá cez internet. 
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na 
písanie v ZŠ 

 
Vlastné 
aktualizačné 

  

 
Prípravné 
atestačné  

1 Mgr. Jana Jakubová 

 
Inovačné 

  

 
Špecializačné 
inovačné 

  

 
Funkčné 
inovačné 

  

 
Kvalifikačné 

  

http://www.mssvantnerova.sk,
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denníky z prečítaných klasických rozprávok; Inovatívne formy spolupráce s rodičmi: odborné 
pedagogické a zdravotné témy, tvorba projektov/posterov/banerov, brigády pri skrášľovaní 
školského dvora MŠ a natieranie preliezačiek „Čistejšia Dúbravka“, zbierka Týždeň modrého 
gombíka, zbierka potravín Stolček prestri sa; Zbierka nepotrebných okuliarov; Vianočné 
tvorivé dielničky; aktívna účasť na projektoch; finančná a materiálna pomoc (2% z dane), 
zber papiera a platov - OLOmánia, Tekvičkové slávnosti, Vystúpenie na otváraní Hodov 
2017, Minisláviček (organizuje DK), vystúpenie detí ku Dňu mamičiek v DK, Atletický deň 
materských škôl Dúbravky-2. miesto, koncerty v MŠ a v ZUŠ Batkova 
 
d)       Aktivity a prezentácie školy na verejnosti  www.mssvantnerova.sk  : 
 
AKTIVITY: 

 por.č. Názov akcie 
počet 
tried 

VÝLETY   1. Mestečko povolaní, kino  4 
   2. Dúbravský náučný chodník 2 
VÝSTAVY : 
prezentácia       MŠ 3. Vesmír očami detí 4 
  4. Výstava tekvíc 4 

  5.  
Dopravný prostriedok 
budúcnosti 4 

   6. 

Galéria prác vytvorených 
práca Z rozprávky do 
rozprávky 4 

   7. Výtvarná súťaž Zelený svet 4 

 Divadlá v MŠ 
        
8. Divadlo Zajko Lajko 4 

    9.  Psík Lojzík 4 

 
     
10. O malom kuchárikovi 4 

 11. Alkana: Strašidielka 3 

 
   
12. Rodina Snehuliakov 4 

 13. Nová scéna Bajaja 2 

 Koncerty v MŠ 
                     

14. Predaná nevesta 4 

  15. 
Koncert mladých umelcov 
ĽŠU Batkova 2 

 
   
16.  Disco karneval 4 

ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA 17.  Korčuľovanie 2 
  18. Karneval na ľade 2 

  
   
19.  Plávanie 2 

 20. Športový deň MŠ 1 
 21. Európsky týždeň športu 4 

http://www.mssvantnerova.sk
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Škola v prírode  neorganizujeme  
KULTÚRNE 
podujatia  22. Minisláviček 1 
 23. Vianočné tvorivé dielne 4 
  24. Tekvicové slávnosti 4 
  25. Karneval 4 

  26. 
Vystúpenia detí pre Denné 
centrum dôchodcov 4 

  27. Veľkonočné tvorivé dielne 4 
  28. Rozlúčka s predškolákmi 4 
  29. Kultúrny program Deň matiek 1 
 30. Nová scéna Bajaja  

INÉ AKTIVITY 31. 
Zber papiera a plastu 
OLOmánia,  4 

  32. Mikuláš, čo vo vreci máš, 4 
  33. Návšteva ZŠ Sokolíkova 2 

 34. 
Všetci sme rovnakí a predsa 
iní 4 

 35. Poníky v MŠ 4 
 36.  Sanitka  v MŠ 4 
 37. Kúzelník 4 
 38. Dopravné ihrisko 4 

  39. 
Grilovačka – Deň otcov 
(nepriaznivé počasie) 4 

 40. Otvorená hodina pre rodičov 4 
 41. Zápis detí do MŠ 1 

 42. 
Zbierka trvanlivých potravín: 
Stolček prestri sa 4 

 43. 
Exkurzia: Včelárstvo 
Dedinský 2 

 44. Biodiverzita v Dúbravke 1 
 45. Exkurzia ÚĽUV 2 

 46. 
Návšteva v ZŠ Sokolíkova 
a ZŠ Beňovského 2 

VÝTVARNÉ 
SÚŤAŽE 47. Vesmír očami detí 4 

 
  
