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Vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a 

Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R. 

 

Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 ods. 1 písm. a) 

Názov školy: Materská škola  

Adresa školy: Jána Kollára 896, Malacky 

 IČO: 36 06 43 35 

 Zriaďovateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky 

 Riaditeľka MŠ: Martina Novotová 

   Kontakty: 

Internetová a 

elektronická adresa školy : 

0907 864 432 

www.msmalacky.edupage.org 

msmalacky@msmalacky.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre EP 

Štúrova 

Mgr. Svetlana Prsteková 

Kontakty: 0907 059 032, svetlana.prstekova@msmalacky.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre EP 

Bernolákova  2426/18 

Marta Jurkovičová 

Kontakty: 0915 036 392, marta.jurkovicova@msmalacky.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre EP 

Hviezdoslavova 1777/ 1 

Marta Jurkovičová 

Kontakty: 0915 036 392, marta.jurkovicova@msmalacky.sk 

EP Záhorácka 1941/95 bez zástupkyne 

Kontakty: 034/381 21 64 

Zástupkyňa riaditeľky 

 Jána Kollára 896 

Mgr. Romana Holešová 

Kontakty: 0918 874 972, romana.holesova@msmalacky.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre 

EP Rakárenska 900/50 

PaedDr. Simonetta Holešová 

 

Kontakty: 0905 902 092, simonetta.holesova@msmalacky.sk 

mailto:svetlana.prstekova@msmalacky.sk
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Školské jedálne: Michaela Nejezchlebová – ŠJ Bernolákova, ŠJ Hviezdoslavova, 

ŠJ Rakárenska, michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk 

Danica Kalanková – ŠJ Jána Kollára, ŠJ Štúrova,  

danica.kalankova@msmalacky.sk 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:  
 

Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Materskej škole, Jána Kollára 896, Malacky  bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Členovia rady školy: 

P.č. 

 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za 

 

Predseda Rady 

školy 

Ing. Mgr. Zuzana Baligová zriaďovateľa 

Podpredseda Ing. Nataša Špelicová zriaďovateľa 

Tajomník Bc. Ivana Jurdáková, DiS. pedagogických zamestnancov 

Členovia PhDr. Ing. Lucia Vidanová zriaďovateľa 

 Ing. Richard Hájek zriaďovateľa 

 Eva Markovičová nepedagogických zamestnancov 

 Zuzana Hlaváčová pedagogických zamestnancov 

 Katarína Vanišová zákonných zástupcov detí 

 Ing. PhD. Renáta Húšková zákonných zástupcov detí 

 Ing. Štefan Hronček zákonných zástupcov detí 

 Mgr. Bronislava Jurkovičová zákonných zástupcov detí 

     

 

mailto:michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019: 

Počet zasadnutí rady školy: 3 

Prvé zasadnutie rady školy – konané dňa 06.09.2018. 

PROGRAM: 

1. Úvod – privítanie členov Rady a hostí 

2. Návrh programu zasadnutia  

3. Určenie nového tajomníka rady, informácia o ukončení členstva a pripravovaných voľbách 

na člena rady za zákonných zástupcov detí  

4. Prerokovanie školského poriadku na školský rok 2018/2019  

5. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu Kvietok  

6. Informácia o počte tried a žiakov v školskom roku 2018/2019  

7. Informácie o vykonaných a prebiehajúcich rekonštrukciách budov materskej školy 

8. Rôzne 

9. Záver 

Rada školy berie na vedomie: 

 Prerokovaný školský poriadok 

 Školský vzdelávací program ,,Kvietok“ 

 

Druhé ustanovujúce zasadnutie rady školy – konané dňa 10.10.2018. 

PROGRAM: 

1. Úvod - privítanie 

2. Informácia riaditeľky MŠ o priebehu volieb do Rady školy pri MŠ 

3. Informácia o schválení delegovaných zástupcov za zriaďovateľa 

4. Voľby predsedu a podpredsedu Rady školy pri MŠ 

5. Záver 
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Tretie zasadnutie Rady školy - konané dňa 13.03.2019. 

PROGRAM: 

1.Úvod – privítanie 

2. Návrh programu zasadnutia  

3. Prerokovanie správy „Správy o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 

2018  

4. Informácia o príprave prijímacieho konania detí do MŠ v školskom roku 2019/2020  

5. Informácie o pripravovanej rekonštrukcii elokovaného pracoviska na Záhoráckej ulici  

Rada školy berie na vedomie: 

 Správu o výsledkoch hospodárenia MŠ 

 

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy: 

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, formovala odborné a 

právne kvality svojich členov, zabezpečovala profesijnú orientáciu v najaktuálnejších a 

najzávažnejších otázkach. V školskom roku 2018/2019 sa schádzala podľa plánu a potrieb 

prevádzky materskej školy. Venovala sa problematike skvalitňovania pedagogickej, metodickej 

a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácií, poznatkov a 

skúseností, organizačným pokynom k naplánovaným akciám a aktivitám organizovaných 

materskou školou, ako i aktuálnym pokynom z BOZP a k prevádzke školy. Ďalej priebežne 

hodnotila plnenie hospitačnej činnosti, dodržiavanie Školského poriadku, spoluprácu s rodinou, 

základnou školou a Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.  

Metodické združenie – jeho vedením bol poverený pedagogický zamestnanec z každého 

pracoviska – Mária Hajdinová (EP Bernolákova), Miroslava Beitlová (EP Hviezdoslavova), 

Darina Kudolániová (EP Rakárenska), Mgr. Mária Hudecová (Jána Kollára), Veronika 

Slaninková (EP Záhorácka) a Zuzana Hrončeková (EP Štúrova).  MZ pracovalo podľa svojho 

plánu činnosti. Ten zabezpečoval rozvoj profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov. Náplňou Plánu činnosti MZ bola aj účasť pedagogických zamestnancov na 

kontinuálnom vzdelávaní a vzájomná výmena skúseností formou prezentácií. Súčasťou bolo 

zorganizovať metodické stretnutie učiteliek z predškolských tried a učiteľov základných škôl 

v Malackách. Konalo sa na mestskom úrade v Malackách a zúčastnila sa ho aj riaditeľka z MŠ 

Kostolište a metodička Okresného úradu v Bratislave. Plán činnosti MZ bol splnený. 
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Údaje o počte žiakov školy ( § 2 ods. 1 písm. b) 

MŠ Počet 

detí 

k 15.9. 

2018 

menej 

ako 3 

roky  

3 

ročné 

4  

ročné 

5 – 6 

ročné 

Počet 

pedag.  

zamestnanc

ov 

Počet 

tried 

Počet 

k  

30.6. 

