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

3. Plánu práce školy na školský rok 2019/2020. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov metodického združenia.  

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých tried a plánov spolupráce 

s mimoškolskými organizáciami. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava, za školský rok 2019/2020 

 
 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole:  

1. Názov školy:  Materská škola sv. Vincenta de Paul 

2. Adresa školy: Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava 

3. Telefónne číslo:   0911 969 378                                              

4. Internetová adresa: www.skolka.vdp.sk    e-mailová adresa: skolka@vdp.sk;  

5. Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev,   

                          Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcia 

PaedDr. Mgr. Eva Antalíková riaditeľka materskej školy 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Rada školy pracuje od 06. júla 2020.  

 Titl., priezvisko, meno poznámka 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Šaradin Peter, CM  

 Ing. Mgr. Garaj Jozef, CM  

 Mgr. Mária Švantnerová  

zástupcovia rodičov Ing. Michal Krucina predseda 

 Mgr. Katarína Goliašová  

pedagogickí zamestnanci Mgr. Andrea Hercegová  

nepedagogickí zamestnanci Renáta Seidlová  

 

7.1 Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:  

Názov Vedúci  

MZ  Mgr. Veronika Bjalončíková Zasadanie 1x za mesiac 

Pedagogická rada  Zasadanie 1x za 2 mesiace, 

prípadne podľa potreby 

 

 

 

 7.2 Údaje o občianskych združeniach: 

Občianske združenie OZ IRR (Iniciatíva rodičov Ružinova) bolo zriadené v júni 2010. Je to poradný 

a pomocný orgán, ktorý tvoria rodičia našich detí. Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia. 

Predsedom OZ IRR  je Ing. Michal Krucina. Bližšie informácie o OZ IRR  a ich aktivitách – na stránke 

www.irr.vdp.sk.  

 

 

 

 

http://www.skolka.vdp.sk/
mailto:skolka@vdp.sk
http://www.irr.vdp.sk/


b) Údaje o počte detí za školský rok 2019/2020 

Počet tried:        6 

Počet zapísaných detí k 15.9.2018:  138, z toho 58 dievčat 

3-4 roč.:       45 

4-5 roč.:       46 

5-6 roč.:         47 (1 rok pred plnením pov. škol. dochádzky) 

Z toho odložená pov. škol. dochádzka         7 

 

c)  Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 

1. Štátny vzdelávací program  

2. Dodatková príloha k ŠVP inšpirovaná Katechézami Dobrého Pastiera  

3. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre MŠ: Rastieme k svetlu 

4. Zásobník edukačných hier a nápadov pre MŠ „Dieťa a jeho svet“ 

 

d) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

 

Materská škola Počet k 31.12.2019 k 30.6.2020 

zamestnanci MŠ  19 19 19 

Z počtu PZ * 13 13 (z toho 1 na 50% úv.) 13 (z toho 1 na 50% úv.) 

- kvalifikovaní 13 13 (z toho 1 na 50% úv.) 13 (z toho 1 na 50% úv.) 

- nekvalifikovaní 0 0 0 

- dopĺňali si vzdelanie 1 1 1 

Z počtu NZ**    

- upratovačky 4 4 (z toho 2 na 50% úv.) 34 (z toho 2 na 50% úv.) 

- ostatní  1 RD 1 RD 1 RD 

Školská kuchyňa a jedáleň 1 1 1 

zamestnanci - spolu 6 6 6 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

e)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov/počet vzdelávaní Počet študujúcich 

1.atestácia 1 1 

Adaptačné vzdelávanie 3 1 

Aktualizačné vzdelávanie 6 1 

Dopĺňanie kvalifikácie 0 1 

 

g)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 vydávanie školského časopisu Vincentínko. 

 logopedické cvičenia s deťmi s poruchami výslovnosti a reči s logopedickým odborníkom v priestoroch 