48.  Tekvicová slávnosť 4 

 49. 
Dopravný prostriedok 
budúcnosti 4 

 50. Výtvarná súťaž Zelený svet 4 
 51. Z rozprávky do rozprávky 4 
    

 
 
e)  Dosiahnuté výsledky v olympiádach a súťažiach 
 
Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                             
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 
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regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Vesmír očami detí    účasť    
Zelený svet – vv súťaž    účasť  
Dopravný prostriedok 
budúcnosti – vv súťaž 

 účasť    

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri 
dosiahnutí 1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky. 
 
f) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

– údaje o  aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Zrealizované projekty v MŠ Švantnerova 1 v školskom roku 2017/2018 
 
Október 2017   Svetový deň zdravej výživy. 
Cieľ/Zameranie projektu: Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. 
Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie 
základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená 
s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou 
a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.  
Deti si spoločne s pani učiteľkami pripravovali v priebehu jedného týždňa široké spektrum 
ochutnávky ovocia a zeleniny. Deti v podobe rôznych aktivít ako napr. tancom, spevom, 
tvorbou plagátov s pojmovou mapou zdravej výživy, maľbou a kolážou, spoznali aký význam 
má pre náš organizmus zdravá výživa.  
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky 
 
November 2017  Deň materských škôl na Slovensku  
Organizátor projektu: Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre 
predškolskú výchovu (SV OMEP - www.omep.sk) vznikla myšlienka usporiadať Deň 
materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských 
škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský 
výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). 
Termín:  4. novembra 2017. 
aktivity našej MŠ: 

 Z rozprávky do rozprávky pre MŠ (aktivita smerom k verejnosti) 
 Poníky v MŠ (aktivita smerom k deťom) 
 Enviroprogram Zvieratá v lese (aktivita smerom k deťom) 

 
November 2017  Zbierka hračiek a potravín ,,Stolček prestri sa“  
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom zbierky je potešiť detičky a pomôcť sociálne slabším 
rodinám.Je to stála zbierka trvanlivých potravín ako sú olej, ryža, konzervy, cestoviny, káva, 
čaj, kakao a iné trvanlivé potraviny, ktoré dlho vydržia. Zbierka nemá vyhlásený  koniec, 
prebieha od novembra 2014 a chceme ňou pomáhať dovtedy, dokedy bude treba. 
Pomáhame prevažne rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej núdzi, ale aj osamelo žijúcim 
jednotlivcom.  Pomoc sa deje osobnou cestou, začína sa rozhovorom s klientom. Tak môžu tí, 
ktorým pomáhame, začať robiť konkrétne kroky a riešiť ich ťažkú situáciu. Ak riešenie nie je 
v krátkodobých horizontoch alebo neexistuje vôbec, vtedy je naša potravinová pomoc 
skutočnou charitatívnou činnosťou. Ak sa nájde riešenie, tak je len dočasnou podporou. Môže 

http://www.omep.sk
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nastať aj situácia, kedy potravinová pomoc zanikne preto, že klient má naporúdzi riešenie 
svojej situácie, ale nič pre to neurobí.  
šenie svojej situácie, ale nič pre to neurobí.  
Organizované v MŠ Švantnerova: rodičia a deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky 
Poďakovanie: Všetkým zúčastneným rodičom 
 
Február 2018  Z rozprávky do rozprávky  
Názov projektu: Z rozprávky do rozprávky 
Grant Nadačného fondu HB Reavis 
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom bolo, aby sme spoločne s deťmi čítali klasické rozprávky 
alebo rozprávky, ktoré má dieťa rado. Výstupom  je záznam dieťaťa formou: kresby,  komixu, 
fotografií, spracovanie obrázkového čítania (text s obrázkami). 
Rozvíjať predčitateľskú  gramotnosť uplatňovaním  špecifických metód 

 rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s 
detským hrdinom, pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy 
tvorivej dramatizácie) 

 zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí 
 vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie 