2019 

Počet 

tried 

EP Štúrova 120 27 24 39 39 10+1 5 121 5 

EP Bernolákova 140 15 29 56 48 12 6 139 6 

EP 

Hviezdoslavova 

103 17 30 25 32 9 5 105 5 

EP Záhorácka 46 10 7 7 17 4 2 46 2 

EP Rakárenska 114 9 22 36 38 12 6 114 6 

Jána Kollára 153 22 36 45 46 14 7 152 7 

SPOLU 676 100 148 208 220 62 31 677 31 

  

 

Údaje o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka ZŠ ( § 2 ods. 1 písm. c) 

Počet detí prijatých do ZŠ na nasledujúci školský rok – spolu: 195 detí 

Odklady  - 22 detí s OŠD. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov ( § 2 ods. 1 písm. e) 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v 

základnej škole a pre život v spoločnosti. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti 

sociálno-emocionálnej, komunikačnej, somaticko-motorickej, umelecko–expresívnej, logicko 

–matematickej a prírodovednej. Pedagogickí zamestnanci vykonávali výchovno-vzdelávaciu 

činnosť v súlade so školským vzdelávacím programu „Kvietok“.  Plánovaním vhodných cieľov 

sme utvárali elementárne základy smerujúce k dosiahnutiu školskej spôsobilosti a k schopnosti 

učiť sa a vzdelávať sa. 

 

 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

 
 

7 
 

Hodnotenie vlastných cieľov materskej školy  

Na dosiahnutie plnenia cieľov sme uplatňovali aktivizujúce a interaktívne metódy, 

prostredníctvom ktorých sa rovnocenne a vyvážene rozvíjali všetky stránky osobnosti dieťaťa, 

pričom hlavným prostriedkom rozvoja a hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou bola hra. V 

učení dominovalo zážitkové učenie. Pedagogický prístup učiteliek sa opieral o pozitívnu 

výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Podporovali a rozvíjali sme interakciu vo 

vzťahoch rodič – dieťa – učiteľ. Vytvárali a podporovali sme dobrú sociálnu klímu v materskej 

škole. V súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, sme realizovali edukačný proces 

podľa vlastného školského vzdelávacieho programu  ,,Kvietok”. 

 Podporovali sme vyjadrovanie detí vo verbálnej i neverbálnej rovine v hudobno -

výchovných činnostiach. Stvárňovaním rozprávok a hudobno - pohybových rozprávok, 

príbehov a literárnych predlôh, dramatizáciou, hrou rolí, improvizáciou a pohybovým a 

výtvarným vyjadrením.  Hrou sme rozvíjali u detí hudobnosť, plnohodnotné vnímanie 

a prežívanie hudobného umenia. Zážitkovým učením sme spájali hudbu so slovom, 

pohybom a hrou na detských hudobných nástrojoch. V tvorivých činnostiach sme 

vytvárali priestor na vlastné pohybové varianty, reakcie na hudbu a jej aktívne 

prežívanie. V hrách sme uplatňovali niektoré výstavbové prvky divadla, zdôraznenie 

zážitku a využívanie interpretácie. 

 Oboznamovali sme  deti so slovesným umením, folklórnou ľudovou poéziou – riekanky 

(rečňovanky, rapotačky, vyčítanky, vyvolávanky, hádanky, prekáračky, uspávanky). Pri 

zaraďovaní ľudových piesní, básní, hier a riekaniek sme sa riadili pedagogickými 

zásadami primeranosti a postupnosti. Cez ľudovú pieseň sme rozvíjali u detí lásku k 

spevu, k tradíciám, rozširovali sme poznanie detí o slovesnej národnej minulosti. 

Využívaním ľudových zvykov a tradícií sme sa zmysluplne hrali so slovami, na základe 

zvukových a rytmických vlastností, deti uplatňovali fantáziu a vynaliezavosť pri 

rytmizácii a melodických riekankách, vyčítankách, ľudových piesňach. Pri výletoch a 

exkurziách sme poznávali významné kultúrno - historické miesta a pamiatky typické 

pre náš region. Deti spoznávali ľudové povesti. Plnením vlastných cieľov sme 

vštepovali deťom hrdosť a lásku k rodnému kraju.  

 Deťom sme poskytovali vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné pre ochranu 

životného prostredia. Umožňovali sme im spoznávať okolitú prírodu, jej jednotlivé 

zložky, vplyv prírody na život človeka a spätné pôsobenie človeka na prostredie, v 

ktorom žijeme. V edukačnom procese sme poskytovali deťom základné poznatky o 

živej a neživej prírode a okolitom svete, poznatky o ochrane prírody, základné návyky 

ekologického konania a význam prírody pre človeka. Rozvíjali sme emocionálny vzťah 

k prírode, ochrane života, spoznávali sme krásu prírody, vnímali sme ju a vyjadrovali 

city vo vzťahu k okoliu. Učili sme sa niesť zodpovednosť za svoje konanie. Cielene sme 

rozvíjali zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, 

motorické zručnosti, sebaobslužné a pracovné návyky, potrebné pri ochrane prírody a 

životného prostredia.  
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 Pri plnení cieľov osobnostného a sociálneho rozvoja u detí sme posilňovali sebaúctu a 

zvyšovali sebavedomie dieťaťa, na základe postupne utváraného adekvátneho 

sebahodnotenia.  Prispievali sme ku komplexnému osobnostnému rastu dieťaťa 

a vytvárali sme prostredie založené na láske a dôvere k dieťaťu. Ukazovali sme deťom 

cestu k porozumeniu sebe a iným, k získavaniu pozitívneho postoja a k zvládaniu 

vlastného správania. Rozvíjali sme u detí základné zručnosti komunikácie,  vzájomnej 

spolupráce a základné sociálne zručnosti pre riešenie rôznych situácií. Učili sme deti 

akceptovať rôzne typy ľudí, názorov, vierovyznania. Uplatňovali sme základné princípy 

zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote.  

 Poskytovali sme deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení sme ich viedli k osvojeniu a 

zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Zameriavali sme sa na  pohyb, ako 

na prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a 

psychomotorického vývinu detí. Pohybom detí vo všetkých ročných obdobiach a 

plnením cieľov projektov, sme viedli deti k základom aktívneho životného štýlu. 

 Poskytovali sme základy matematických a informatických poznatkov a zručností, 

pomocou ktorých sme ďalej rozvíjali matematické myslenie a matematické 

kompetencie.  Rozvíjali sme logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých 

operácií s nimi, ako aj rozvoj algoritmického myslenia. Rozvíjali sme základné 

zručnosti dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov 

potrebných v bežnom živote. Vytvárali sme dostatočný priestor, aby každé dieťa malo 

rovnakú možnosť si prakticky rozvíjať zručnosti špecifikované vzdelávacími 

štandardmi. Zapojením do  projektu ,,Technická škôlka”,  sme rozvíjali funkčnú 

gramotnosť a technické myslenie, verbálne schopnosti a schopnosť samostatnej práce v 

skupine a tiež manažérskych schopností detí s dôrazom na rozhodovanie. 

 Organizovaním celookresnej akcie ,,Záhorácky päťlístok” : 

 Tancuj, tancuj 

 Kreslím, kreslím, maľujem 

 Mám básničku na jazýčku 

 Sláviček 

 Športová olympiáda 

a vystúpeniami detí z materskej školy na rôznych akciách mesta a jeho spoločenských 

organizácií, ale aj v materskej škole, sme viedli deti k prezentácii vlastného talentu a 

tvorivosti. 

