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Vypracovali: PaedDr. Gabriela Strýčková – riaditeľka 
                       Mgr. Zuzana Krajčírová poverená zastupovaním riaditeľky, vedúca MZ,  
                                                               predsedkyňa RŠ  
                       Mgr. Martina Sklenicová, koordinátor projektov 
                       Triedne učiteľky: Mgr. Eva Holišová, 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 2018/2019. 
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 
mssvantnerova@dubravka.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      
  
pedagogickí zamestnanci : Mgr. Zuzana Krajčírová 
nepedagogickí zamestnanci : Tomáš Danihel 

rodičia : 
Ing. Michaela Záletová,  

Ing. František Kuruc 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - 
Dúbravka: 

Ing. Martin Lupták,  
Ing. Juraj Horan,  

Mgr. Jana Petřvalská   



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2018/2019 

 4

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

Počet zasadnutí rady školy: 4 

V školskom roku 2018/2019 sa RŠ pri MŠ Švantnerova 1 stretla nasledovne: 

1. Zasadnutie: 3.10.2018 
 Zvolení boli noví členovia RŠ. Za nepedagogických pracovníkov pani upratovačka –

Olejárová Lucia ( 5.9.2018) a za rodičov  Ing. František Kuruc (12.9.2018) 
 Predložené a schválené boli Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 

2018/2019, ktoré obsahovalo:  
                 -   Školský vzdelávací program TVORILKOVO 

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

 
2. Zasadnutie: 18.2.2019 

 Predseda RŠ privítal nových členov delegovaných MČ Bratislava – Dúbravka 
     Mgr. Janu Petřvalskú a  Ing. Martina Luptáka (5.12.2018), zobral na vedomie  
     ukončenie členstva p. Mgr. Natálie Milanovej. 

 
 Pani riaditeľka predložila RŠ návrh počtu prijímaných detí na školský rok 

2019/2020, ktorý RŠ schválila. 
 RŠ bola podrobne oboznámená s prebiehajúcimi a pripravovanými 

projektmi v MŠ. 
 Zobrala na vedomie plán aktivít na 2. polrok 2018/2019 

 
3. Zasadnutie: 29.5.2019 

Prebehlo výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Švantnerova 1, ktoré úspešne 
obhájila PaedDr. Gabriela Strýčková. 

 RŠ privítala nového člena zvoleného za nepedagogických pracovníkov: Tomáša 
Danihela. 

  RŠ prijala pozvanie na „Grilovačku“. 
 

4. Stretnutie: 12.6.2019 
 RŠ zobrala na vedomie informácie o zabezpečení prázdninovej činnosti 
 Zobrala na vedomie informácie o počte prijatých a neprijatých detí k septembru 2019 

( v kompetencii p. prednostu MČ) 

 Zobrala na vedomie vyhodnotenie činnosti RŠ v školskom roku 2018/2019. 

d) Údaje o poradných orgánoch  riaditeľa školy:  

1. Pedagogická rada, 
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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 20018/2019. 

Pedagogická rada 

Počet zasadnutí pedagogickej rady: 5-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 2017/2018  

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, 
 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, pedikulóz, 

       mononukleóza, ako sa chrániť pred kliešťom, rotavírus  

  

       Prípravy otvorených hodín pre rodičov: Finančná gramotnosť v materskej škole 

       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 2018/2019 – predloženie materiálov, návrh aktivít na školský rok 2019/2020 

       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. 

 

 



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2018/2019 

 7

 

Metodické združenie  

V školskom roku 2018/2019 boli stretnutia zamerané na realizáciu aktivít a tvorbe 

primeraných cieľov súvisiacich so základmi finančnej gramotnosti a členovia prezentovali 

svoje skúsenosti a návrhy pri konkrétnych témach vychádzajúcich z kontinuálnych 

vzdelávaní. Členovia MZ sa stretávali aj pri príprave a realizácii projektov prebiehajúcich 

v MŠ a taktiež podľa plánu MZ. Učiteľky využili na všetkých stretnutiach dostupnú techniku 

a prezentácie obsahovali okrem teoretických východísk aj konkrétnu a názornú dokumentáciu.  

Pani učiteľky absolvovali niekoľko akreditovaných školení a predatestačné vzdelávanie.  