Zodpovedné: pani učiteľky všetkých tried 
 
Marec 2018 Kultúrny program Miestny spolok SČK Dúbravka  
Cieľ/Zameranie projektu: Kultúrny program detí pre členov SČK Dúbravka na ich výročnej 
schôdzi ako poďakovanie pre ich záslužné aktivity.  
Organizované deti: Deti zo IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Krajčírová 
 
Marec 2018  Všetci sme rovnakí  a predsa iní 
Názov projektu: Všetci sme rovnakí  a predsa iní 
Grant Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis 
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na využívanie inovatívnych foriem edukácie detí v 
materskej škole v spolupráci s rodičmi. 
Deti, súrodenci, rodičia a starí rodičia, získali skúsenosti o multikultúre a tradíciách vo svete a 
využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti, tiež pre ich budúci život. Spoločne s 
odborníkmi z ambasád priblížime deťom rôznorodosť ľudí rôznych pletí. 
Organizované v MŠ Švantnerova: rodičia a deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky 
 
 
Apríl 2018  Hrabanie lístia a natieranie preliezačiek Za krajšiu Dúbravku - brigáda 
v spolupráci s rodičmi detí z MŠ Švantnerova  
Cieľ/Zameranie projektu: V spolupráci so zamestnancami a rodičmi detí z MŠ Švantnerova 
sa spoločnými silami zveľadiť prostredie školského dvora pre deti navštevujúce materskú 
školu. Upravenie školského dvora pohrabaním lístia. Obnoviť starý náter na drevených 
preliezačkách, zakladanie vyvýšených záhonov.  
Organizovanie: Rodičia detí a zamestnanci MŠ Švantnerova, 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
Poďakovanie: Všetkým zúčastneným rodičom a zamestnancom MŠ Švantnerova  
 
Apríl  2018  Výtvarná súťaž – Zelený svet 2018  
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Cieľ/Zameranie projektu: Slovenská agentúra životného prostredia a naša materská škola sa 
snažíme prostredníctvom výtvarnej súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému 
prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce majú 
tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode. 
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
Apríl 2018  Z rozprávky do rozprávky:  
Cieľ projektu: Projekt priniesol deťom predškolského veku poznatky o klasických 
rozprávkach formou dramatizácie, pantomímy a hrania rolí. Školský rok 2016/2017 je 
Ministerstvom školstva SR vyhlásený rokom predčitateľskej gramotnosti. Najprirodzenejšia 
forma rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí v predškolskom veku je priblíženie 
literárneho textu a práca s ním. Deti sa zoznámili s rozprávkami v prozaickej a poetickej 
forme. Pri práci s knihou, si vytvorili citový vzťah k postavám rozprávok, precítili ich 
charakterové vlastnosti a vyjadrili ich gestami a pohybom. Kolektívy detí a pani učiteliek 
jednotlivých tried pripravili ostatným deťom dramatické hádanky/etudy z klasických 
rozprávok a vytvorili si vlastné kulisy a bábky. V spolupráci s rodičmi sme vytvorili kostýmy 
a čiapky pre jednotlivé postavy z rozprávok. Ostatné kostýmy sme zakúpili. Program deti 
odprezentovali rodičom a deťom z blízkej MŠ a deťom 1. stupňa ZŠ.  
 
Apríl 2018  Deň Zeme – Zber papiera a plastov OLOmánia  
Cieľ projektu: Systematicky ovplyvňovať a usmerňovať hodnotovú orientáciu dieťaťa 
smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života a na princípe hromadenia životných 
skúseností smerovať k udržateľnému rozvoju spoločnosti. 
Organizovanie: Rodičia detí a zamestnanci MŠ Švantnerova 
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
Poďakovanie: Všetkým zúčastneným rodičom 
 
Apríl/Máj 2018  Cibuľka nie je iba na jedenie 
Názov projektu: Cibuľka nie je iba na jedenie 
Organizátor projektu: Zelená vzdelávací fond 
Cieľ projektu: Projekt prinesie skúsenosti deťom predškolského veku o recyklovaní 
potravinového odpadu a jeho využití vo výchovno-vzdelávacej činnosti (minimalizovať 
zbytky jedla), tiež pre ich hodnotový budúci život. Vysušený potravinový odpad 
elektronickým kompostérom GG02 využijú pri zakladaní nových vyvýšených kvetinových 
záhonov s rodičmi. Budú mať možnosť pozorovať mikroskopom, experimentovať a 
porovnávať zeminu, kompost, rast tulipánov a iných cibuľovín v zemine s potravinovým 
kompostom a bez, fotografovať a sprostredkovávať krásy tulipánov rodičom a verejnosti 
rôznymi inovatívnymi formami. 
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky I., II. triedy; IV. A a IV. B triedy 
 
