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Materská škola 

Prešovská 28, 821 08 Bratislava  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Miestny úrad Bratislava – Ružinov 

Referát metodiky škôl a šk. zariadení 

       Mierová 21 

       827 05 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 14.09.2021 

 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy,  

Prešovská 28, 821 08 Bratislava 

za školský rok 2020/2021 

 

 
Materiál obsahuje: 

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti 

Príloha č.1 Vyjadrenie Rady školy 

 

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava Vám predkladá správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

v piatich vyhotoveniach.  

 

 
Predkladateľka:  

Mgr. Iveta Brodzianska  

 

 

 

Spracovala: 

Mgr. Iveta Brodzianska  
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a) Základné identifikačné údaje o materskej škole 

 

Názov školy  Materská škola  

Adresa školy  Prešovská 28, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo školy 02/55640025 

Faxové číslo školy 02/55577959 

Internetová adresa školy www.mspresovska@gmail.com 

Elektronická adresa školy  mspresovska@gmail.com 

riaditelka.mspresovska@gmail.com 

 

b) Základné údaje o zriaďovateľovi  

 

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Ružinov  

Mierová 21, 827 05 Bratislava  

+421 2 48 284 111 

Ruzinov@ruzinov.sk 

 

 

Vedúci zamestnanci materskej školy 

 

Riaditeľka Materskej školy Prešovská 28, 

EP Palkovičova 11/A Mgr. Iveta Brodzianska  

Vedúca školskej jedálne Prešovská  Bc. Jana Vydrová 

Vedúca školskej jedálne EP Palkovičova  Jana Horváthová  

 

c) Údaje o Rade školy  

 

Termín ustanovenia rady školy: 14.09.2016 

Predseda rady školy  Zuzana Vlčková  zvolená, zástupca 

pedagogických 

zamestnancov  

Podpredseda rady školy  Edita Szarvašová Zvolená, zástupca 

pedagogických 

zamestnancov  

http://www.mspresovska@gmail.com
mailto:mspresovska@gmail.com
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Členovia  Iveta Frečková Zvolená, zástupca 

nepedagogických 

zamestnancov  

 Ing. Piringerová Veronika Zvolená, zástupca rodičov 

Palkovičova 11/A 

 Ing. Hanic Radoslav  Zvolený, zástupca rodičov 

Palkovičova 11/A  

 Ing. Belkovics Jozef Zvolený, zástupca rodičov 

Prešovská 28 

 Ing. Sčibran Pavol Zvolený, zástupca rodičov 

Prešovská 28 

 Ing. Kulifajová Marcela  Zástupca delegovaný 

zriaďovateľom  

 Mgr. Vicáň Michal  Zástupca delegovaný 

zriaďovateľom 

 Mgr. Matúšek Jozef Zástupca delegovaný 

zriaďovateľom 

 Mgr. Čechvala Boris  Zástupca delegovaný 

zriaďovateľom 

Počet zasadnutí v šk. roku: 2 

 

Iné poradné orgány riaditeľa školy:  

 

CPPPaP, Nevädzová 7 PhDr. S. Svitková – školský psychológ 

Dialóg spol. s.r.o., Tehelná 26 PaedDr. Zita Sumegiová – klinická logopédia  

 

d) Údaje o počte detí 

 

 Materská škola 

Prešovská 28 

EP Palkovičova 11/A Spolu 

Počet tried  5 5 10 

Počet detí  96 106 202 

Počet prijatých detí (jún) 25 31 56 

Z toho počet predškolákov  0 7 7 

Počet detí pokračujúcich v povinnom 

predprimárnom vzdelávaní (jún) 

7 5 12 

Počet detí so ŠVVP 0 0 0 
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e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

 Z toho 

začínajúci 

pedagogickí 

zamestnanci 

Z toho 

samostatní 

pedagogickí 

zamestnanci  

Z toho 

zamestnanec 

s I. 

atestáciou  

Z toho 

zamestnanec 

s II. 

atestáciou  

Osobní 

asistenti  

Pedagogický 

zamestnanci 

školy  

 

6 

 

13 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Forma vzdelávania  Počet vzdelávajúcich sa 

Profesijný rozvoj  0 

 

 

Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov  

 

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole bol zabezpečený podľa školského 

vzdelávacieho programu Materskej školy Prešovská 28. 

