Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Tupolevova 20, 851 01. Bratislava za školský rok
2017/2018

I. Prerokovanie v pedagogickej rade
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 25.10.2018
.........................................
Mgr. Zuzana Michaleková
riaditeľka školy

II. Prerokovanie v rade školy
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018 prerokovala rada školy dňa: 24.10.2018
...........................................
Mgr. Darina Sedláčková
predseda rady školy

III. Stanovisko zriaďovateľa:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
a) s c h v a ľ u j e
b) neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,
Tupolevova 20, 851 01, Bratislava za školský rok 2017/2018.

Bratislava, dňa ...................
..................................................
Mgr. Veronika Redechová
vedúca OŠaŠ

Východiská a podklady:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005.
Koncepcia školy na roky od 01.09.2015 do 31.08.2020
Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ a metodických združení.
Vyhodnotenie činnosti metodického združenia.
Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Ďalšie podklady

Vypracovali:
Mgr. Zuzana Michaleková – Riaditeľka MŠ
Mgr. Lea Szabóová – Vedúca MZ
PaedDr. Erika Holásková - PZ

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, Tupolevova 20, 851 01, Bratislava za školský rok 2017/2018
A) Základné údaje o materskej škole
1. Identifikačné údaje
Názov školy
Materská škola
Adresa školy
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Telefónne číslo
0903 519 007
E-mailová adresa
mstupolevova@gmail.com
www adresa
www.mstupolevova.sk
Zriaďovateľ
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
Zamestnávateľ
851 01 Bratislava
Oddelenie školstva a športu, Miestny úrad mestskej časti BratislavaMetodické
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
a odborné riadenie
Internetová adresa: www.petrzalka.sk
2.Vedúci zamestnanci –
Meno a priezvisko
Miroslava Bédiová
Mgr. Zuzana Michaleková
Mária Billá
PaedDr. Erika Holásková
Eva Černá

Funkcie
Poverená riadením MŠ do 30.06.2018
riaditeľka školy, menovaná od 01.07.2018
Poverená zastupovaním riaditeľky MŠ do 30.4.2018
Poverená zastupovaním riaditeľky MŠ od 1.7.2018
vedúca ŠJ

3. Údaje o rade školy:
Rada školy pri MŠ Tupolevova 20, 851 01 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 po voľbách dňa 04.02.2016. Funkčné
obdobie začalo dňom 04.02.2016 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P.č. Meno a priezvisko
1.
Mgr. Eva Holišová
2.
Mgr. Gabriela Vöröšová
3.
Mgr. Lea Szabóová
4.
Ing. Jana Hozlárová
5.
Viola Ondrovičová
6.
Mgr. Veronika Redechová
7.
Mgr. Ivan Uhlár

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2017/2018
Počet zasadnutí – 2

Zvolený/delegovaný za
PZ
rodič
PZ
rodič
NZ
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Prerokovávali sa: počet prijatých detí, počet predškolákov odchádzajúcich do ZŠ, počet
odkladov povinnej školskej dochádzky, oprava a renovácia školského dvora, žiadosť o grant,
aktivity MŠ, dodatok k školskému poriadku
4. Iné poradné orgány školy
4.1 Činnosť pedagogickej rady
Počet zasadnutí PR – 4
Prerokovávali sa organizačné pokyny k začiatku školského roka, ospravedlňovanie
neprítomnosti detí, prijímanie detí, plánované podujatia na šk. rok 2017/2018.
4.2 Činnosť metodického združenia
Vedúca metodického združenia – Mgr. Lea Szabóová
Počet zasadnutí 2.
Prerokovávali sa: Pedagogická diagnostika, plán kontinuálneho vzdelávania, výsledky
hospitačnej činnosti, aktivity na najbližšie obdobie.
5. Údaje o počte detí

Triedy

Počet z toho 2
Veková
detí
ročné
kategória
spolu
deti

Spolu

z toho
5-6
OPŠD
ročné
deti

Predškoláci
Veková
kategória

Počet
detí
spolu.

z toho
2
ročné
deti

Spolu

z toho
5-6 ročné OPŠD
deti

Žabky

3-4

21

3-4

22

Motýliky

3-5

22

3-5

22

Sovičky

4-6

21

4

4

4-6

22

5

5

Lienky

5-6

22

22

19

5-6

22

22

19

3

Integrova né deti

Stav k 31. 8. 2016

Predškoláci

Integrova né deti

Stav k 15. 9. 2015

3

6. Uplatňované vzdelávacie plány
P. č.
Veková kategória Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika)
1.
3-4 ročné deti
Školský vzdelávací program Zvedavý vodníček
2.
4-5 ročné deti
Školský vzdelávací program Zvedavý vodníček
3.
5-6 ročné deti
Školský vzdelávací program Zvedavý vodníček
7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Materská škola
Počet
Počet
Zamestnanci MŠ spolu:
10
- z toho PZ*
8
- z toho NZ**
3
Z počtu PZ:
Z počtu NZ
- kvalifikovaní
8
- upratovačky
3
- špeciálny pedagóg
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet zamestnancov ŠJ

8. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uvádzať za
školský rok 2017/2018)
Druh
vzdelávania

Názov vzdelávania

Počet
Počet
prihlášok na
vzdelávaných
vzdelávanie
učiteliek

Adaptačné
Aktualizačné
Inovačné
Špecializačné
Funkčné
Funkčné
inovačné
Prípravné
atestačné

1
6

1

Počet
začatých
vzdelávaní

Počet
Počet
pokračujúci
ukončených
ch
vzdelávaní
vzdelávaní

1
1

1
1

1

Jednorazové informačné semináre a školenia organizované akreditovanými vzdelávacími
inštitúciami:
Materská škola sa nezúčastnila seminárov ani školení.
Vzdelávacie aktivity organizované materskou školou pre svojich pedagogických
zamestnancov:
Materská škola neorganizovala.
9. Aktivity organizované materskou školou
Dňa

Názov aktivity a cieľ
aktivity

Vyhodnotenie aktivity, prínos

20.9.2018

Jumping

Rozvíjanie pohybového aparátu detí

3.10.2017

Divadlo „O lišiakovi
a sove“

Cez skúsenosti a priamy zážitok sa deti oboznámili
s bábkami.

9.-13.10.2017 Plavecký výcvik
26.10.2017

Divadlo „Krajina
Lalaland“

6.-10.11.2017 Kurz korčuľovania

Oboznámenie s vodou, nácvik splývania
Aktívnym zapájaním sa do interaktívneho predstavenia
byť súčasťou rozprávkového príbehu
Oboznámiť sa so spôsobom pohybu po ľade, zvládnuť
základy korčuľovania

29.11.2017

Divadlo „Medovníkový Bábkovým divadlom sa oboznamovali s klasickou
domček“
rozprávkou

28.11.2017

Mikulášska jazda
Vláčikom
Prešporáčikom

Spoznávanie mesta a vnímanie predvianočnej atmosféry
v meste

6.12.2017

Mikulášske
predstavenie

Spoznávanie ľudových tradícií spojené s odovzdávaním
balíčkov

13. – 14. 12.
2017

Tvorivé dielne

Podporovať spoluprácu detí s rodičmi

7.2.2018

Karneval

Spoznávanie ľudových tradícií

22.2.2017

Mia kráľovná

Aktívnym zapájaním sa do hudobného predstavenia byť
súčasťou rozprávkového príbehu

28.2.2018

Kúzelník Ivan

Prežívať radosť z čarovania

20.4.2018

Deň Zeme

Spoločné tvorivé dopoludnie zamerané na spoluprácu
všetkých tried

26.4.2018

Hasiči

Oboznámenie sa s prácou hasičov

17.5.2018

Besiedka pre mamičky Pochopiť dôležitosť matky v rodine

21.-25.5.201

Plavecký výcvik

Oboznámenie s vodou, nácvik splývania

30.5.2018

Výlet na Biofarmu

Oboznamovanie sa so zvieratkami

31.5.2018

Karneval ku dňu detí

Prežívať zábavné dopoludnie so všetkými deťmi

1.6.2018

Výlet na Draždiak

Oboznamovanie sa s okolitou prírodou, orientácia v
priestore

21.6.2018

Rozlúčka s
predškolákmi

Prezentácia rozlúčkových piesní a básní, slávnosť

10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila
Dňa
Názov aktivity a cieľ Vyhodnotenie aktivity, prínos
aktivity
31.3.2018

Modrý deň

Rozvíjanie vzťahov s deťmi z inej MŠ

10.4.2018

Literárna prehliadka

Upevňovanie vzťahu k literárnemu prednesu

14.18.5.2018

Gepardíny

Podporovanie športových aktivít detí

11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila
Materská škola sa nezapojila
12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná .
13. Priestorové a materiálne podmienky školy
Prostredie materskej školy je štruktúrované spôsobom, aby všetky hrové činnosti,
pracovné činnosti a učenie sa boli realizované v podnetom prostredí.
Zariadenie tried spĺňa bezpečnostné a hygienické normy, rozvíja estetické cítenie deti. Triedy
sú dostatočne veľké.
Hračky, hrový materiál a zariadenie sa priebežne dopĺňa a modernizuje v rámci
dobrej spolupráce s rodičmi a získavaním finančných prostriedkov,
mimorozpočtových zdrojov ( OZ Vodníček, finančné prostriedky z 2% daní, sponzorské
dary). Škola disponuje 3 interaktívnymi tabuľami, 4 počítačmi, jedným notebookom, 2
detskými notebookmi.