 Dodržiavali sme postupnosť v rozvíjaní grafomotorických vzorov, kde sme začínali 

rozvojom hrubej motoriky, postupovali rozvojom jemnej motoriky, ktorá je zameraná 

na grafomotoriku a rozvoj psychických funkcií. Systematickou a cielenou postupnosťou 

krokov grafomotorických cvičení, sme viedli deti k zvládnutiu školského písania.  

 Pobyt detí v materskej škole sme napĺňali zážitkovým učením, orientovali sme  sa na 

praktické činnosti, skúmanie, experimentovanie a bádanie.  
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  Výučbovými programami a využívaním IKT v edukačnom procese, sme obohacovali 

edukačné aktivity v triedach. 

  Pravidelnými stretnutiami učiteľov a rodičov, aktualizáciou webovej stránky, mailovou 

komunikáciou rodičov a učiteľov a vytvorením stránky materskej školy na sociálnej 

sieti, sme  zvyšovali informovanosť rodičov a verejnosti o jej činnosti.  

  Spoluprácou so ZŠ v Malackách a metodickými stretnutiami s učiteľmi ZŠ, sme získali 

spätnú väzbu o pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ.  

  Rozvíjali sme  komunikačné  kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách, 

s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. S dôrazom na správnu 

artikuláciu a výslovnosť, na gramatickú správnosť a spisovnosť. Rozvíjali sme aktívne 

počúvanie s porozumením a to čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským 

hrdinom a aktívnym zapájaním sa do aktivít mestskej knižnice. 

 Výchovu a vzdelávanie sme  orientovali na osobnosť dieťaťa, rešpektovali sme  vo 

výchove princípy, ako je jedinečnosť dieťaťa, seba rozvoj dieťaťa, princíp celostnosti 

rozvoja osobnosti dieťaťa a prioritu vzťahovej dimenzie vo výchove. Materskú školu 

charakterizuje úcta k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si 

zasluhuje pozornosť a dôstojnosť bez ponižovania, zastrašovania či posmechu. 

Uplatňovali sme  zážitkové učenie pri rozvíjaní schopnosti vyjadriť svoje túžby 

a želania.  

 Plnením vzdelávacích cieľov sme pripravovali  deti na samostatný a zodpovedný pohyb 

v cestnej premávke. Deti sa formou hry učili v praktických situáciách uplatňovať zásady 

bezpečného správania sa v cestnej premávke. Učili sa dodržiavať postupy a pravidlá 

v simulovaných dopravných situáciách – vhodné reagovanie, konanie a správanie sa 

v role chodca a cyklistu na dopravné značenia a technické zariadenia, v praktickej 

činnosti uplatňovali relevantné informácie, aktívnym spôsobom nadobúdali poznatky 

a spôsobilosti. Na praktické činnosti využívali dopravné ihriská pri elokovaných 

pracoviskách. Deti vyjadrovali a komunikovali svoje myšlienky, názory a osvojené 

poznatky o doprave, o bezpečnosti cestnej premávky a o dôsledkoch nedodržiavania 

pravidiel cestnej premávky. Aplikovali v hre, v rôznych aktivitách a vo vzniknutých 

dopravných situáciách získané poznatky a skúsenosti, hodnotili vlastný výkon 

a uznávali aj výkon iných. 

 Zapojením sa do programu na medzinárodné partnerstvo škôl – E-Twinning získavali 

poznatky z predškolských zariadení z iných štátov. 

 Realizácia vlastného zamerania  prebiehala zvyšovaním kvality edukačného prostredia 

a edukačného procesu a to: 

 využívaním IKT v edukačnom procese, rozšírením učebných pomôcok o digitálne 

interaktívne pomôcky, ako sú: digitálny mikroskop, fotoaparát, kamera, mikrofón, 

Logico Primo, interaktívna tabuľa, 

 environmentálnou výchovou – využívaním a neskracovaním pobytov vonku, 

organizovaním turistických vychádzok do prírody, organizovaním školy v prírode, 
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 mediálnou výchovou – rozvíjaním informačných kompetencií, schopnosťou 

zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, schopnosťou vyberať z mediálnej ponuky 

veku primerané filmy, rozprávky a príbehy s pozitívnym etickým záberom,  

 informačnou gramotnosťou pedagogických zamestnancov – vzdelávania, 

využívanie poznatkov odbornej literatúry,  

 inováciou kompetencií učiteľa – kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním v 

plánovaní a inováciách školského vzdelávacieho programu, 

 využívaním aktivizujúcich metód vo vzdelávaní – aplikovaním metód a foriem 

podporujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa, 

 spoluprácou s rodinou – zvyšovaním záujmu rodičov a verejnosti o edukačnú 

činnosť v materskej škole, propagovaním aktivít  v regionálnych médiách a 

prostredníctvom webovej stránky školy, organizovaním akcií a projektov v 

spolupráci s rodinou, 

 podporu zdravého životného štýlu – podporovaním boja proti obezite detí formou 

rôznych aktivít, ponukou športových kurzov plávania, kurzu korčuľovania, 

lyžovania, pohybových aktivít v športovej hale Malina a telocvični ZŠ, zvyšovaním 

konzumácie ovocia a zeleniny, propagovaním zdravej výživy na nástenkách 

materskej školy a na dňoch otvorených dverí a plnením úloh Národného akčného 

plánu v prevencii obezity na roky 2015-2025, 

 krúžkovou činnosťou. 

 

 Zoznam študijných a učebných odborov, učebných plánov 

 ( § 2 ods. 1 písm. f) 

Najvyšší kurikulárny dokument je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách. Tvorí prvú úroveň vzdelávacích programov. Bol východiskom pre 

vytvorenie školského vzdelávacieho programu s názvom ,,Kvietok“. Školský vzdelávací 

program sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu, vychádza 

z cieľov a zamerania materskej školy. S uvedeným školským vzdelávacím programom sa 

pracovalo v tomto roku po prvý raz. Jednotlivé témy boli spracované v súlade so striedaním 

ročných období. Témy sú spracované vo východiskách plánovania, na základe ktorých učiteľky 

spracúvali týždenné plány. Súčasne s novým vzdelávacím programom boli vypracované aj 

dokumenty zamerané na postupnosť grafomotorických cvičení, zdravotných cvikov, vývinu 

jazykových kompetencií, oromotorických cvičení a súhrnne boli spracované metódy a stratégie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.  