 

1.stretnutie:   25.9.2018  

Téma: Dramatická hra rozvíjajúca aktivitu, fantáziu, predstavivosť a tvorivosť  

detí v oblasti finančnej gramotnosti 

Spracovala a prezentovala: PaedDr. Gabriela Strýčková 

Pani riaditeľka formou PowerPointovej prezentácie v konkrétnych aktivitách a činnostiach 

podrobne spracovala a vysvetlila úlohu a poslanie tvorivej dramatiky, jej ciele, metódy 

a kľúčové kompetencie učiteľa. Priblížila deťom základy finančnej gramotnosti, dôležitosť 

financií, ich úlohu a poslanie v živote človeka ( dieťaťa). 

 

2.stretnutie:  17.10.2018 

Téma: Rozvíjanie grafomotorických zručností detí 

Spracovala a prezentovala: Adriana Fialová 

Pani učiteľka nám prostredníctvom Power 

Pointovej prezentácie priblížila čo a ako ovplyvňuje zručnosť detí pri rozvoji grafomotoriky. 

Aké nástroje dieťa používa. Na konkrétnej aktivite nám ukázala motiváciu a celý priebeh 

aktivity . V závere na nákresoch názorne vysvetlila ako postupovať pri kreslení grafických 

prvkov. 

 

3.stretnutie:  6.11.2018 

Téma: Výučbový program s cvičeniami MOJA RODINA 
Spracovala a prezentovala: Mgr. Martina Sklenicová 

Pani učiteľka, ako autorka textov nám priblížila nový výučbový softvérový program, ako sa 

s ním pracuje a čo obsahuje. Spoločne sme si prešli všetky oblasti , ktoré tento výučbový 
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program obsahuje. Pani učiteľka ochotne odpovedala na položené otázky a názorne ich 

vysvetlila. 

 

4. stretnutie: 5.4.2019 

Téma: Pláva alebo nepláva? 

Spracovala a prezentovala: Lenka Hudeková 

Pani učiteľka nám prezentovala svoje pozorovania detí pri realizácii pokusu s vodou z oblasti 

Prírodné javy. Deti pozorovali a prakticky si overovali pri pokuse s vodou  a plávaním 

a neplávaním rôznych predmetov, svoje tvrdenia a hypotézy. 

 

Téma: Šetríme a nakupujeme s Peppou 

Spracovala a prezentovala: Mgr. Eva Holišová 

Pani učiteľka odprezentovala svoju aktivitu pre najmladšie deti, ktoré sa zoznamovali 

s prasiatkom a spoločne sa pokúsili šetriť, nakupovať a „pracovať“ s peniazmi spoločne 

s rodičmi riešili rôzne aktivity a úlohy. 

 

5.stretnutie: 17.5.2019 

Téma: Využitie DT v oblasti rozvoje elementárnej úrovne finančnej gramotnosti  

Spracovala a prezentovala: Mgr. Zuzana Krajčírová 

Pani učiteľka predviedla niekoľko digitálnych hračiek a pomôcok na rozvoj základných 

elementárnych poznatkov v oblasti finančnej gramotnosti. Pri svojich prezentovaných 

aktivitách využila kresliaci tablet, mikroskop, interaktívnu tabuľu, fotoaparát, BeeBot,  

notebook a kresliaci program RNA.  

 

Neformálne stretnutia: 

V školskom roku 2018/2019 sme sa spoločne zúčastnili divadelného predstavenia v divadle 

LA KOMIKA a spoločného posedenia a filmového predstavenia v kine Mladosť „Leto 

s gentlemanom“. 

 
 
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 
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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 2017/2018, Koncepčný zámer školy, Školský vzdelávací program a učebné 

osnovy, Realizácia projektov, Školský poriadok, Informatívny súhlas pri organizovaní aktivít 

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 zúčtovanie, dotazník na webovej stránke.  