MŠ: 20 detí 

 stretnutia rodičovského spoločenstva: mesačne 

 rozprávkou k zdravému životnému štýlu - hry a súťaže detí  

 brigády pri úprave škol. záhrady, spojené s  grilovaním 

 spoločné sv. omše v MŠ (posvätenie adv. vencov, požehnanie priestorov MŠ) 

 sv. omše v kostole sv. Vincenta de Paul 

 biblické dopoludnia s pátrom Petrom                                                                



 oslava sv. Mikuláša    

 vianočné besiedky  

 návšteva predškolákov v 1. roč. ZŠ, spoločné športové  aktivity  

 korčuľovanie,  

 testy školskej zrelosti,  

 zápis žiakov do 1. ročníka  ZŠ                                                        

 zápis detí do MŠ                                                                         

 karneval „Z rozprávky do rozprávky“                                                            

 bábkové divadielka: 6 x interne 

 Fidlikanti – hudobný koncert – ľudové hudobné nástroje 

 hudobný koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie 

 vystúpenie tanečného odboru ZUŠ sv. Cecílie 

 hipoterapia, vozenie na poníkoch, starostlivosť o zvieratá – 1x mesačne 

 

h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 Školské ovocie,  

 OLOmpiáda,   

 ekovýchovný projekt v spolupráci s Dafne a natur-pack – zbierame použité batérie so Šmudlom, 

 

i) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy                    

 finančná účasť OZ IRR na prevádzkových výdavkoch, nákupe didaktického materiálu a na divadelných 

predstaveniach, 

 2 brigády rodičov v školskej záhrade (vyčistenie záhrady - biologický odpad, nalámané konáre stromov, 

čistenie pieskovísk, osiatie a úprava kopca na športové účely) 

 spoluúčasť rodičov na zabezpečení dezinfekcie priestorov MŠ počas pandémie, zabezpečenie   

 dezinfečných prostriedkov, 

 sponzorský dar Slovnaft a.s.: 40 l dezinfekčného prostriedku,  

 vydávanie časopisu Vincentínko. 

 Nevyhnutnosť rekonštrukcie kanalizácie pod kuchyňou. 

 

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ (§ 2 ods. 1 

písm. m) za obdobie 1.9.2019 – 31.8.2020 

 

Dotácie zo ŠR na mzdy a prevádzku:       255 353,89 EUR 

Dotácia poskytnutá z KŠÚ na predškolákov:          8 085,50 EUR 

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením školy:                95 462,20 EUR 

Finančné prostriedky získané od rodičov  

alebo zákonných zástupcov žiakov:          5 021,15 EUR 

Príjem celkom:                    363 922,74 EUR 

 

Výdaj 

Mzdy a odvody:         278 471,52 EUR 

Didaktický materiál na predškolákov:                     31 393,21 EUR 

Energie:            14 930,16 EUR 

Ostatné výdavky:           25 894,60 EUR 

Výdaj celkom:          350 689,49 EUR 

Rozdiel            13 233,25 EUR

    



k) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

Prioritou materskej školy bolo uplatňovať kresťanskú filozofiu a morálku vo výchove a vzdelávaní 

detí počas celodenného pobytu v MŠ. Materská škola bola a je aj naďalej otvorená pre všetky deti 

predškolského veku.  

Ďalšími stanovenými cieľmi boli dosiahnuť optimálnu kognitívnu, perceptuálno - motorickú, citovo - 

sociálnu a duchovnú úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Dôraz sme kládli na  integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať život ako dar                  

vo vďačnosti a radosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do kolektívu. 

 Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov a ich formovanie aj v duchovnej oblasti. 

 Naďalej skvalitňovať vyučovací proces dopĺňaním nových učebných pomôcok, najmä IKT. 

 Hľadať finančné prostriedky na opravy budovy materskej školy a školského areálu. 

 

Pri plnení úloh sme vychádzali z  POP MŠ SR na školský rok 2019/2020, Štátneho vzdelávacieho 

programu, Katechéz Dobrého Pastiera, Školského vzdelávacieho programu a Rámcového vzdelávacieho 

programu predmetu katolícke náboženstvo pre predprimárne vzdelávanie, ktoré vydalo KPKC v Spišskej 

Novej Vsi v roku 2009. Súčasťou vzdelávacej činnosti bola výučba  cudzieho jazyka (anglický jazyk). 

Rozvíjanie environmentálneho cítenia a vzťahu k prírode sme u detí uplatňovali cez vlastné zážitky, ale aj 

prostredníctvom pokusov a experimentov.  

Tento školský rok bol prerušený nepriaznivou a neočakávanou epidemiologickou situáciou               

od 10.03.2020 do konca školského roku. Napriek tomu sme sa snažili, aby sa aj v tomto školskom roku 

deti oboznámili so základnými informáciami. 