Obidva uvedené pedagogické dokumenty boli plnené celoročne priebežne. Počas plnenia 

obsahu jednotlivých projektov bolo našim hlavným cieľom zvyšovanie emocionálnej, sociálnej 

a kognitívnej úrovne detí, pričom sme mali na zreteli úroveň ich aktuálneho vývinu. Na  základe 

spracovaného školského vzdelávacieho programu, učiteľky pracovali na rozvíjaní všetkých 

úrovní detského edukačného vývinu. Všetky tieto aktivity boli prispôsobené vekovým 
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a individuálnym osobitostiam detí v jednotlivých triedach. Vo výchove a vzdelávaní 

uplatňovali všetky formy organizácie na základe konkrétnej situácie: individuálnu, skupinovú, 

frontálnu aj kombinovanú. Výchovno–vzdelávaciu činnosť sme realizovali prostredníctvom 

všetkých organizačných foriem predprimárneho vzdelávania. 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g) 

Počet zamestnancov ku koncu školského roka – spolu 105, z toho:  

 pedagogickí zamestnanci: 62 kvalifikovanosť 100%  

 nepedagogickí zamestnanci materskej školy: 43  z toho:  

 zamestnanci ŠJ – 20 

 zamestnanci ekonomického oddelenia – 3 

 prevádzkoví zamestnanci - 20 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 

písm. h) 

Vedúci pedagogickí zamestnanci:  

 funkčné vzdelávanie – 2 (pokračuje) 

Pedagogickí zamestnanci:  

 Prípravné atestačné vzdelávanie, 1.atestácia – 2 (ukončilo) 

 Prípravné atestačné vzdelávanie, 2. atestácia – 1 (ukončilo) 

 Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese – 2 

(ukončilo) 

 Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania   vo vzdelávacích oblastiach – 12 

(ukončilo) 

 Možnosti vizualizácie a ich implementácia do procesu učenia detí so ŠVVP – 1 

(ukončila) 

 Dieťa a hudba – 1(ukončila) 

 Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní – 3 (ukončilo) 

 Adaptačné vzdelávanie – 4 (ukončilo) 

 Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných kompetencií u detí predškolského 

veku – 1 (ukončila) 

 Prevencia plochých nôh u detí – 36 (ukončilo) 

 Cvičenia na prevenciu a liečbu chybného držania tela u detí – 36 (ukončilo) 

 Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl – 29 

(ukončilo) 
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V rámci samovzdelávania učiteľky študovali odporúčanú odbornú literatúru, časopisy - 

Predškolskú výchovu, Naša škola, Informatórium, Učiteľské noviny, ďalej získavali informácie 

a inšpirácie pre skvalitňovanie edukácie aj prostredníctvom internetu. Na každom pracovisku 

využívajú dokumentáciu Svet škôlkara, Logopedárium či Evaluačné otázky. 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i) 

EP Rakárenska 

 Jablková oberačka a jablkové hody 

 Vítanie jesene spojené so šarkaniádou 

 Zber a spracovanie byliniek  

 „Varenie lekváru“ s deťmi  

 Výstava zvierat drobnochovateľov na kúpalisku  

 Jesenné envirovychádzky do prírody  

 Besiedky k Mesiacu úcty k starším  

 Vystúpenie sokoliarov  

 Jesenná tvorivá dielňa so starými rodičmi  

 Beseda a ukážky práce policajného zboru  

 Beseda a ukážky práce záchranárov 2x ročne  

 Predplavecký výcvik  

 Kurz korčuľovania pre deti  

 Návšteva štátneho bábkového divadla v Bratislave  

 Vystúpenie pre seniorov v seniorskom centre v nemocnici pri príležitosti mesiaca 

úcty k starším  

 Mikulášske predpoludnie  

 Pečenie vianočných koláčikov  

 Vystúpenie v rámci Adventných Malaciek  

 Návšteva Senior centra, vystúpenie detí   

 Vianočná tvorivá dielňa s rodičmi a so starými rodičmi  

 Vianočná besiedka pre rodičov a rodinných príslušníkov  

 Vianočná tržnica  

 Zimná turistická vychádzka  

 Sánkovanie v Zámockom parku  

 Korčuľovanie v Zámockom parku na ľadovej ploche  

 Návšteva Malackého kaštieľa  

 Detský karneval  

 Beseda s poľovníkom s ukážkami starostlivosti o zvieratá v zime  
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 Zimná vychádzka do lesa spojená s kŕmením zvierat  

 Krypty pod kostolom  

 Návšteva mestskej knižnice  

 Vítanie Jari na Devíne  

 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“  

 Jarná tvorivá dielňa  

 Veľkonočný zajačik  

 Návšteva ZŠ  

 Besedy s príslušníkom mestskej polície  

 Beseda s príslušníkom dopravnej polície  

 Beseda so zdravotnou sestrou  

 Návšteva seniorského centra v nemocnici spojená s programom pre seniorov ku 

Dňu matiek  

 Besiedky ku Dňu matiek  

 Deň rodiny spojený s programom, gulášpárty  

 Deň zdravých zúbkov s Curaproxom  

 Týždeň mladých ochranárov prírody  

 Prezentácia záchranárskych psov a ich činnosti  

 Týždeň detskej radosti  

 Výlety k Maline  

 Divadelné predstavenia v MŠ (priebežne 2x mesačne, všetky triedy, rôzni 

interpreti), 

 Účasť na celomestskej akcii MDD  

 Školský výlet na farmu  

 Školský výlet do Mini Zoo na Devíne  

 Školský výlet na včeliu farmu do Smoleníc  

 Škola v prírode  

 Brigády pre rodičov spojené s opekačkou a gulášpárty  

 Športová olympiáda  

 Rozlúčková slávnosť s predškolákmi spojená s pasovaním na školáka  

 

EP Štúrova 

 Exkurzia v Dunajskej Lužnej „Dobré jablkáʺ  v mesiaci október 

 Dvojdňová exkurzia v Bojniciach v mesiaci október 

 Korčuliarsky výcvik  

 Environmentálne  vychádzky k potoku Malina 

 Besiedky pre starých rodičov 

 Návšteva múzea MCK 

 Návšteva Mikuláša 
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 Vystúpenie na Adventných Malackách 

 Vianočné besiedky pre rodičov 

 Vianočná tržnica 

 Karneval s rodičmi  v sále MCK 

 Veľkonočný vajíčka 

 Návšteva knižnice  

 Vítanie jari vychádzka Morena 

 Návšteva  ZŠ Štúrova 

 Deň Zeme, environmentálne aktivity na školskom dvore a okolí MŠ  

 Brigády s rodičmi  

 Divadelné predstavenia  raz mesačne v MŠ 

 Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave aj menšie deti. 

 Prednášky príslušníka Mestskej polície pre predškolákov   

 Stavanie máje na školskom dvore 

 Predplavecký výcvik 

 Exkurzia  Pezinok  - Strauberov Mlyn 

 Exkurzia do mesta Povolaní v Bratislave aj mladšie deti 

 Exkurzia do ovocného sadu jahodového sadu Dunajská Lužná 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Opekačka v spolupráci s rodičmi 

 Folkórna jar Juraja Jánošíka 

 Deň otvorených dverí v ZUŠ 

 Hasičský deň v MŠ 

 Beseda : Od histórie až po súčastnosť  

 Beseda so spisovateľom 

 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“ 

Do exkurzií a výletov boli zapojené aj deti zo stredných tried, koncoročného výletu sa 

zúčastnili aj najmenšie deti. 