 
II.  
a) Údaje o deťoch školy za školský rok 2018/2019: 
-  údaje o počte detí  školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 
 
             Stav detí k 15.09.2018                              Stav detí k 30.06.2019 

  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  23     2 23      
4A  24  19  4 4A 24   19  4 
4B  24  18  3 4B 24   18  3 
spolu  94  37  7 spolu 94   37  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 6 
Odchádzajúcich do ZŠ: 32 
Nultý ročník ZŠ 0 
  
Novoprijaté deti do MŠ - 
celkom: 26 
Z toho deti do 3 rokov 0 
Neprijaté deti do MŠ 
s trvalým pobytom MČ BA 
– Dúbravka 0 
  
 
k 30.06.2019 
zostávajúcich detí z min. šk. 62 
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r: 
prijatých do MŠ: 26 
neprijatých do MŠ: 0 
odchádzajúcich do ZŠ: 32 
odložená  školská 
dochádzka: 6 
 
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. 
2019  

 
 5       5 

 
 
III. a)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu 30.06.2019: (údaje o počte zamestnancov a 
plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy) 
 

  
meno a 

vedúcich     
/ ostatní 

priezvisko 
zamestn. 
počet 

   počet 

riaditeľka  PaedDr. Gabriela 
Strýčková  školník 0 

Poverená 
zastupovaním 
riaditeľky 

Mgr. 
Zuzana 
Krajčírová 

   upratovačky 2 

učitelia   8  vedúca ŠJ 0 

spolu   8  hlavná 
kuchárka 1 

    kuchárky  

 
 pomocné 

kuchárky 1 

    spolu 4 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických  zamestnancov 
k 30. júnu 2019: 
 
Materská škola Počet Spolu 
zamestnanci MŠ - spolu 12 12 
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 4 4 
- školský psychológ***   

- špeciálny pedagóg   

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

12 12 

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  

  

 
Špecializačné 
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Funkčné  

  

Aktualizačné 5 Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Zdravie 
a pohyb: Adriana Fialová, PaedDr. Gabriela Strýčková 
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia 
oblasť: Človek a príroda: PaedDr. Gabriela Strýčková, 
Mgr. Jana Strapcová, Lenka Hudeková, Adriana Fialová 
 
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese: Adriana Fialová 
 
Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na 
konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku  
a žiakov prvého ročníka základnej školy: Mgr. Eva 
Holišová 
 
Rozvíjanie pohybových rytmických a tanečných spôsobilostí 
detí predškolského veku  a mladšieho školského veku: Mgr. 
Eva Holišová  

 
Vlastné 
aktualizačné 

  

 
Prípravné 
atestačné  

1 Mgr. Jana Jakubová 

 
Inovačné 

  

 
Špecializačné 
inovačné 

  

 
Funkčné 
inovačné 

  

 
Kvalifikačné 
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c)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Vedenie pedagogickej praxe študentkám Pedagogickej fakulty v Trnave a Bratislave, 
realizácia projektu Cibuľka nie je iba na jedenie, projekt Loptová olympiáda, Šarkany 
v záhrade, kultúrny program pre dôchodcov, Otvorená hodina pre Trexima - Finančná 
gramotnosť v materskej škole, overovanie programov Blue Bot a nový edukačný program 
Šašo, Deň vyučovania v prírode,  realizácia projektu Zdravý úsmev, Zbierka plyšákov, 
Stolček prestri sa – zbierka potravín, otvorené hodiny pre rodičovskú verejnosť . finančná 
gramotnosť, súťaž Fotka roka, Vianočné besiedky, súťaž o najoriginálnejšiu vtáčiu búdku, 
Valentínske srdiečko, exkurzia v RTVS, výtvarná súťaž Vesmír očami detí (víťazka Vilinka 
Ungvárska), otvorené hodiny: z angličtiny, tanečného krúžku, veľkonočné tvorivé dielne, 
beseda: Ako vzniká kniha, zápis detí do MŠ, grilovačka, Minitalent – prehliadka 
talentovaných detí z MŠ  v Dúbravke, dobrovoľnícky projekt Naše mesto... 
 
d)       Aktivity a prezentácie školy na verejnosti  www.mssvantnerova.sk  : 
 
 

AKTIVITY: por.č. Názov akcie 
počet 
tried 

VÝLETY   1. kino Bory Mall 4 
   2. Exkurzia NR SR 2 
    
VÝSTAVY : 
prezentácia       MŠ 3. Vesmír očami detí 4 
  4. Výtvarná súťaž Zelený svet 2 
  5.  Besiedky: Vianočná a Deň mamičiek  
    
Divadlá v MŠ   6. Sedem zázračných kľúčov 4 
   7. Tárajko a Popletajka z Rozprávkova 4 

  
        

8. Divadlo O kráľovi Jonášovi 4 
    9.  Alkana Letna show 3 
                   10. Rodina Snehuliakov 4 
Koncerty v MŠ 11. Bubnovačka 4 