14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom
roku 2017/2018 - Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, prostriedky
z Občianskeho združenia Rady rodičov Vodníček, sponzorské dary, 2% z daní, grant
z Wolksvagenu na zakúpenie odrážadiel, kolobežiek a dopravných značiek
15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení .
Dobré výsledky:
-

Perceptuálno - motorická oblasť, sociálno- emocionálna, kognitívna oblasť je u detí na
dobrej úrovni. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že veľká väčšina detí je na úrovni

primeranej veku a nestagnujú normy., ale napredujú v každej oblasti sebe vlastným
tempom, ktoré je v medziach
-

odbornosť pedagogických zamestnancov

-

dobrá spolupráca s rodičmi

Nedostatky:
-

priestory neumožňujú zriadenie telocvične
časté absencie pedagogických zamestnancov z rôznych dôvodov - výpovede zamestnancov
v priebehu školského roka (2), dlhodobé PN (2)
dlhodobé absencie nepedagogického zamestnanca (PN, OČR, neplatené voľno)

Opatrenia na zlepšenie nedostatkov:
Pravidelnou realizáciou pobytu vonku odporúčame utvárať pozitívne postoje detí k pohybu
a pohybovým aktivitám, k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii
obezity detí; neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku.
Využívať areál školského dvora na pohybovo-relaxačné cvičenia a pohybové aktivity.
Vo výchove a vzdelávaní v materskej škole odporúčame uplatňovať všetky
formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v
závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové
možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku.
Odporúčame podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí uplatňovaním špecifických metód
predčitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti, aktivitami zameranými na rytmické a tonálne
cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov, bádaním, experimentovaním,
aktivitami v prírode, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností vo vzťahu k
vlastnému pokroku. Stimulovať tvorivosť detí.
Rozvíjať komunikačné kompetencie detí v materinskom jazyku a v závislosti od záujmu zákonných
zástupcov detí a personálnych možností materskej školy rozvíjať aj v cudzom jazyku.
Odporúčame individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň ich pripravenosti na
primárne vzdelávanie v základnej škole.
Zintenzívniť spoluprácu so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a logopédmi.
· spolupráca so ZŠ
· návšteva učiteľky 1. ročníka ZŠ na triednom aktíve predškolákov – Školská zrelosť

· vyšetrenie školského psychológa – test školskej zrelosti v prostredí MŠ

B) Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole.
Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou úrovňou a rôznymi hygienickými,
stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie
denných činností je prispôsobené deťom a v súlade s Prevádzkovým poriadkom a Školským
poriadkom. Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni.
2. Voľno-časové aktivity školy a športové kurzy
Názov krúžku

Zameranie

Cvičenie
na pohybové
ploché nôžky a
chrbátik
Anglický jazyk
Jazykové
Hravá joga

Počet
detí
30

Eva Oleárová

38

Agentúra EMMA

pohybové

Vedenie krúžku

Mgr.Lea Szabóová
12

Názov kurzu

Počet detí

Zameranie

Vedenie krúžku

Plavecký výcvik

pohybové

19

Happy Kids

Kurz korčuľovania

pohybové

19

Happy Kids

Plavecký výcvik

pohybové

35

Happy Kids

3. Spolupráca školy
Spoločné aktivity s rodičmi:
Termín: Názov aktivity

Vyhodnotenie aktivity, prínos

10.5.2018 Deň Matiek

Pochopenie dôležitosti matky v rodine

Spolupráca so základnou školou
Návšteva ZŠ s predškolákmi
Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Vyšetrenia školskej zrelosti - depistáž
Spolupráca so školskou jedálňou
Iná spolupráca:
MŠ Iľjušinova
Happy Kids
Miestna knižnica Petržalka

Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy:
Vytvorenie web stránky materskej školy Tupolevova 20 – splnené v šk.r.2016/17
Integrovať do výučby moderné DT, v spolupráci s metodickým združením (MZ)
uskutočňovať výmennú skúsenosti výučby DT- plní sa
Vypracovať školský vzdelávací program v zmysle nového štátneho vzdelávacieho
programu (ŠVP) - splnené v šk.r.2016/17
Zabezpečiť adekvátne podmienky pre realizáciu predprimárnej výchovy a vzdelávania
detí v materskej školy - splnené
Podporovať záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie, umožniť im využívať
kreditný systém pre finančné ohodnotenie v zmysle platnej legislatívy v zmysle plánu
kontinuálneho vzdelávania školy – plní sa.