 

EP Bernolákova 

 Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej 

 Exkurzia na gazdovský dvor 

 Jesenné environmentálne vychádzky do Zámockého parku 

 Výstava zvierat drobnochovateľov na kúpalisku 

 Výstavy obrazov v MCK 

 Oslava Dňa Materských škôl 

 Korčuliarsky výcvik 

 Tvorivé dielne so starými rodičmi 

 Vystúpenia pre Jednotu dôchodcov  
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 Vystúpenie v mestskom centre sociálnych služieb 

 Besiedky pre starých rodičov 

 Návšteva múzea MCK 

 Návšteva výtvarnej výstavy v MCK 

 Návšteva Mikuláša 

 Vystúpenie na Mikuláša v rámci Adventných Malaciek 

 Vystúpenie na Adventných Malackách 

 Vianočné besiedky pre rodičov 

 Vianočná tržnica 

 Karneval  

 Zimná environmentálna vychádzka do Zámockého parku 

 Výstava bábik v MCK 

 Exkurzia do knižnice MCK 

 Exkurzia do kníhkupectva 

 Výstava keramiky a obrazov v MCK 

 Veľkonočný zajac  

 Návšteva knižnice  

 Vítanie jari na školskom dvore  

 Exkurzia do Mestečka povolaní v Bory Mall v Bratislave 

 Návšteva  ZŠ Dr. J. Dérera  

 Deň Zeme, environmentálne aktivity na školskom dvore a okolí MŠ  

 Deň otvorených dverí  

 Prednášky príslušníka Mestskej polície pre predškolákov   

 Stavanie máje 

 Plavecký výcvik 

 Zázraky z odpadu 

 Vystúpenie sokoliarov 

 Exkurzia na Biofarmu v Stupave 

 Vystúpenie pre Klub dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek 

 Besiedky na triedach ku Dňu matiek 

 Návšteva Synagógy 

 Deň otvorených dverí ZUŠ Malacky 

 Škola v prírode 

 Týždeň detskej radosti 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Ukončenie školského roka na šk. dvore v spolupráci s rodičmi 

 Deň otvorených dverí  HaZZ SR 

 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“ 

 Divadelné predstavenia v MŠ, Kulturním domečku 
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EP Hviezdoslavova 

 Exkurzia v Dunajskej Lužnej „Dobré jablkáʺ 

 Rozlúčka s letom, tvorivé dielne, opekačka s rodičmi 

 2 – dňový výlet do Bojníc 

 Výstava zvierat drobnochovateľov na kúpalisku 

 Besiedky k Mesiacu úcty starším 

 Oslava Dňa Materských škôl 

 Planetárium v MŠ 

 Korčuliarsky výcvik 

 Environmentálna  vychádzka do Zámockého parku    

 Vystúpenie pre dôchodcov  

 Mikulášske popoludnie – tržnica v spolupráci s rodičmi 

 Adventné Malacky, vystúpenie na Mikuláša 

 Adventné Malacky - vystúpenie 

 Karneval so šašom Pepele  

 Exkurzia do Mestečka povolaní v Bory Mall v Bratislave 

 Vítanie jari 

 Veľkonočný zajačik  

 Návšteva knižnice  

 Návšteva  ZŠ Dr. J. Dérera  

 Deň Zeme, environmentálne aktivity na školskom dvore a okolí MŠ  

 Deň otvorených dverí  

 Prednášky príslušníka Mestskej polície  pre predškolákov   

 Stavanie máje 

 Deň otvorených dverí ZUŠ 

 Predplavecký výcvik 

 Besiedky ku Dňu matiek 

 Návšteva Mestského centra sociálnych služieb 

 Škola v prírode 

 Týždeň detskej radosti 

 Návšteva Detského centra Farbičky a Inkubík 

 Návšteva Synagógy 

 Výlet do Skalice na Skalický trdelník 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Rozlúčka so školským rokom v spolupráci s rodičmi 

 Environmentálne vychádzky 

 Divadelné predstavenia v MŠ, Kulturním domečku 
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 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“ 

 

Jána Kollára 

 Besiedky ku dňu starých rodičov 

 Návšteva senior centra  

 Divadelné predstavenia  

 Brigády  

 Korčuľovanie 

 Športovanie v ŠH Malina – celoročne 

 Vítanie Mikuláša v MŠ  

 Mikulášske vystúpenie v senior centre 

 Predvianočné pečenie s rodičmi 

 Prezentácia v meste na vianočných trhoch 

 Vianočné besiedky 

 Vianočná tržnica 

 Návšteva múzea  

 Návšteva Mestského centra kultúry 

 Deň otvorených dverí u hasičov 

 Karneval 

 Pochovávanie basy 

 Exkurzia v Sklorame 

 Tanečná súťaž Folklórna jar Juraja Jánošíka   

 Exkurzia v knižnici 

 Vítanie jari 

 Prehliadka vojenských jednotiek  

 Plavecký výcvik 

 Prednášky mestskej polície  

 Veľkonočný zajačik 

 Návšteva ZŠ Záhorácka 

 Exkurzia v synagóge 

 Výstava bábik 

 Návšteva kaštieľa 

 Návšteva autoškoly 

 Deň rodiny 

 Športová olympiáda 

 Škola v prírode 

 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“ 

 Koncoročné výlety  

 Rozlúčka s predškolákmi 
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EP Záhorácka 

 Exkurzia v Dunajskej Lužnej „Dobré jablkáʺ 

 Výstava zvierat drobnochovateľ hospodársky dvor 

 Korčuliarsky výcvik 

 Výlet do Stupavy  

 Environmentálna  vychádzka do Zámockého parku    

 Vystúpenie pre dôchodcov  

 Návšteva Mikuláša 

 Adventné Malacky  

 Karneval + Mia 

 Veľkonočný zajačik  

 Návšteva knižnice  

 Planetárium  

 Vítanie jari   

 Divadlo Paci Pac 

 Lego mánia Kúty 

 Výstava ľudské telo Bratislava 

 Návšteva  ZŠ Záhorácka 

 Deň Zeme, environmentálne aktivity na školskom dvore a okolí MŠ  

 Divadelné predstavenia  v MŠ 

 Prednášky príslušníka Mestskej polície  pre predškolákov   

 Stavanie máje 

 Výlet na Devín 

 Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Deň otvorených dverí HaZZ SR 

 Detské centrum Farbičky 

 Športová olympiáda 

 Simsalasa divadlo 

 Účasť na celookresnej akcii „Záhorácky sláviček“ 

 

Akcie materskej školy: 

 Kurz korčuľovania – týždenný kurz na ľadovom štadióne V. Dzurillu v Bratislave 

 Vystúpenie v rámci akcie mesta „Adventné Malacky“ 
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 Deň detí v spolupráci s mestom – oslavy ku Dňu detí v spolupráci s mestskými 

organizáciami mesta Malacky 

 Predplavecký výcvik – športová hala Malina 

 Škola v prírode – rekreačné zariadenie Fantázia, Stará Myjava 

 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 Školský mliečny program „Školské mlieko“ – rozvoj zdravého životného štýlu detí v 