 
   
12. Koncert Danyho Novotného 4 

 13. Disco karneval 4 

  
                     

14. Koncert Hudobná škôlka 4 
    
 ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA 15. Korčuľovanie 2 

 
   
16.  Karneval na ľade 2 

  Plávanie 2 
 17.  Loptová olympiáda 4 
  18. Európsky týždeň športu 4 

  
   
19.  Otvorená hodina z tanečnej 3 
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Škola v prírode 20. neorganizujeme  
    
KULTÚRNE 
podujatia  21. Dúbravský Minitalent 1 
 22. Veľkonočné tvorivé dielne 4 
 23. Exkurzia v RTVS 2 
 24. Karneval 4 

 25. 
Vystúpenia detí pre Denné centrum 
dôchodcov 4 

  26. Veľkonočné tvorivé dielne 4 
  27. Rozlúčka s predškolákmi 4 
  28. Kultúrny program Deň matiek 4 
  29. Koncert Zdenka Hladíka 4 
    
 INÉ AKTIVITY 30. Zber papiera OLOmánia,  4 
  31. Mikuláš, čo vo vreci máš, 4 
 32. Návšteva ZŠ Sokolíkova 2 
 33. Motýlia záhrada 4 
  34. Poníky v MŠ 4 
  35. Zbierka plyšákov 4 
 36.  Kúzelník 4 
 37. Zbierka Stolček prestri sa 4 
 38. Grilovačka – Rozlúčka s predškolákmi 4 
 39. Otvorená hodina pre rodičov 4 
 40. Zápis detí do MŠ 1 
  41. Putovanie Macka Uška  1 
 42. Dobrovoľníci v MŠ Naše mesto 4 
 43. Otvorená hodina finančná gramotnosť 4 
 44. Zdravý úsmev  
 45. Brigády rodičov 4 
 46. Ako vzniká kniha 4 
 47. Mobilné planetárium 4 

 
  
48.  Súťaž o najatraktívnejšiu vtáčiu búdku 4 

 49. Hlasovanie za Žihadielko 4 
 50. Projekt Zober ma von 2 
 51. Poľné zvieratá v MŠ 4 
 52. Zdravý týždeň 4 
 53. Dúbravské múzeum 2 
 54. Hasiči v Dúbravke 3 
    
VÝTVARNÉ 
SÚŤAŽE 55. Vesmír očami detí 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  
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 2018/2019 
 
September 2018 (od 03. 09. – 21. 09. 2018)  - Praktikantka z Pedagogickej fakulty 
v Trnave  

 Praxe bola priamo zameraná na komplexnú a celostnú aplikáciu všetkých poznatkov 
a odborných kompetencií získaných počas absolvovania všeobecných, pedagogických, 
psychologických a didaktických kurzov. 

 Cieľom bolo získať ucelený náhľad na proces výučby a výchovný proces vo 
vybraných zariadeniach; získať odborné a organizačné kompetencie súvisiace s rolou 
učiteľa vo výučbe v materskej škole a  získať spôsobilosti súvisiace s realizovaním 
priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí; koncipovať odborný text. 

 
September 2018  - Hasiči v Dúbravke  
Názov akcie: Exkurzia  
Cieľ/Zameranie projektu: Hasičský zbor v Dúbravke predviedol deťom ukážky a cvičenia 
zamerané na zviditeľnenie náplne Hasičského a záchranného zboru. Deťom odbornou 
prednáškou a v zinscenovaných zásahových situáciách  priblížili svoju profesiu. Predstavili 
novú hasičskú techniku, vecné prostriedky, ktoré sa využívajú pri ochrane života, zdravia 
a majetku spoluobčanov.  
Organizované deti: deti zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Pani učiteľky predškolských tried.  
 
September - Dúbravské múzeum  
Názov akcie: Exkurzia ako súčasť regionálnej výchovy  
Cieľ/Zameranie projektu: Realizácia bola súčasťou podporovania regionálnej výchovy. 
Cieľom Dúbravského múzea je zhromažďovať poznatky o živote a práci obyvateľov 
Dúbravky v predchádzajúcich obdobiach, spojiť úsilie profesionálov špeciálnych odborností 
s úsilím nadšencov na vytvorenie databázy informácií o tomto regióne. Získané a priebežne 
dopĺňané poznatky spolu s trojrozmernými exponátmi poslúžia ako jeden z dôležitých zdrojov 
k získaniu vedomostí školskej mládeže, turistov, širokej verejnosti o Dúbravke a jej okolí.  
Organizované deti: deti zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Pani učiteľky predškolských tried.  
 