V čase pred neočakávaným prerušením riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sme toto snaženie 

naplnili v plnej miere. V prerušenom čase, sme rodičom zasielali podporné materiály a pravidelne sme     

sa deťom prihovárali. Poskytnutie a predloženie pripravených aktivít a oboznámenie s obsahom 

pripravených tém v čase prerušenia prevádzky materskej školy, bolo v plnej miere pedagogických 

zamestnancov. Rodičia mohli využiť poskytnutú ponuku podľa svojich možností a na báze dobrovoľnosti.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola plánovaná týždenne, vychádzala z mesačných tém a týždenných 

podtém. 

Rozvíjali sme nasledujúce kompetencie: 

1. komunikačných kompetencií, 

2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,  

3. digitálnych kompetencií,  

4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,  

5. sociálnych a personálnych kompetencií,  

6. občianskych kompetencií, 

7. pracovných kompetencií. 

Zámerným vedením či samostatnou hravou formou sme rozvíjali gramotnosť vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach a jednotlivé oblasti sme navzájom prelínali. 

Výkonové štandardy sme dosahovali systematickým a premysleným plánovaním cieľov a aktivít. Ciele 

výchovy a vzdelávania smerovali k rozvíjaniu poznatkov, porozumenia, spôsobilosti, vzťahov, postojov     

a hodnôt. Naša VVČ zohľadňovala rozdielne potreby a schopnosti detí, využívali sme individuálny prístup 

k deťom a rešpektovali sme fyziologické, intelektové a emocionálne zvláštnosti detí. Deťom bol 

ponechaný dostatočný priestor na realizáciu vlastných záujmových činností, socializáciu a uvedomenie     

si svojej identity. VŠ sme zrealizovali v zodpovedajúcom rozsahu. 



Venovali sme náležitú pozornosť primeraným aktivitám, ktoré vedú k úspešnému zaškoleniu detí. 

Aktivity boli zostavené tak, aby v čo najväčšej miere využívali aktívnu účasť detí na výchovno-

vzdelávacích činnostiach. 

K aktivitám na týždenné témy, sme volili adekvátne stratégie, metódy a formy práce, zodpovedajúce 

jednotlivým vzdelávacím oblastiam. 

Špecifické ciele, ktoré v školskom vzdelávacom programe boli určené na priebežné a každodenné 

plnenie, sme zrealizovali v plnej miere. Mnohé sme zámerne využili aj ako cielenú vzdelávaciu aktivitu. 

Aktivitami neboli preťažované. Ciele a úlohy sme volili tak, aby deti nestagnovali a ich intelektová 

a personálna stránka sa primerane rozvíjala. 

Priebežne sme spolupracovali s rodičmi detí, ktoré z nejakej oblasti malo menší či väčší problém.  

Väčšina detí dosahuje veku primerané poznatky v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej ako aj 

sociálno-emocionálnej. Všetky fázy sú úzko prepojené. 

Hodnotenie detí sme realizovali prostredníctvom pedagogickej diagnostiky dieťaťa. Celkový vývin 

dieťaťa bol pravidelne sledovaný. 

 

Zamerali sme sa hlavne na : 

 upevňovanie duchovných kompetencií u detí  

 získavanie kompetencií v literárnej a jazykovej gramotnosti 

 správny fyziologický a somatický vývin dieťaťa, držanie tela, koordináciu pohybov, odstraňovanie 

obezity 

 zlepšenie grafomotorického prejavu (od najmladšej vekovej skupiny) 

 5-6 ročné deti - koncentrácia pozornosti, slovná zásoba, grafomotorika, integrácia prosociálnej 

výchovy do všetkých oblastí, emocionálna výchova 

 na základe rovnosti a spravodlivosti sme umožňovali deťom vyjadriť svoje potreby, akceptovali sme 

individualitu dieťaťa a právo na jeho vlastný názor 

 skvalitnenie spolupráce s rodinou, odborné poradenstvo -  konzultácie  

 zabezpečovanie nevyhnutných opráv, pomôcok, vyhľadávanie sponzorov 

 zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov 

 

Príprava 5-6 ročných detí na vstup do základnej školy je na vysokej úrovni. Učiteľky využívali v práci 

alternatívne prvky, posilňovali samostatnosť, tvorivosť, osobnú integritu a utvárali základy osobnej 

zodpovednosti dieťaťa (každodenne). Deti boli vedené k rešpektovaniu individuálnych osobností, pri 

hodnotení rôznych situácií deti prejavovali svoj postoj, vzniknuté spory sa učili riešiť na základe podnetov 

ostatných detí. 