škole 

 Program ovocie a zelenina do škôl ,,Školské ovocie“ - podporovať zdravý životný štýl 

u detí konzumáciou čerstvého ovocia a ovocnej šťavy, zvyšovať konzumáciu ovocia 

ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj organizmu 

 Zippyho kamaráti (program pre detskú dušu) – projekt pod záštitou Ligy za duševné 

zdravie 

 Projekt „Záhorácky štvorlístok“ – ktorého súčasťou je: 

 Kreslím, kreslím, maľujem 

 Mám básničku na jazýčku 

 Záhorácky sláviček 

 Športová olympiáda 

 Tancuj, tancuj 

 Projekt v spolupráci s mestskou políciou „Program prevencie kriminality“ 

 Projekt ,,Zdravé nôžky“ 

 Projekt ,,Zdravý chrbátik“ 

 Projekt ,,Triedime batérie so Šmudlom“ v spolupráci s firmou Sewa a. s. 

 

Žiadosti o poskytnutie dotácií:  

V školskom roku 2018/2019 sme požiadali o dotáciu:  

 „Nemčina v materských školách“ od spoločnosti Volkswagen. Získali sme dotáciu 1000 

€. Materská škola s projektom uspela, realizácia v mesiacoch september – jún, na EP 

Rakárenska. 

 ,,Technika hrou“ od spoločnosti Volkswagen. Získali sme dotáciu 1000 €. Materská 

škola s projektom uspela a dotácia bola použitá na nákup pomôcok k Technickej škôlke. 

 Od firmy Snop Automotive a. s. sme získali dotáciu 1000 € na pomôcky k projektu 

Technická škôlka.  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole (§ 2 ods. 1 

písm. k) 

V školskom roku 2018/2019 nebola realizovaná v MŠ kontrolná činnosť ŠŠI. 
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 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 

ods.1 písm. l) 

Stav budov a vonkajšieho areálu - technický stav, zhoda s predpismi (stručné hodnotenie):  

 

 požiadavky na vnútorné prostredie budov – materská škola spĺňa vyhláška MŠ SR 

č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. zákon MZ 

SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,  

 požiadavky BOZP – materská škola spĺňa zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.309/2007 Z. z.,  

 požiadavky na vonkajšie priestory, detské ihriská, pieskoviská – podľa revízií detských 

ihrísk, ktoré boli vykonané v mesiaci august 2019, materská škola spĺňa vyhlášku MZ 

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

vyhláška MZ SR č.521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.  

 

 Priestorové vybavenie:  

EP Rakárenska 

 Počet tried – 6.  

 Všetky triedy slúžia na edukačný proces detí, aj na odpoludňajší odpočinok, pričom sa 

v triedach ležadlá každodenne rozkladajú. Triedy sú rozdelené v pavilónoch, pričom 

každý pavilón má samostatný vchod. V pavilóne sú umiestnené deti na základe veku, 

pričom v každom pavilóne sú rozmiestnené triedy vekovo súbežné. Každá pavilón má 

samostatný vchod a sociálne zariadenie pre deti. V pavilóne pre deti predškolského 

veku sú dve sociálne zariadenia. Všetky deti sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza 

v samostatnom hospodárskom pavilóne. V tejto sa deti stravujú v dvoch turnusoch 

podľa veku. 

 V triedach je nábytok rozložený do kútikov, v každej triede je vytvorený kútik pre 

prácu s počítačom, kútik  prírodovedný zameraný na rozvíjanie environmentálneho 

povedomia detí, ktoré vo svojej vzdelávacej činnosti často využívame. Prostredie 

v triede si spoločne vytvárajú tak, aby bolo útulné, príjemné a harmonické, aby 

uspokojovalo psychické, citové a telesné potreby detí. V  piatej a šiestej triede je 

inštalovaná interaktívna tabuľa, ktorá sa využíva pri rôznych edukačných činnostiach. 

 Výučba sa často realizuje vonku vzhľadom na podmienky a umiestnenie budovy pri 

lese. V spolupráci s rodičmi sú udržiavané aj záhradky pri pavilónoch a bylinkové 

záhradky, o ktoré sa učiteľky s deťmi starajú.  
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EP Bernolákova 

 Počet tried -  6. 

 Triedy slúžia na výučbu, stravovanie aj na odpoludňajší odpočinok, pričom sa v triedach 

ležadlá denne rozkladajú. Každá trieda má samostatný vchod aj sociálne zariadenia pre 

deti. Trieda č. 5 a 6 majú spoločný vchod a samostatnú jedáleň. V triedach je nábytok 

rozmiestnený potrebám a požiadavkám detí. 

 V triede č. 1., 3., 4., 5. a 6. deti pracujú s interaktívnou tabuľou. 

 Školský dvor spĺňa podmienky pre pobyt detí na ňom. 

EP Štúrova 

 Počet tried – 5. 

 Štyri triedy slúžia na výučbu, stravovanie aj na odpoludňajší odpočinok, pričom sa 

v triedach ležadlá denne rozkladajú. Každá trieda má samostatný vchod aj sociálne 

zariadenia pre deti. 

 Trieda č. 5 má stabilnú spálňu. Vzhľadom na to, že v tejto triede nie sú splnené 

hygienické požiadavky na stravovanie, deti sa stravujú v triede č. 1. V priestoroch triedy 

č. 1 sú vytvorené podmienky na odkladanie oblečenia a prezuviek pre deti z triedy č. 5. 

 Deti v triede č. 1,4 a 5 pracujú s interaktívnou tabuľou. 

 Školský dvor spĺňa podmienky pre pobyt detí na ňom. 

 Drevený altán na školskom dvore slúži ako učebňa na rôzne aktivity realizované 

s deťmi. 

EP Hviezdoslavova 

 Počet tried – 5 (1 trieda s poldennou dochádzkou) 

 Budova má jeden hlavný vchod, ktorý slúži ako pre rodičov, tak aj pre zamestnancov. 

 Triedy slúžia na výučbu, aj na odpoludňajší odpočinok, pričom sa v triedach ležadlá 

denne rozkladajú. Všetky deti sa stravujú v spoločnej jedálni, kde sa vzhľadom na 

priestorové podmienky striedajú v dvoch turnusoch. 

 Deti triedy č. 2, 3 a 4 pracujú s interaktívnou tabuľou.  

 Pracovisko nemá vlastnú ŠJ, strava je dovážaná zo ŠJ EP Bernolákova. 

 Školský dvor spĺňa podmienky pre pobyt detí na ňom. 

EP Záhorácka 

 Počet tried - 2. 

 Triedy slúžia ako herne. Pracovisko má jednu stabilnú spálňu pre obe triedy a jedno 

sociálne zariadenie pre deti. Deti sa stravujú v ŠJ základnej školy. 

 Deti triedy č. 2 pracujú s interaktívnou tabuľou. 