 
Október 2018 – Sadenie cibuľovín  ,,Cibuľka nie je iba na jedenie“  
 
Názov projektu: ,,Cibuľka nie je iba na jedenie“  
Organizátor projektu: Zelený vzdelávací fond Ministerstvo životného prostredia sr 
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Zameranie projektu: recyklovanie potravinového odpadu a jeho využitie vo výchovno-
vzdelávacej činnosti (minimalizovať zbytky jedla), tiež pre ich hodnotový budúci život. 
Organizované deti spolu s rodičmi: deti z I. triedy, II. triedy a zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky.  
 
Október 2018–Hudobná škôlka  
Názov akcie: Hudobná škôlka 
Cieľ/Zameranie projektu: Oboznamovanie s hudobnými nástrojmi. 
Organizované deti: deti z I. a II. Triedy a deti zo  IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
Október 2019 – Loptová olympiáda  
Názov projektu: Loptová olympiáda (kolaudácia nového loptového ihriska) 
Cieľ/Zameranie projektu: Vytvorením loptového ihriska (chráneného pletivom) vytvoriť 
pre deti atraktívny a bezpečný priestor na loptové hry s možnosťou rozvíjať fyzickú zdatnosť, 
odvahu, kolektívnu hru a celkový telesný rozvoj. Vybudovaním ihriska dáme deťom základy 
loptových hier futbalu, basketbalu, volejbalu a hádzanej. 
Organizované deti: deti a ich rodičia 
Zodpovedná pani učiteľka: všetky pani učiteľky 
Olympijské tričká – návrh dizajnu a zhotovenie pre deti a kolektív MŠ: Fintorová 
 
Október/November 2018 – Praktikantky z PdF UK  

 Cieľom bolo získať ucelený náhľad na proces výučby a výchovný proces vo 
vybraných zariadeniach; získať odborné a organizačné kompetencie súvisiace s rolou 
učiteľa vo výučbe v materskej škole a  získať spôsobilosti súvisiace s realizovaním 
priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí; koncipovať odborný text. 

 
Október 2018– Šarkany v našej záhrade (MŠ Švantnerova) 
Cieľ/Zameranie projektu: Úlohou detí bolo pri zhotovovaní šarkanov uplatniť vlastnú  
kreativitu. Deti zhotovovali šarkanov so svojimi pani učiteľkami. Šarkany sa povesili 
a vytvorili tak galériu na školskom dvore.  
Organizované deti spolu s rodičmi: deti z I. triedy, II. triedy a zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky.  
 
Október 2018  - Program pre dôchodcov na kvíze o Dúbravke v DK Dúbravka  
Cieľ/Zameranie projektu: Deti vystúpili s kultúrnym programom pre členov spolku 
dôchodcov v DK Dúbravka. A tak našom milým dôchodcom spríjemnili ich kvízové 
popoludnie.  
Organizované deti: Deti zo IV. B triedy: Katka K., Samko S., Mirka B., Ninka P.,  Miuška 
U., Filipko M., Natálka B., Adamko M. 
Zodpovedná pani učiteľka: Program, kostýmy, kulisy Krajčírová, doprovod a hudba: 
Sklenicová 
 
Október 2018 – Otvorená hodina na tému finančná gramotnosť  
Cieľ/Zameranie projektu: Deti sa zahrali na profesie: piekli rožky, vystrihovali šaty a 
blúzky podľa strihu, programovali cesty, navrhovali mince (nie falšovali), stavali stavby 
"storočia" podľa fotopredlohy, zásobovali obchod s ovocím. Za toto všetko si zarobili 
peniažky a zvládli s nimi kalkulovať. Mali ich rozdeliť na časti: šetrím, darujem a míňam.  
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Organizované deti: Deti zo IV. A triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Gabriela Strýčková 
 