 K 1. 9. 2020 odišlo do ZŠ 41 detí, 6 detí malo OŠD. Integrované deti našu MŠ nenavštevovali. 

D u c h o v n á  o b l a s ť 

Náboženská výchova tvorila integrálnu súčasť celkovej formácie detí, realizovala sa na dobrej úrovni. 

Náboženskú výchovu zabezpečovali všetky učiteľky vždy 1x týždenne. Ciele náboženskej výchovy sme 

plnili  podľa novej metodiky. Veľmi kladne hodnotím rozvoj duchovnej oblasti detí. Využívali sme 

obrovskú vnímavosť detí na vytváranie kladného vzťahu k Bohu, k sebe i k ostatným ľuďom. Deti sme 

viedli k sebahodnoteniu a hodnoteniu iných z pohľadu Ježišových postojov. Snažili sme sa o výchovu 

empatického človeka. Modlitba je viac zvnútornená, rozlišujú viac podstatu a rozdiel medzi prosbou 

a vďakou. Prehlbovali si vedomie významu prosebnej modlitby aj na širšie okolie, ľudí v núdzi, deti.  

Deťom bolo predstavených niekoľko katechéz počas roka z programu Katechézy Dobrého Pastiera 

ako: Zvestovanie, Návšteva pastierov, Poklona kráľov, Narodenie, Podobenstvá o Božom kráľovstve: 

Horčičné zrnko, Rastúce semienko, Dobrý pastier, Nájdená ovečka, Krst – Svetlo, šaty, voda) Prešli sme 

témy podľa liturgického obdobia – advent, pôst, sviatky Panny Márie, sv. Vincent, sv. Rodina a pod. Deti 

sa zapájali aktívnymi odpoveďami v rozhovore, piesňami, modlitbou aj kresbou. 



 K celkovému rozvoju osobnosti prispievali aj tzv. ranné kruhy, v ktorých deti vyjadrovali svoje 

názory, pocity, postoje k rôznym situáciám, udalostiam v triede, doma, v okolí. Duchovný život detí sme 

rozvíjali rannými modlitbami, stretnutiami pri náboženskej výchove, príbehmi zo života svätých, oslavou 

cirkevných sviatkov, detskými svätými omšami.  

P e r c e p t u á l n o – m o t o r i c k á  o b l a s ť 

Splnené: 

V oblasti hrubej motoriky sme u niekoľkých detí zaznamenali ťažkopádnosť, nesprávnu koordináciu 

pohybov a rýchlu unaviteľnosť. Postupne, v priebehu roka, sme prostredníctvom pravidelnej pohybovej 

aktivity a pohybových hier, hudobno-pohybových hier a činností, tancom, zdravotnými cvičeniami 

vykonávanými na pravidelnej báze, súťažením jednotlivcov či družstiev, kolektívnymi hrami – futbal, 

florbal, hokej a iné precvičovali hrubú motoriku. V cielených pohybových aktivitách sme sa orientovali   

na správne držanie tela, dýchanie, harmóniu pohybov, spoznávanie a reagovanie na športové názvoslovie. 

Zintenzívnili sme frekvenciu zdravotných cvikov, zaraďovali sme ich aj mimo telovýchovných činností, 

umožnili sme dostatok pohybovej aktivity. Zdravotné cvičenia priaznivo ovplyvňovali náladu detí počas 

celého dňa. V rámci možností sme využívali areál školskej záhrady. Upevňovali sme hlavne vôľové 

vlastnosti, snahu byť úspešným, vzájomnú pomoc a toleranciu. Naše vytýčené ciele a úlohy sme plnili 

všetkými organizačnými formami a prostriedkami a výberom vhodných metód. Formou ranných  cvičení  

si precvičovali klenbu chodidla (zaraďovali sme cviky na ortopedickom chodníku, ktorý mali k dispozícií 