 Podmienky na školskom dvore sú z hľadiska priestoru vyhovujúce.  Na školskom dvore 

sa nachádzajú herné prvky, zostava  vo vyhovujúcom stave. Pieskovisko nie je vo 

vyhovujúcom stave, výmena je momentálne v riešení. 
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MŠ Jána Kollára 

 Počet tried – 7. 

 Všetky triedy  slúžia na výučbu, stravovanie aj na odpoludňajší odpočinok, pričom 

v triede 1, 2, 3, 4 a 5 sa ležadlá denne rozkladajú, 6 a 7 trieda má stálu spálňu. Deti v 

triedach 1 a 3 sa stravujú v triedach  2 a 4   podľa časového harmonogramu. Majú s nimi 

spoločné sociálne zariadenie. 

 Podmienky na školskom dvore sú z hľadiska priestoru nevyhovujúce. Riešením je 

častejšia frekvencia vychádzok. Na školskom dvore sa nachádzajú herné prvky, zostavy 

a 3 pieskoviská vo vyhovujúcom stave.  

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

(§ 2 ods. 1 písm. m) 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej 

školy od zákonných zástupcov detí sú na základe Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Malacky určené nasledovne: 25 €/mesiac/dieťa – celodenná dochádzka, 13 

€/mesiac/dieťa – poldenná dochádzka. 

 Príspevky do pokladne OZ a ZR  na finančné zabezpečenie akcií realizovaných 

materskou školou boli po schválení zákonnými zástupcami detí  stanovené na:   

5 €/mesiac/dieťa   - do veku 5 rokov a sumu 10 €/mesiac/dieťa  - rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky. ( EP Bernolákova,  Jána Kollára, Záhorácka) EP 

Hviezdoslavova má určený príspevok vo výške 10 € pre všetky deti. EP Štúrova 

a Rakárenska má určený príspevok 7 €/mesiac/dieťa – do veku 5 rokov a 10 €/ 

mesiac/dieťa – rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  

 

V školskom roku 2018/2019 boli rekonštruované budovy materskej školy:  

Pracovisko Jána Kollára 

 Kompletná rekonštrukcia budovy, ktorá začala v júni 2018. Ukončená bola v októbri 

2018 a od novembra 2018 je pracovisko v prevádzke. Rekonštrukcia pozostávala 

z výmeny okien, pokládky podlahovej krytiny, zateplenia a novej fasády, doplnenia 

elektrickej inštalácie, rekonštrukcie sociálnych zariadení pre deti a zamestnancov, 

rekonštrukcia učiteľských kabinetov, vytvorenia priestoru šatne, sociálneho zariadenia 

pre deti a výdajne pri triede č. 6. 

 Výmena starých kuchynských liniek za nové v školských výdajniach. 

 Rekonštrukcia školskej kuchyne a kúpa konvektomatu.  

EP Štúrova 
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 Koncom roka 2018 bola na pracovisku položená plávacia podlaha vo všetkých triedach 

a vymenili sa všetky svietidlá za šetriace. Vymaľovali sa stropy v triedach a šatne pre 

deti. 

 Rekonštrukcia začala v júli 2019 a bola ukončená začiatkom augusta 2019. Obnovili sa 

sociálne zariadenia pre personál, šatne pre deti, školské výdajne a kabinety na pomôcky 

a prezliekanie pre učiteľky.  

EP Bernolákova  

 Doplnil sa prístrešok nad vstupom vo vedľajšej budove. 

EP Rakárenska 

 Pracovisko bolo napojené na mestskú kanalizáciu. 

 Vymenili sa všetky svietidlá za šetriace. 

EP Hviezdoslavova 

 Oprava kanalizácie a výmena šachty.  

      

  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy (§ 2 ods. 1 

písm. n) 

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a 

vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od Pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2018/2019. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje 

základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v 

základnej škole a pre život v spoločnosti. Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v 

materskej škole sú: 

 zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

i s dospelými,  

 uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,  

 podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,  

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  

 sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

 umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania,  
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 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi, s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých 

detí, 

 zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 

 zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí. 

 

   Cieľ výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona 

Podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíjania schopností a zručností. Utvárať predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie. Pripraviť sa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí. 

Vlastné ciele materskej školy  

K dlhodobým cieľom materskej školy patrí utváranie identity, rozširovanie autonómie a 

rozvíjanie a skvalitňovanie kompetencií dieťaťa. V súlade s cieľmi a princípmi výchovy a 

vzdelávania realizujeme edukačný proces podľa vlastného školského vzdelávacieho programu 

,,Kvietok“. Materskú školu charakterizuje úcta k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako 

človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť a dôstojnosť bez ponižovania, zastrašovania či posmechu. 

Výchovu a vzdelávanie orientujeme na osobnosť dieťaťa, rešpektujeme vo výchove princípy 

ako je jedinečnosť dieťaťa, sebarozvoj dieťaťa, princíp celostnosti rozvoja osobnosti dieťaťa a 

prioritu vzťahovej dimenzie vo výchove. Plánovaním vhodných cieľov utvárame elementárne 

základy smerujúce k dosiahnutiu školskej spôsobilosti a k schopnosti učiť sa a vzdelávať sa. 

Pobyt detí v MŠ napĺňame zážitkovým učením, orientujeme sa na praktické činnosti, skúmanie, 

experimentovanie a bádanie. 

        

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky - SWOT analýza materskej školy a elokovaných pracovísk (§ 2 

ods. 1 písm. o) 

 

Vnútorná analýza  

Silné stránky:  

 pedagogickí a odborní zamestnanci sú 100% kvalifikovaní,  
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 pedagogickí zamestnanci sa pravidelne vzdelávajú, škola má vypracovaný a 

dodržiavaný Plán kontinuálneho vzdelávania, niektorí zamestnanci majú záujem o 

vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti,  

 pedagogickí zamestnanci organizáciou a plánovaním modernizujú výchovno- 

vzdelávací proces a plnia výkonové ciele predprimárneho vzdelávania,  

 výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu – pripravenosť detí do ZŠ,  

 rôznymi aktivitami podporujeme a skvalitňujeme interakciu rodič-dieťa-učiteľ,  

 pedagogickí zamestnanci sa s deťmi pravidelne zapájajú do súťaží, prehliadok a akcií 

organizovaných EP a ostatnými subjektmi,  

  využívame dostupné projekty na obohatenie a spestrenie detskej stravy – školské 

ovocie, školské mlieko,  

 využívame interaktívnu tabuľu - všetky MŠ,  

 pravidelne dopĺňame a obnovujeme učebné pomôcky, pedagogickú a školskú knižnicu,  

 stav väčšiny školských budov je po rekonštrukcii, estetická úroveň interiéru a exteriéru,  

 pravidelne aktualizovaná webová stránka MŠ, 

 prezentácia MŠ na verejnosti rôznymi akciami a aktivitami, 

 spolupráca s MPC Bratislava a realizované vzdelávania v priestoroch materskej školy, 

 spolupráca so základnými školami v Malackách vo forme metodického stretnutia 

učiteľov, 

 spolupráca s CVČ v Malackách vo forme krúžkovej činnosti v priestoroch materskej 

školy, 

 aktívne metodické združenie materskej školy, 

 dobrá kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 vzdelávanie aj mimo Plánu kontinuálneho vzdelávania – Hejného metóda, Správne 

držanie tela, Zdravé nôžky,  

 kvalitný školský vzdelávací program ,,Kvietok“, ktorého súčasťou je metodický 

materiál zameraný na lokomočné pohyby, grafomotoriku, oromotorické cvičenia 

a rozvoj komunikačných schopností, 

 ochota zamestnancov pracovať nad rámec svojich pracovných povinností, 

 spolupráca s Rodičovskými združeniami a Občianskymi združeniami pri materskej 

škole. 