Máj 2018  Farebná škôlka 
Názov projektu: Farebná škôlka 
Organizátor projektu: Nadácia SPP 
Cieľ projektu:  Chceme zmeniť fádne prostredie škôlky na krásne farebné a veselé 
prostredie.  

 Zoznámiť deti s autorskými rozprávkami, ich hrdinami a prostredím, kde sa rozprávka 
odohráva. Budeme deťom čítať rozprávky nielen v škole ale aj doma, aby deti získali 
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poznanie o viacerých rozprávkach. Vyhlásením aktivity Spoznaj čo najviac rozprávok, 
si deti vytvoria vlastný repertoár rozprávok a budú si ilustrovať ich dej a postavy v 
denníku. Pozveme starých rodičov, aby nám prišli čítať rozprávky do škôlky.  

 Zoznámiť deti s ilustrátorom kníh a tak im priblížiť ako vzniká ilustrácia. 
 Ilustrovať rozprávky deťmi, navrhnúť rozprávky na veľkých plagátoch, vytvoriť 

galériu návrhov. Jednotlivé triedy vyberú jednu z rozprávok a vytvoria baner návrhu 
rozprávky, ktorú by chceli mať vo svojej spálni, triede, šatni. 

 Vymaľovať rozprávkovými postavičkami v škôlke miesta, kde deti trávia čas. 
Spoločnou aktivitou pedagógov, umelca a detí namaľujeme "obrázkové" steny. 

Organizované deti: všetky deti, maľovanie stien v jedálňach a spálňach  I., II. triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: p. učiteľky  
 
Máj 2018   Motýlia záhrada 
Názov projektu: Motýlia záhrada  
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom motýlej záhrady je ukázať deťom fascinujúci svet prírody 
z blízka. Na vlastné oči uvidia úžasnú premenu, ktorá sa deje v ríši hmyzu. Budú sledovať 
vývin motýľa Babôčky Bodliakovej od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie motýľa. Celý 
experiment je bezpečný pre pozorovateľov aj pre motýle samotné.  
Organizované deti: deti z I. triedy, II. triedy a zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky.  
 
Máj 2018  Svetový deň výziev – 15 minút v pohybe  ZŠ Sokolíkova  
Zameranie projektu: Svetový deň výziev (World Challenge Day), prijali sme výzvu 
a podporili dobrú vec pohybom sme roztancovali MŠ.  
Organizovanie: ZŠ Sokolíkova 
Organizované deti: deti z I. triedy, II. triedy a zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky.  
 
Jún 2018 Športový deň v Parku Pekníkova 
Názov projektu/podujatia: Športový deň materských škôl konaná pod záštitou starostu 
Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom 
Organizátor projektu/podujatia: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, oddelenie školstva, 
kultúry, športu a projektových činností   
Cieľ projektu: Pohybovať sa vo vytvorených podmienkach športoviska a v jednotlivých 
športových disciplínach preukázať športového ducha.  
Súťažné disciplíny:  

1. Skok do diaľky z miesta štafetovou formou  
2. Beh cez frekvenčný rebrík  
3. Odhod z kolien loptou cez hlavu 
4. Štafetový beh cez prekážky 

Organizované deti: Deti IV. A triedy a jedno dieťa zo IV. B triedy. 6 členné súťažiace 
družstvo: 3 dievčatá: Radka Buriánková, Veronika Čibová, Dominika Toporová 
3 chlapci:  Davidko Dostál, Miloško Sádovský, Miško Kulcsár získali 2. miesto 
Zostávajúce deti IV. A triedy sa zúčastnili ako povzbudzujúce publikum.  
Zodpovedná pani učiteľka: Fialová  
 