aj viackrát počas týždňa, deti si v druhom polroku radi rozmiestňovali chodník a prechádzali po ňom podľa 

pravidiel), dýchanie, držanie tela a všetky svalové skupiny. Väčšina detí má dobrú koordináciu pohybov 

pri chôdzi, behu, ovládajú viac druhov skokov, poznajú primerané množstvo pohybových hier zameraných 

na orientáciu, rýchlosť, presnosť, pohotovosť, priateľstvo. Vedia sa tešiť z úspechu, čiastočne prijať          

aj prehru, poznajú sebahodnotenie a hodnotenie iných. Správnemu dýchaniu sme venovali pozornosť pri 

každej činnosti. Deti  používajú v činnosti všetky zmysly, ovládajú základné lokomočné pohyby, ovládajú 

pohybový aparát a telesné funkcie, prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa, prejavujú pozitívne postoje      

k zdravému životnému štýlu. 32 detí absolvovalo korčuľovanie, predplaveckú prípravu sme v tomto 

školskom roku neabsolvovali z pandemických dôvodov. si zároveň precvičovali úchop a jemnú motoriku 

ruky a prstov. 

Väčšina detí nemala na začiatku školského roka osvojený správny úchop grafického materiálu. 

Postupne, cvičeniami s náčiním, pravidelnými hrami, či názornými ukážkami sa úchop zlepšil. Menšie 

nedostatky sa postupne odstraňovali a zdokonaľovali. Jemné svalstvo ruky si precvičovali v rozmanitých 

a námetovo bohatých pracovných, výtvarných, technických, konštruktívnych a iných hrových činnostiach. 

Správny prítlak sme rozvíjali vo výtvarnej výchove ako aj v grafomotorických činnostiach. Zaznamenávali 

sme grafické stopy, napodobňovali požadované tvary a symboly atď. Skladanie papiera, lepenie, strihanie 

je na veku primeranej úrovni. Hygienické a sebaobslužné návyky si deti zlepšili. Kultúru stolovania sme 

cielene rozvíjali a je primeraná veku.  

V perceptuálno - motorickej oblasti sme dosiahli optimálne výsledky, napriek tomu sa budeme 

naďalej venovať deťom  menej aktívnym, s nábehom na obezitu, fyzicky a telesne menej zdatným, viac 

pozornosti budeme venovať zdravotným cvikom zameraných na správne držanie tela a dychovým 

cvičeniam.  

Vykonávali  sme jednoduché prúdové cvičenia. Deti prejavovali radosť z pohybu a aj           

zo spoločných hudobno-pohybových hier. 

Rezervy: 

 úchop grafického materiálu u mladších detí 

 niektoré deti nevedia zachovať poradie v družstvách, nechápu napr. štafetový beh 

 v jemnej motorike: uvoľnená ruka, trpezlivosť a vytrvalosť (mozaiky, navliekanie goráliek, mladšie 

deti - technika strihania, kreslenie, nie je ešte vyhranená lateralita) 



 v mnohých prípadoch skrátené zadné stehenné svaly, slabá ohybnosť chrbtice 

 pri súťažení viac utvárať schopnosť zmieriť sa s prehrou 

 zaraďovať viac cvičení vonku 

 pri riadenej edukačnej aktivite dodržiavať zvolené pravidlá 

 pri stolovaní správne držanie príboru 

 zvyšovať technickú zručnosť a predstavivosť 

 rezerva pri šnurovaní topánok, zapínanie gombíkov, nedostatky v sebaobslužných činnostiach, 

vytváraní viazaných útvarov (najmladšie deti) 

 

K o g n i t í v n a  o b l a s ť 

Uprednostňovali sme  konštruktívne myslenie, vlastné vyjadrenia a úsudky, problémové a situačné 

otázky, manipuláciu s predmetmi, správnu terminológiu, pamäťové hry, pracovné listy. Deti dokážu 

logicky myslieť, vedia sa orientovať v priestore, poznajú geometrické tvary, dokážu vytvárať skupiny, 

triediť, priraďovať, poznajú a ovládajú číselný rad viac ako je predpísaný, dokážu priradiť číselný znak 

k počtu (primerane podľa vekových skupín). 

Dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných schopností, zdokonaľovanie rečového prejavu 

a osvojovanie spisovnej slovenčiny. Deti si rozvíjaním pozornosti a pamäti prehlbovali poznávacie 

schopnosti. Deťom sme predstavili správny komunikačný vzorec. Viedli sme ich k správnemu, súvislému 

a zrozumiteľnému vyjadrovaniu. Dbali sme na hlasitosť prejavu, udržanie očného kontaktu, správnu 

artikuláciu, výslovnosť hlások, určiť hlásku na začiatku slova, atď. Pravidelne prezerali knihy 

a encyklopédie a iné dostupné informačné zdroje. 

Viedli sme ich k predkladaniu, vyjadrovaniu a zdôvodňovaniu svojich názorov, postojov,       

či hypotéz. Vo významnej miere sme používali pedagogickú diskusiu a otvorenú bezbariérovú 

komunikáciu. Pri riešení problémových úloh prejavovali aktivitu, hľadali odpovede a riešenia. 

 

Zamerali sme sa na spoločenské prostredie a prírodu. Zoznámili sa s bádateľskými metódami: 

manipulovaním, pozorovaním, bádaním, pokusom, experimentovaním. Rozvíjali sme tým samostatné 

myslenie detí, frontálne činnosti, komunikáciu, dialóg, učiteľky účinnejšie uplatňovali diferencovaný         

a individuálny prístup. Pri edukácii učiteľky využívali metódu tvorenia obrázkovo-pojmového mapovania 

a zapájali multisenzoriálny prístup pre lepšiu predstavu o osvojovaných skutočnostiach. Práca učiteliek 

bola systematická, premyslená, korešpondovala s úlohami ŠVP, pri edukácii využívali interaktívnu tabuľu.  

Učili deti samostatne myslieť, deti vedia využiť predchádzajúce skúsenosti, vytvoriť si vlastný úsudok, 

vedia deklarovať, samostatne rozhodovať. Presunuli sme aktivitu na deti. 

Umenie a kultúra 

Kládli sme dôraz na estetické cítenie, pestovanie zmyslu pre krásno, poznávanie všetkých, pre deti 

prístupných, druhov literárneho, slovesného, ľudového a výtvarného umenia. Zúčastnili sme sa akadémií, 

divadiel. Poznajú a rozlišujú literárne žánre, vedia vytvárať etudy, charakterizovať hrdinov z lit. diel, 

dramatizovať rozprávky, predniesť báseň, dokážu vystupovať pred verejnosťou. 

Deti poznajú primerané množstvo piesní, hudobno-pohybových hier, poznajú niektoré hudobné 

nástroje, rozlišujú hudobné a nehudobné zvuky, ovládajú rytmus, spájajú pohyb s hudbou, improvizujú 

pohyb. Častým spievaním s doprovodom  gitary prežívali pravidelne radosť zo spoločného spevu a tancu. 

Deti sa dokázali bez problémov zapojiť do spoločných besiedok pre rodičov a zvládnuť vystúpenia 

v kolektíve i samostatne. Radi improvizovali v tanečných choreografiách podľa hudby. 

Vo výtvarnej oblasti sme dali veľký priestor výtvarným činnostiam. Poznajú rôzny výtvarný materiál, 

väčšina vie správne držať ceruzku, štetec, pracovať s ním, používať nožnice, lepiť, poznajú rôzne výtvarné 

techniky, dokážu využiť plochu, vedia modelovať, pracovať s drevom, drôtom, hlinou a rôznym prírodným 

materiálom.  



Matematika a práca s informáciami 

Rozvíjali sme u detí matematické predstavy nielen hlavnými činnosťami ale aj prostredníctvom 

niektorých úloh v tzv. – táckach (tácky, na ktorých je pripravený materiál pre individuálnu prácu deti 

s cieľom rozvíjania jemnej motoriky, pozornosti, dôslednosti, trpezlivosti a vizuomotoriky inšpirované 

montessori aktivitami) Matematické myslenie sme rozvíjali individuálnym usmernením v práci s logiko – 

primo. Sledovali sme a porovnávali sme množstvo, triedili sme do skupín podľa rôznych kritérii. 

Spočítavali sme prvky v skupine podľa individuálnych možností detí), rozvíjali sme porozumenie 

niektorých priestorových vzťahov a ich následné určovanie. 