 
Október 2018  
Názov akcie: Bubnovačka 
Cieľ/Zameranie projektu: Rytmické cvičenia. Cieľom bubnovania na školách je okrem 
zábavy aj spoločný zážitok z tvorenia hudby. Spoločná bubnovačka funguje na princípe 
tímovej práce, avšak každý v nej má svoju úlohu. Priestor dostávajú tvorivosť, komunikácia, 
kooperácia, motivácia a takisto sa lámu ľady a odbúrava napätie“.  
Organizované deti: deti z I. a II. triedy a deti zo  IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
Október/November 2018/Apríl 2019 – Ako čistiť zúbky – čo musíme vedieť o zúbkoch 
Názov projektu: Zdravý úsmev  
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom projektu je výchova k ústnemu zdraviu u detí v 
predškolských zariadeniach formou opakovaných cvičení, Cvičenia majú deti viesť k správnej 
starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti na Slovensku. To je 
možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. To 
je náplňou cieľa tohto projektu.  
Dentálna hygienička, Natálka Pavelková, oboznámila deti so správnym čistením zúbkov. V 
rozhovore sa dozvedeli ako sa volajú časti zubu a každý si vyskúšal ako si vyčistiť zúbky. 
Organizované deti: deti zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
November 2018 – Overovanie digitálnej hračky  BlueBot 
Cieľ/Zameranie súťaže: deti využívali Blue Bot a tým overovali a zisťovali pedagógovia 
Katedry základov a vyučovania informatiky na UK Bratislava metodické postupy. 
Organizované deti: deti II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky II. triedy; IV. A a IV. B triedy 
 
November/december 2018 – Overovanie programu O šašovi 
Cieľ/Zameranie súťaže: deti overovali program o šašovi a spolu s pedagógmi Katedry 
základov a vyučovania informatiky na UK Bratislava tvorili nový program pre deti 
predškolského veku. 
Organizované deti: deti zo IV. A triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky IV. A triedy 
 
November 2018–Zbierka plyšových hračiek  
Názov projektu: O.Z. POP akadémia Pokora, odvaha, pokoj organizuje v spolupráci s Bory 
Mall, Slovenské rekordy a DK Dúbravka NAJVAČŠIU ZBIERKU PLYŠÁKOV. 
Cieľ: Pomoc vyzbierať plyšové hračky pre zázračné detičky s autizmom a vytvoriť z nich 
najväčší rekordný vianočný stromček v Slovenskej republike, ktorý nájdete v mesiaci 
december 2018 v nákupnom centre Bory Mall. 
Organizované deti: deti, ktoré sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili zbierky potravín.   
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky zo všetkých tried  
  
 
November 2018 – Zbierka trvanlivých potravín  
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Názov projektu: ,,Stolček prestri sa“ 
Cieľ: Pomoc sociálne slabším rodinám pred Vianocami 
Organizované deti: deti, ktoré sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili zbierky potravín.   
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky zo všetkých tried  
 
December 2018 – Fotka roka  
Cieľ: Dúbravské noviny hľadali záber roka. Vyhlásili preto fotosúťaž o dúbravské foto roka 
2018. Ukázali dúbravské krásy, schované zákutia a pohľady ľudí na mestskú časť. Súťaž bola 
vyhlásená v kategóriách: Príroda i sídlisko, Akcia – kultúrna či športová, Objavené v 
Dúbravke (obľúbené miesto, ulica, Dúbravčan...)  
Súťaže sa zúčastnila/výherca: Fintorová 
 
Január 2019 – Rozprávkový koncert s netradičnými hudobnými nástrojmi  
Názov akcie: Rozprávkový koncert s netradičnými hudobnými nástrojmi 
Cieľ/Zameranie projektu: Cez pútavú rozprávku sa deťom predstavili  hudobné nástroje 
z celého sveta.  
Organizované deti: deti z I. a II. Triedy a deti zo  IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
Január 2019 - Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku/vyhodnotenie súťaže 
 
Názov projektu: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku 
Organizátor projektu: V materskej škole sme sa rozhodli pomôcť operencom v našom okolí 
v zime. Okrem toho, že ich deti poznávali bola vyhlásená súťaž o vytvorenie najkrajšej vtáčej 
búdky, s ktorou zavítal k nám do MŠ nový vtáčí život. 
 
Zameranie projektu: Úlohou detí bolo vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov, 
susedov, kamarátov originálnu vtáčiu búdku. Rodičia búdku, prípadne proces zhotovovania 
odfotografovali a poslali vedeniu školy. Z fotografií bola vytvorená prezentácia vo vstupnej 
hale v dňoch. Po vyhodnotení súťaže boli vtáčie búdky nainštalované v prostredí školského 
dvora.  
Organizované deti spolu s rodičmi: deti z I. triedy, II. triedy a zo IV. A a IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Všetky pani učiteľky.  