Jún 2018 Dúbravský minisláviček 
Názov súťaže: Dúbravský minisláviček 
Organizátor projektu/podujatia: Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Dom kultúry 
Dúbravka.  
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Cieľ/Zameranie projektu: Súťažná ukážka speváckych talentov z okolitých materských 
škôl. 
Organizované deti/učiteľka: Vilinka Ungvárska, Dominik Žilinčár a deti 2, triedy 
predstavovali počas speváckej súťaže publikum.   
Zodpovedná pani učiteľka: Jakubová  
 
JÚN 2018  Medzinárodný festival  
Názov projektu: Všetci sme rovnakí  a predsa iní 
Grant Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis 
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na využívanie inovatívnych foriem edukácie detí v 
materskej škole v spolupráci s rodičmi. 
Deti, súrodenci, rodičia a starí rodičia, získali skúsenosti o multikultúre a tradíciách vo svete a 
využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti, tiež pre ich budúci život. Spoločne s 
odborníkmi z ambasád priblížime deťom rôznorodosť ľudí rôznych pletí. 

 Bubnová show- úvodná fanfára 
 vstup 1. trieda báseň AFRIKA 
 tanček 2. trieda ÁZIA 
  pieseň s tancom 4.B  AMERIKA 
  vstup 4.A  báseň, pieseň 
  Fidlikanti spolu s deťmi zahrajú a zaspievajú pásmo ľudových piesní 

 
AFRIKA 
- ochutnávka afrického koláča 
- výroba afrických náramkov, náhrdelníkov 
- výstava afrického oblečenia 
 
ÁZIA 
- výroba vejára / čínsky klobúk 
- ochutnávka goji 
- koláčik šťastia- súťaž, v stanovenej časomiere preniesť mäkké guličky z misky do misky 
čínskými paličkami, za odmenu dieťa dostane koláčik šťastia 
 
AUSTRÁLIA 
- klokaní skok- skok na fitloptách 
 
EURÓPA 
-Slovensko- fotenie v ľudovom kroji 
- výroba vlajok štátov susediacich so SR 
- ochutnávka palaciniek 
 
AMERIKA 
- rybačka 
- hokej 
- futbal 
- kolky 
- ochutnávka: popcorn, Marshmallow 
Organizované v MŠ Švantnerova: rodičia a deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky 
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g)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou   
v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k) 
 
Závery: Učiteľky efektívnou tvorivo-humánnou výchovno-vzdelávacou činnosťou rozvíjali 
osobnosti detí celostne. Detský poznatkový systém, slovná zásoba, manuálne zručnosti 
a emocionálne postoje sú v súlade s požiadavkami Programu. Úroveň školy z hľadiska 
rozvoja osobností detí bola veľmi dobrá. Veľmi kvalitné realizovanie širokého spektra 
školských a multidisciplinárnych činností významne ovplyvňuje výchovno-vzdelávaciu 
činnosť školy a vytvára tradíciu. Kvalita priebehu výsledkov výchovy a vzdelávania bola 
v pásme veľmi dobrej úrovne. 
Výborné personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky sú veľmi dobrým 
východiskom pre zámer školy a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Koncepcia smeruje k jej rozvoju a skvalitňovaniu. Hlavné ciele sú vecne špecifikované. 
Plánovanie učiteliek má tvorivý charakter na veľmi dobrej úrovni, čomu zodpovedá i kvalita 
plnenia cieľov a úloh obsahu Programu a projektov. Podiel učiteliek na riadení sa optimálne 
prejavuje vo výsledkoch školy. Odborné a pedagogické riadenie, kontrolný a informačný 
systém majú veľmi dobrú úroveň. Dokumentácia školy je funkčná. Riadenie je celkovo na 
veľmi dobrej úrovni.  
 
Celkové výsledky školy sú vyššie, ako výsledky z komplexných inšpekcií v materských 
školách v rámci Bratislavského kraja a Slovenskej republiky v školskom roku 2003/2004. 
 