 

Jazyk a komunikácia  

Pracovali sme systematicky podľa  školského vzdelávacieho programu. V závislosti od daných cieľov 

a tém si deti osvojovali jazykové zručnosti, informačné kompetencie, logicko-matematické myslenie, 

stimulovali sme aj ostatné psychické procesy pamäť a pozornosť. 

Častým osvojovaním si kratších literárnych útvarov – básní-  sme trénovali výslovnosť a verbálnu 

pamäť. Všímali sme si, že pozornosť detí sa dobre udržiava aj pri opakovanom čítaní príbehov, 

s ilustráciou. Deti radi počúvali rozprávky aj autorské príbehy, ktoré sme im vybrali. 

 V obsahovej rovine reči sme si všímali porozumenie reči, či dieťa vie jednoducho komunikovať 

základný obsah, situácie, či vie pomenovať správne predmety a osoby a či sa vie zapojiť do spoločnej 

diskusie- rozhovoru. Vykonávali sme oromotorické cvičenia priebežne počas roka. 

Rečový prejav sa formoval aj pri formulácii modlitby v rannom kruhu – prosby a vďaky. Ako aj 

v rozhovore  ráno v oblasti :časové vzťahy – čo sme robili cez víkend..čo nás čaká dnes. 

V aktívnej spolupráci s odbornou logopedičkou sme odstraňovali poruchy reči – 21 detí. 

 

Splnené: 

Základy riešenia problémov: 

 hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré pomáhajú pri riešení 

problému  

 rieši jednoduché problémové úlohy  

 uplatňuje v hre a  rôznych situáciách matematické myslenie 

 rozlišujú živú a neživú prírodu 

 vedia sa aktívne zapájať do prípravy osláv 

 

Základy kritického myslenia: 

 porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď. 

 odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje,  vyslovuje jednoduché úsudky  

 hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí,  čo sa mu páči/nepáči,  čo je 

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch 

 

Základy tvorivého myslenia: 

 uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov  

 nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia  

 objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny 

 

Rezervy: 

 chybná výslovnosť spoluhlások u pomerne vysokého počtu detí – naďalej potrebná užšia 

spolupráca s logopédom  

 rozlišovanie ľavej a pravej strany 

 ojedinele: rozlišovanie pojmov vysoký, nízky, nižší 

 pomenovanie priestorových geometrických tvarov 



 priestorová orientácia, pohybovanie sa po sieti 

 objavovanie algoritmov riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných  

inštrukcií, odstraňovanie prípadných chýb 

 zamerať sa viac na metódy rozvíjajúce predčitateľskú gramotnosť – odkazy rodičom, báseň cinquain, 

obrázkovo – pojmové mapovanie 

 zamerať sa na výtvarné vyjadrovanie zážitkov a skúseností s použitím rozličných techník 

 dodržiavanie dohodnutých pravidiel, utvrdenie nadobudnutých poznatkov 

 Umelecké slovo, piesne, hudobné hádanky a hry budeme naďalej využívať na vyplnenie voľných chvíľ, 

naďalej budeme vštepovať deťom vzťah ku knihe, ako k zdroju poznania.). 

 

S o c i á l n o – e m o c i o n á l n a  o b l a s ť: 

Bola uskutočňovaná vo všetkých vzdelávacích aktivitách a ostatných činnostiach, systematicky 

plánovaná a sledovaná.  Viedli sme deti k osvojovaniu a používaniu kresťanských, morálnych a etických 

hodnôt, podporovali sme schopnosť sebaovládania. Z hľadiska činnosti učiteliek majú primeranú úroveň 

rozvoja identity, zodpovednosti detí, akceptujú ich potreby, práva, slobody. Učiteľky boli partnerkami detí, 

v istých situáciách boli deťom mediátorkami a deti si tak na názorných komunikačných vzorcoch rozvíjali 

komunikačné, sociálne a personálne kompetencie, iniciovali ich k vzájomnej komunikácii, sociálnej 

spolupatričnosti, pričom využívali rôzne formy, hodnotenia a pochvaly. Deti boli vedené k orientácii 

v normatívnych a mravných požiadavkách s osvojením verbálnej výpovede. Mali vytvorenú atmosféru 

bezpečia, emocionálnej istoty,  pocitu dôvery a pozitívneho usmerňovania voči druhým ľuďom. Rôzne 

cvičenia, hry a systematickosť odstraňovali u detí spurnosť a utužovali priateľstvo. V tomto smere naďalej 

budeme pôsobiť na deti a sústavne študovať odbornú literatúru. 