 
Február 2019 – Valentínske srdiečko 
Zameranie: Deti sa zhotovením srdiečok zapojili do príprav ozdobenia stromu pred DK 
Dúbravka.  
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky I., II. triedy; IV. A a IV. B triedy, 
 
Február 2019  
Názov akcie: Exkurzia do RTVS  
Zameranie: Spoznanie zákulisia televízie, priestory a štúdia. Oboznámenie sa s televíznymi 
s trikmi.  
Organizované deti: deti zo IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky IV. A a IV. B triedy 
 
 
Marec 2019 - Vesmír očami detí – výtvarná súťaž.  
Názov projektu: Vesmír očami detí. 
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Cieľ/Zameranie súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi 
osvetovými strediskami vyhlásila už XXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej 
súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Deti výtvarne spracujú svoje doterajšie poznatky alebo 
vlastné ponímanie vesmíru.  
Organizované deti: deti z I., II., IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky I., II. triedy; IV. A a IV. B triedy, Sklenicová  
 
Marec 2019 - Otvorená hodina pre rodičov na tému finančná gramotnosť 
Názov projektu: Ukážka implementácie digitálnych technológií do edukačných aktivít 
s témou finančná gramotnosť. 
Cieľ/Zameranie projektu: odborno-metodická prezentácia praktická ukážka edukačných 
aktivít detí pre rodičov: Využívanie učebných pomôcok a dostupných digitálnych technológií 
v materskej škole.  
Organizované deti: deti z I., II., IV.A a IV.B tried 
Zodpovedná pani učiteľka: Jakubová, Fintorová, Strýčková, Sklenicová 
 
Marec 2019 – Beseda ,,Ako vzniká kniha so Zdenkou Pastorkovou  
Názov akcie: Beseda 
Zameranie: Ako prichádza na svet kniha, sa deti 21. 03. 2019 dozvedeli na besede 
s riaditeľkou pre marketing a stratégiu SPN a Mladé letá, so Zdenkou Pastorkovou 
a ilustrátorkou. Dozvedeli sa kto je autor, ilustrátor, a kto upravuje text a ilustrácie v knihe. 
Spoznali logo redakcie Mladé letá a SPN a iné zaujímavé a hlavne nové informácie.   
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 2019 – 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 2019  
Názov akcie: Exkurzia do NR SR  
Zameranie: Deti absolvovali prehliadku priestorov NR SR s odborným výkladom, zúčastnili 
sa parlamentnej schôdze. Videli Čestnú stráž a ich výmenu.  
Organizované deti: deti zo IV. A, IV. B triedy 
Zodpovedná pani učiteľka: Učiteľky IV. A a IV. B triedy 
 
Jún 2019  
Názov projektu:  Naše mesto 2019 
Zameranie: Piatok, 7.6.2019 sa v areáli Materskej školy Švantnerova 1, Bratislava niesol v 
znamení dobrovoľníckej akcie Naše Mesto 2019. Dokázali sme, že máme srdce na správnom 
meste, lebo sme spoločnými silami krášlili areál školského dvora natieraním farebného 
oplotenia. Šikovné ruky dobrovoľníčok vyčistili burinou prerastené chodníky. 
Ďakujeme firmám: Taylor Wessing advokáti s.r.o., Colonnade Insurance S.A. pobočka 
poisťovne, Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o., BDO, spol. s r. o., Slovak 
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Business Agency, IBM International Services Center s.r.o. a dobrovoľníkom z verejnosti.  
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami! 
Organizované dobrovoľníkmi: 51 
Zodpovedná pani učiteľka: Strýčková 
 
Jún 2019  
Názov súťaže: Dúbravský minitalent  
Organizátor projektu/podujatia: Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Dom kultúry 
Dúbravka.  
Cieľ/Zameranie projektu: Súťažná ukážka speváckych a tanečných talentov z okolitých 
materských škôl. Deti z II. triedy sa zúčastnia minitalentu so svojim tanečným vystúpením.   
Organizované deti: Deti z II. triedy a Samko Somorovský 
Zodpovedná pani učiteľka: program, fotenie: Fintorová 
 
 
g)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou   
v škole z roku 2004:  (§ 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 