Školská inšpekcia hodnotí na: 
veľmi dobrej úrovni: 

- pedagogické pôsobenie, efektivita VVČ, úroveň osvojovania vedomostí,  
- schopností a zručností, rozvoj osobnosti detí, preventívne  
- a multidisciplinárne aktivity, podmienky výchovy a vzdelávania, 
- koncepčnosť, plánovanie, odborné a pedagogické riadenie, kontrolný  
- a informačný systém, plnenie Programu, kvalita pedagogickej 
- dokumentácie a dodržiavanie všeobecne záväznej legislatívy 

dobrej úrovni: 
- podmienky VVČ, efektivita činností detí, poznatkový systém 

 
Kľúčové pozitívne stránky školy: 

- tvorivo-humanistické zameranie školy 
- odborný štýl riadenia s výrazným podielom na rozvoji ľudských zdrojov 
- tvorivé plánovanie VVČ a kvalitný pedagogický proces 

 
h)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: 
 
Počet učební 4 
Počet herní 4 
Počet samostatných spální 4 
Počet telocviční zriadená v chodbe z projektu Otvorená škola 
Počet umývadiel pre deti 20 
Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 
(vymenovať) 2 jedálne 
Vybavenie areálu Preliezačky, šmýkačka, pieskoviská, drevené 
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dopravné prostriedky 

Najhorší stav ( stručný popis) 
Sociálne zariadenie – umyváreň, sociálne zariadenie 
pre zamestnancov 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 ( mimo rozpočtu) 

Brigáda v spolupráci s rodičmi z financií projektov, 
viď projekty 

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

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 5660 
 

5660 
 

2. Príspevok zákonného zástupcu 
dieťaťa  

27849 27849 

3. Finančné  prostriedky od rodičov, 
PO, FO 
 

  

4. Iné finančné prostriedky 
 

  

5. Dotácie z obce 
 

  

Spolu:  33509 
 

33509 
 

 
 

i) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  
 

Strednodobé  ciele 
 V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

pedagogický proces smeroval k dosiahnutiu optimálnej emocionálnej, sociálnej 
a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 
v spoločnosti. 

 Uplatňovali sme humanistickú výchovu a vzdelávanie s právom na výchovu 
a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na vlastnú 
individualitu a právo na celostný rozvoj osobnosti. 

 Kládli sme dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, začleňovať dieťa 
do skupiny a kolektívu. 

 V spolupráci s rodinou sme pôsobili na uvedomovanie si potreby zdravého 
životného štýlu a ochrany životného prostredia. 

 V spolupráci so zriaďovateľom sme vytvárali vhodné priestorové, materiálne 
i personálne podmienky v materskej škole, v prospech dieťaťa. 

 
Krátkodobé ciele 

 Pracovali sme v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu 
Tvorilkovo – hľadať optimálne inovatívne postupy a formy. 
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 Plnili sme viaceré projekty so zameraním regionálnych tradícií, rozvoja 
enviromentálnych schopností a vzťah k triedeniu odpadu a recykolovania 
bioodpadu vid www.mssvantnerova.sk . 

 
 Zachovávali sme tradície školy, s aktívnym zapojením rodiny pri ich 

realizácii. 
 

 Otvorením školy verejnosti (otvorené hodiny, besiedky, tvorivé dielne...)– 
zviditeľňovali sme prácu pedagógov, získavali rodičovskú verejnosť, 
poukazovali na dôležitosť predprimárneho vzdelávania, úzkou spoluprácou 
s rodinou dopĺňali jej výchovu a v úzkej väzbe na ňu pomáhali zaisťovať 
dieťaťu prostredie s dostatkom podnetov k jeho aktívnemu rozvoju 
a vzdelávaniu. 

 
 Humanizáciou pedagogického procesu sme pozitívne pôsobili na zdravý 

psychický vývin dieťaťa s rešpektovaním jeho potrieb, záujmov v súlade 
s jeho právami. 

 
 Edukačným pôsobením na dieťa sme napomáhali vyváženému rozvíjaniu 

všetkých stránok školskej spôsobilosti, obsah výchovy a vzdelávania sme 
obohacovali o aktivity zamerané na nadobudnutie informačných 
kompetencií (skríning predškolskej spôsobilosti) 

 
 Dopĺňali  a modernizovali sme materiálne vybavenie MŠ, najmä nákupom 

UP, zabezpečením dostatku materiálu na edukačný proces. Finančné 
prostriedky sme získavali aj zapojením do projektov . 

 
 Venovali sme individuálnu pozornosť vo všetkých oblastiach edukácie 

(predčitateľská gramotnosť).  
 