 

Slabé stránky:  

  stav oplotenia a vonkajších vstupných brán EP – Bernolákova, Hviezdoslavova, 

Rakárenská, 

 havarijný stav hospodárskej budovy na EP Bernolákova,  

  nízka počítačová gramotnosť niektorých pedagogických zamestnancov,  

 vysoké počty detí v triedach, 
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Vonkajšia analýza  

Príležitosti:  

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, samoštúdium, praktické ukážky 

výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 tvorba školských projektov, zapájanie sa do vyhlásených projektov, nadácií, výziev 

ministerstva o nenávratné finančné prostriedky,  

 noví pedagogickí zamestnanci – omladenie pedagogického zboru, 

 obohacovanie výchovno-vzdelávacej činnosti – modernizácia, učebné pomôcky, 

literatúra, inovácie, využiť schopnosť niektorých pedagogických zamestnancov zmeniť 

zaužívané postupy, zapájať sa do projektov školy, 

 propagácia materskej školy na verejnosti, informovanosť prostredníctvom regionálnych 

médií, 

 podpora zo strany zriaďovateľa, 

 vytvárať nové príležitosti, akcie a aktivity na spoluprácu s rodinou, podpora záujmu 

rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie,  

 propagovať u detí a v rodinách zdravý životný štýl, predchádzať obezite, vytvárať návyk 

k športu a pohybu.  

Ohrozenia:  

 rýchle zmeny platných právnych predpisov,  

 financovanie materskej školy, zvyšovanie finančných prostriedkov na prevádzku 

materskej školy,  

 populačný vývoj – počty detí na triedach, nezamestnanosť a platobná neschopnosť 

zákonných zástupcov detí,  

 nedostatočný záujem pedagogických zamestnancov o rozvoj materskej školy, strata 

motivácie ,,burn-out efekt“,  

 nezáujem rodičov o dianie v materskej škole, o spoluprácu s pedagógmi,  

 neschopnosť detí zvládať záťažové situácie, ich emocionálna nevyrovnanosť,  

 nadmerná administratíva pedagogických zamestnancov, preťaženosť,  

 nárast počtu detí s chybami reči a správania, 

 obavy zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnancov, z neskorého odchodu do 

dôchodku - vysoké nároky na prácu v súlade s novou legislatívou. 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 

Východiskom pre organizáciu prevádzky materskej školy boli zákon NR SR č. 245/2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ 

SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009  Z. z., 
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prevádzkový poriadok, školský poriadok materskej školy, pracovný poriadok, organizačný 

poriadok. 

Prevádzka materskej školy  

Prevádzka materskej školy bola stanovená nasledovne: 

 pre zamestnancov materskej školy v pracovných dňoch: od 06.00 hod. do 17.00 hod. 

 pre deti bola celodenná prevádzka materskej školy po prerokovaní s rodičmi určená od 

06.00 hod. do 17.00 hod. V čase letných a vianočných prázdnin bola prevádzka 

materskej školy upravená podľa školského poriadku a  podľa počtu prihlásených detí.  

 Denný poriadok  

 6.00 hod. - hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenie, vzdelávacia  

aktivita  

 8.30 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu: hygiena, desiata  

 09.00 hod. –vzdelávacia aktivita, pobyt vonku  

 11.30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu: hygiena, obed, odpočinok  

 14.15 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu: hygiena, pohybové a relaxačné 

cvičenia, olovrant  

 14.45 hod. – 17.00 hod. - hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita, 

hodnotenie dňa  

Starostlivosť o zdravie detí  

Starostlivosť o zdravie detí zabezpečovali počas pobytu detí v materskej škole pedagogické 

zamestnankyne od prevzatia dieťaťa od rodiča do odovzdania dieťaťa rodičom alebo 

splnomocnenej osobe. V súvislosti so starostlivosťou o zdravie detí sme požadovali od rodičov 

k prihláške do materskej školy priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní, pri 

nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia 

dieťaťa. V prípade akútneho ochorenia bolo dieťa izolované v izolačke pod dozorom 

zamestnanca materskej školy a triedna učiteľka telefonicky informuje rodičov o zdravotnom 

stave dieťaťa. Telefónne čísla rodičov resp. iný spôsob urgentného kontaktu sú poznačené v 

evidenčnom lístku dieťaťa.  

Režim stravovania a pitný režim  

Súčasťou materskej školy sú školské kuchyne, školské jedálne a výdajné školské jedálne. Sú 

to účelové zariadenia na výrobu celodennej stravy (desiata, obed, olovrant) a konzumáciu jedál 

a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole a pre zamestnancov materskej školy, 

ktoré spolupôsobia pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov. 

Pitná voda bola do materskej školy zabezpečená z mestského vodovodu. Pitný režim bol 

zabezpečený pedagogickými zamestnankyňami v spolupráci so školskou kuchyňou a rodičmi. 

O pravidelný prísun tekutín deťom sme dbali počas celodenného pobytu v materskej škole.  



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
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 Spolupráca školy s partnermi (§ 2 ods. 2 písm. c) 

Spolupráca s partnermi bola realizovaná: 

 MŠ a ZŠ: návšteva detí MŠ v ZŠ,  zápis detí do ZŠ, metodické stretnutie učiteľov, 

 MŠ s CPPPaP: konzultácie a vyšetrenia detí, vypracovanie individuálnych plánov pre 

deti OŠD, vzdelávacie programy pre učiteľky, depistáž školskej zrelosti, 

 MŠ a MCK: návšteva knižnice s témou Marec mesiac knihy,  

 Polícia, hasiči, klub dôchodcov, mesto Malacky – vo forme vystúpení a prehliadok, 

 RZ pri EP. 

 

Malacky, 06.09.2019 

 

 

 

Použité skratky: 

MZ – Metodické združenie 

MŠ – Materská škola 

ZŠ – Základná škola 

OŠD – Odklad školskej dochádzky 

IKT – Informačné a komunikačné  technológie 

ŠVVP – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

MCK – Mestské centrum kultúry 

ZUŠ – Základná umelecká škola 

HaZZ SR – Hasičský  záchranný zbor Slovenskej republiky 

ŠŠI – Štátna školská inšpekcia 

EP – Elokované pracovisko 

 

 

 