V triede sme takmer počas celého školského roka sledovali adaptáciu detí. Na začiatku školského roka 

bola adaptácia pomerne výborná a u väčšiny detí pretrvávala v dobrom stave. Adaptáciu sme  pozorovali 

aj následne od pol roka opäť. V ranných kruhoch sme využívali aj inscenačné metódy, čítanie príbehov 

s detským hrdinom (napr. kniha: Detským srdiečkam, prosociálne príbehy), riadené rozhovory a iné 

aktivizujúce metódy, ktoré posilňovali vhodné správanie, ktoré sa vyznačuje činmi v prospech iných           

a neočakávať od iných hmatateľné či nehmatateľné odmeny. Tieto aktivity sme integrovali aj do rôznych 

pedagogických situácií počas dňa. Deťom sme napomáhali k vyjadrovaniu vlastných názorov a formovaniu 

zodpovednosti za svoje správanie a konanie. Učili sa, že  je potrebné svoje emócie ovládať a regulovať ich. 

Vštepovali sme deťom, aby sa netešili z nešťastia druhých. Učili sa prekonať strach z nového a z rôznych 

neznámych situácií.  

Naším hlavným zámerom  bolo aby deti chodili do MŠ s radosťou. Súčasne sme chceli vytvoriť 

priateľskú atmosféru v kolektíve detí. Deti prijali a rešpektovali pravidlá triedy a osvojili si časovú 

následnosť denného režimu dňa podľa obrázkového diagramu v triede. Vytvorili si pekné priateľstvá      

a ku koncu roka dokázali pekne rozvinúť hru. 

Posilňovali a rozvíjali sme základné sociálne návyky ako je pozdrav pri príchode alebo odchode, 

poďakovanie v jedálni pri preberaní obeda, ospravedlnenie sa pri vzniknutom konflikte s iným dieťaťom 

počas hry a tak riešiť konflikt nenásilnou formou. Dbali sme na cvik sebaregulácie, vzájomného 

rešpektovania sa, počkanie na slovo - pri spoločnom rozhovore podľa pravidiel v triede. 

Splnené: 

 komunikuje primeraným spôsobom 

 využíva tvorivosť pri hre a v iných činnostiach 

 pozerá sa na svet aj očami druhých  

 správa sa empaticky k svojmu okoliu  

 správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem  



 hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve  

 plánuje, organizuje a hodnotí činnosť  

 zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju  

 preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny 

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne 

 pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne  

 akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých  

 prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu 

Rezervy: 

 neskoré príchody detí do MŠ, čím sú narušené hry a hrové činnosti a ďalšie aktivity 

 nadväzovanie spoločensky prijateľným spôsobom kontaktov s druhými a udržiavať s nimi harmonické 

vzťahy  

 niektoré deti riešia problémy agresívne, príp. nevedia riešiť konflikt 

 hlučnosť pri vzájomnej komunikácii 

 

l) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).  . 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 pozitívna klíma  

 zapájanie sa do projektov 

 bohatá krúžková činnosť a aktivity 

 časté využívanie bábkových hier na stimuláciu detí  

 exkurzie ako doplnok k edukácii 

 práca s výpočtovou technikou  (interaktívne tabule) 

 veľmi dobrá spolupráca s AŠÚ, farnosťou sv. Vincenta de Paul a s OZ IRR, ZUŠ sv. Cecílie 

 veľmi dobrá spolupráca s ďalšími CMŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti ABÚ BA 

 ústretový a ľudský prístup pedagógov k deťom 

 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí 

 podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov podľa Zákona 597/2003 

 nedostatok financií na údržbu budovy školy  

 nedostatok finančných prostriedkov na školské zariadenia pre cirkevné školy 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 

Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b): 

 angličtina: 16 detí  

 korčuľovanie: 32 detí 

 logopédia MŠ: 20 detí 

V spolupráci so ZUŠ: 

 hudobná príprava: 3 deti 

 tanečný odbor: 6 detí 

 výtvarná príprava: 9 detí  