 Aplikovali sme do edukačného procesu odporúčané pokyny MŠ SR 
v zmysle POP MŠ SR na príslušný školský rok. 

 
Spôsob vyhodnotenia cieľov: na pedagogických poradách 5x/školský rok, v Správe 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, Dotazník pre rodičov 
http://mssvantnerova.sk/prieskum/index , SWOT analýza, rozhovory.  
 
j)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
A. SWOT – výchovno-vzdelávacieho 
procesu 
Silné stránky Slabé stránky 
kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
a ich neustále zvyšovanie 

množstvo projektov - časová 
náročnosť  

kvalifikácie na ich realizáciu 
využívanie moderných informačných 
technológií  

http://www.mssvantnerova.sk
http://mssvantnerova.sk/prieskum/index
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(internet, fotoaparát, kamera, interaktívne 
tabule, Bee Bot..) 
zapojenie sa do projektov 

otvorená hodina ako prezentácia práce s deťmi 
s digitálnymi edukačnými pomôckami 
metodicko-odborný rast v rámci MZ 

Príležitosti Riziká 
vypracovanie nových projektov preťaženosť učiteliek 
štúdium zamestnancov vysoký počet detí v triede 

školenia, kurzy, vzdelávanie 
preraďovanie detí do vyšších tried, 
priberanie detí v priebehu roka 

verejné prezentácie, publikovanie finančné ohodnotenie pedagógov 

B. SWOT -  riadenie a kontrola 
Silné stránky Slabé stránky 
demokratický štýl riadenia  absencia zástupkyne riaditeľa 
participácia na riadení a rozhodovaní 
zamestnancov 

rýchle zabezpečenie bezproblémového chodu  
MŠ i za náhlej neprítomnosti pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov 
kvalitná informovanosť – oznamy, webová 
stránka, e-maily 
Príležitosti Riziká 
efektívnosť hospodárenia 
realizácia projektov, ktorými zveľadíme 
priestory MŠ rozširuje sa sortiment 
edukačných pomôcok, 
Spolupráca s rodičovským združením a 
verejnosťou 

C. SWOT - materiálno-technické 
zabezpečenie 
Silné stránky Slabé stránky 
budovanie loptového ihriska výmena okien v átriu, revitalizácia 
dopĺňanie didaktických a technických 
pomôcok balkónovej dlažby, výmena kopilitov 
vybavenie tried IKT  oprava chodníkov na školskom dvore 



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2017/2018 

 24

zveľaďovanie školského dvora - obnova 
piesku, krycie plachty, náter preliezok 
a oplotenia, revitalizácia umyvárne 
  
webová stránka, aktuálnosť informácií 
zverejnených na webovej stránke 
získavanie peňazí z fondov, od sponzorov 
výhodná poloha v lokalite 
kamerový systém 

D. SWOT - spolupráca s inštitúciami 
Silné stránky Slabé stránky 

spolupráca so špeciálnou MŠ, detským 

náročná preprava na akcie mimo MŠ, 
nákladná autobusová doprava, 
limitovaný počet  detí 

psychológom, logopédom 
dobrá spolupráca so ZŠ Sokolíková, 
ZUŠ Batkova,   
s miestnym úradom,   
domom kultúry   
rozmanitá ponuka divadiel, koncertov, motýlia 
záhrada   
zapájanie sa do mimoškolských aktivít- 
výtvarné, vedomostné súťaže, Minisláviček 
  
Príležitosti Riziká 

propagácia činnosti v regionálnych médiách 
 veľké finančné náklady pri prevoze 
detí autobusom. 

E. SWOT - voľnočasové aktivity/krúžky 
Silné stránky Slabé stránky 

dostatočná ponuka a informovanosť 
vysoký počet detí v skupine na 
jednotlivých krúžkoch 

v ponuke cudzí jazyk a pohybová krúžok 
Príležitosti Riziká 

obmena krúžkovej činnosti (hudobný krúžok) 

F. SWOT - kolektívne vzťahy 
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Silné stránky Slabé stránky 
otvorená komunikácia 
participácia na podujatiach pre deti a rodičov 
vysoký záujem o voľnočasové aktivity, 
výborná lektorka tanečného krúžku 
spoločné návštevy kultúr.,šport.,spoločen. 
podujatí 
Príležitosti Riziká 
zmena triednictva 