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2018/2019 

 21

- 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 1 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 
dopravné prostriedky 

Najhorší stav ( stručný popis) 

Átrium výmena okien,  sociálne zariadenie – 
revitalizácia WC a sociálneho zariadenia pre 
zamestnancov 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2018/2019 ( mimo rozpočtu) 

- spolufinancovanie projektov so Združením 
rodičov Materskej školy, viď projekty 

- výmena kopilitov a vstupných vchodových 
dverí pre zamestnancov 

- didaktické pomôcky a počítačové edukačné 
softvéry, elektoronické vybavenie (káble do 
PC, rozvodky, USB kľúč), digitálne hry a 
pomôcky z financií predškolákov. 

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

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 8660 
 

8660 
 

2. Príspevok zákonného zástupcu 
dieťaťa  

15105 15105 
 
 
 

3. Finančné  prostriedky od rodičov, 
PO, FO 
 

  

4. Iné finančné prostriedky 
 

  

5. Dotácie z obce 
 

  

Spolu:  23765 
 

23765 
 

 
 



Materská škola Švantnerova 1, 841 01  Bratislava 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2018/2019 

 22

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. 

 
 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) 
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 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 

(finančná 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  
(internet, fotoaparát, kamera, interaktívne 
tabule, Bee Bot..) 
zapojenie sa do projektov 

otvorená hodina ako prezentácia práce s deťmi 
finančná gramotnosť 
metodicko-odborný rast v rámci MZ 

Príležitosti Riziká 
vypracovanie nových projektov preťaženosť učiteliek 
štúdium zamestnancov 

školenia, kurzy, vzdelávanie 
verejné prezentácie, publikovanie 
Overovanie edukačných programov Bue Boot 
B. SWOT -  riadenie a kontrola 
Silné stránky Slabé stránky 
demokratický štýl riadenia  
participácia na riadení a rozhodovaní 
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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 
dobudovanie loptového ihriska výmena okien v átriu, revitalizácia 
dopĺňanie didaktických a technických 
pomôcok balkónovej dlažby,  
vybavenie tried IKT  oprava chodníkov na školskom dvore 
zveľaďovanie školského dvora - obnova 
piesku, krycie plachty, náter preliezok 
a oplotenia, 

revitalizácia sociálnych zariadení pre 
zamestnancov 

  
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   
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rozmanitá ponuka divadiel, koncertov, motýlia 
záhrada   
zapájanie sa do mimoškolských aktivít- 
výtvarné, vedomostné súťaže, Minitalent 
  
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 
v ponuke cudzí jazyk a pohybová krúžok 
Príležitosti Riziká 

obmena krúžkovej činnosti (hudobný krúžok) 

F. SWOT - kolektívne vzťahy 
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 2018/2019 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.  
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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 2018/2019 vytvorené možnosti pre výučbu 
anglického jazyka a tanečného krúžku bolo zapojených viac ako 34% 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   
- výborná spolupráca a komunikácia, 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 
- 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 2018/2019 : 
 
Prázdninový režim v MŠ v mesiaci júl 2019: rodičia boli na Plenárnom rodičovskom 
aktíve oboznámení 11., 12.09.2018 a podpisom potvrdili v Školskom poriadku.  

  
f) Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života: 

Projekt:  
 Zelený vzdelávací fond: Cibuľka nie je iba na jedenie 
 HB Reavis: Loptové ihrisko 
 Tatra banka: Skáče lopta vysoko 
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 Hlavné mesto SR: Poslúchaj ma loptička 
 
 
 
 

 
 
Spracovala a predkladá:                                                          PaedDr. Gabriela Strýčková 
               riaditeľka školy 
 
V Bratislave dňa 20.08.2019 
 

Mesiac Počet 
zapísaných 
detí 

 Ø 
prítomných 
detí 

Ø 
prítomných 

detí v % 

Ø 
neprítomných 

detí 

Ø 
neprítomných 

detí v % 
september 94 65 69 29 31 
október 92 61 59 31 41 
november  92 71 77 21 15 
december 91 59 65 32 35 
január 93 59 67 34 33 
február 93 70 75 23 25 
marec 93 67 73 26 27 
apríl 94 64 68 30 32 
máj 94 74 79 20 21 
jún 94 75 80 19 20 
      
Spolu   Ø 930 665 712 265 280 