 
VI.      
Ďalšie informácie o škole : 
a)  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
V školskom roku 2017/2018 boli dodržané psychohygienické podmienky. 
Režim dňa je zostavený podľa psychohygienických noriem, vo väčšej miere sa uplatňovalo 
voľnejšie usporiadanie denných činností s poskytovaním dostatočného priestoru na hry 
a činnosti podľa voľby detí. V edukácii sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické činnosti.  
Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba 
odpočinku, čas sa využíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie 
výstaviek.  
Výmena posteľnej bielizne je po treťom týždni, uteráky sa vymieňajú každý týždeň.  
Školský dvor je pravidelne kosený a pieskoviská vymieňané raz za 2 roky, v tomto školskom 
roku bol vymenený piesok a zatrávnené priestory, ktoré sú  využívané deťmi.  V celej budove 
sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú atmosféru. 
 
b)  Voľnočasové aktivity školy  
V súlade s legislatívou  boli na škole v šk. roku 2017/2018 vytvorené možnosti pre výučbu 
anglického jazyka a tanečného krúžku bolo zapojených viac ako 42% detí. 
 
c)  Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom 
 s rodinou  

- pedagogická osveta, odborné poradenstvo – témy pre rodičov 
- paralelné pôsobenie pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovným problémom 
- finančné zabezpečenie nadštandardných aktivít a časti prevádzkových nákladov 

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

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

so zriaďovateľom, Mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
- priemerná spolupráca a komunikácia, priemerná informovanosť  

Regionálne médiá: Dúbravské noviny 
      -     príspevky o zaujímavých aktivitách 
so Základnou školou na Sokolíkovej ulici 

- výmena teoretických a praktických skúseností pedagógov 
- vzájomné návštevy pedagógov a detí, kultúrne a športové podujatia 
- využívanie  športového areálu a telocvične 
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- dni otvorených dverí  
s Pedagogicko-psychologickou poradňou na Fedákovej ulici a Dolinského ul. 

- konzultovanie vývinových a výchovných problémov detí 
- depistáž predškolákov a logopedická depistáž 
- školenia na aktuálne témy pre materské školy 

so školskou jedálňou 
- zabezpečenie deťom nutrične vyváženú stravu obohatenú o ovocie a zeleninu v rámci 

projektu Zdravá škola 
s políciou -  oboznámenie sa s prácou, oblečením, nebezpečenstvo cudzích osôb 
s miestnou knižnicou -    predčitatelská gramotnosť 
ĽŠU – koncerty 
p. Vladom Zetekom – divadlá a Mikuláš,  
 
e)  Dochádzka detí v školskom roku 2017/2018 : 
 
Prázdninový režim v MŠ v mesiaci august 2018: rodičia boli na Plenárnom rodičovskom 
aktíve oboznámení 12., 13.09.2017 a podpisom potvrdili v Školskom poriadku.  

  
f) Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života: 

Projekt:  
 HB Reavis: Z rozprávky do rozprávky,  
 Telekom: Všetci sme rovnakí a predsa iní, 
 Zelený vzdelávací fond: Cibuľka nie je iba na jedenie 
 HB Reavis: Loptové ihrisko 
 Tatra banka: Skáče lopta vysoko 
 Hlavné mesto SR: Poslúchaj ma loptička 

 

 
 
Spracovala a predkladá:                                                          PaedDr. Gabriela Strýčková 
               riaditeľka školy 
 
V Bratislave dňa 20.08.2018 

Mesiac Počet 
zapísaných 
detí 

 Ø 
prítomných 
detí 

Ø 
prítomných 

detí v % 

Ø 
neprítomných 

detí 

Ø 
neprítomných 

detí v % 
september 96 72 75,1 24 24,9 
október 95 68 71,5 27 28.5 
november  95 72 75,8 23 24,2 
december 95 66 69,4 29 30,6 
január 95 77 80,2 18 19,8 
február 96 56 58,1 40 41,9 
marec 96 70 72,8 26 27,2 
apríl 96 67 70 29 30 
máj 94 78 81,6 16 18,4 
jún 94 75 79,7 19 20,3 
      
Spolu   Ø  70 73,42 25 26,58 
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