 

 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Účasť materskej školy na súťažiach  

 
• XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Vesmír očami detí,, 

• Ružinov očami detí 

• Vianočný pozdrav – ocenené MŠ 

• Vianočná pošta – list Ježiškovi (organizované Slovenská pošta) 

• Zdravý úsmev (organizované únia stomatológov) 

• Žitnoostrovské pastelky  

• Recyklácia odpadu – zelený svet 

• Dúhový kolotoč  

• Moja kvetinka – projekt 
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Aktivity organizované materskou školou 

 
• Šarkaniáda – výstava a púšťanie šarkanov  

• Halloweensky karneval pri tekviciach  

• Mikuláš a rozdávanie balíčkov  

• Vianočná online besiedka - program predškolákov pre rodičov 

• Rozlúčka so škôlkou so Šašom Marošom  

 

Výlety 
 

MŠ Prešovská 28 – Detská farma Humanita – Kráľová nad Váhom 

MŠ Palkovičova 11/A – Rozprávkový les a sokoliari – Lakšárska Nová Ves  

 

Exkurzie 
 

• Exkurzia na trhovisko Miletičova – interaktívna exkurzia spojená s vedomostným 

kvízom 

 

Edukačné vychádzky 

 

• Vychádzka k Štrkoveckému jazeru - Dbať na bezpečnosť na ceste a všímať si dopravné 

značky počas vychádzky. 

 

 

Materská škola v mesiaci jún 2019 uskutočnila kultúrno-zábavný program 

pri príležitosti týždňa detí s názvom „Dni detských hier a radostí" 

 

MŠ Prešovská 28:  

Pondelok – Karneval s prekvapením - maskot Hello Kitty  

Utorok     – Spevácke vystúpenia detí 

Streda      – Športový deň 

Štvrtok    – Divadelné predstavenie predškolákov ,,O repke“  

                   Maľovanie prstami na fóliu v exteriéri   

Piatok      – Detské tanečné kreácie  

 

MŠ Palkovičova 11/A: 

Pondelok – Ľudové tance s heligonkou 

Utorok     – Karneval s prekvapením – maskot Hello Kitty 

Streda      – Naj športovec  

Štvrtok    – Divadielka organizované pani učiteľkami 

Piatok      – Súťaživé hry  
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h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Začiatok Ukončenie  

,,Boni Fructi,,  V spolupráci s občianskym 

a rodičovským združením 

18.9.2020 30.6.2021 

 

 

Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy MŠ Prešovská s e. p. 

Palkovičova: 

 
• Projekt ,,Recyklohry,, - separovaný zber elektroniky 

• Zber papiera  

• Projekt ,,Motýlia záhrada,,  

• Pilotný výskum jazykovej gramotnosti predškolákov 

 

 

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 
 

V školskom roku 2020/2021 nebola v materskej škole uskutočnená inšpekcia. 

 

j) Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy 

Materiálno - technické vybavenie vo všetkých triedach je pravidelne dopĺňané so zreteľom na 

finančné krytie a závažnosť požiadaviek. 

Materská škola udržiava a naďalej rozvíja vlastnú webovú stránku www.mspresovska.sk 

Materiálne zabezpečenie nadštandardu požiadaviek na učebné pomôcky a hračky zabezpečila 

materská škola i prostredníctvom finančných prostriedkov rodičovských združení a výnosu 

2% z daní a prostredníctvom sponzorov počas celého školského roka. 

Koncepčný zámer materskej školy bol rozpracovaný na volebné obdobie riaditeľky materskej 

školy. Jeho základné ciele sú rozpracované každoročne v Pláne práce školy. Všetky úlohy a 

ciele sú realizované, konkretizované a rozpracované na podmienky všetkých tried. 

 

 

Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces 

 

1. Vo výchovno - vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať 

experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, 

javmi a situáciami, rešpektujúc ciele a poslanie materských škôl 

2. Digitálne technológie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja 

detí s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku. 

3. Vo výchovno - vzdelávacej činnosti využívať bábku a ľahko ovládateľné nástroje 

Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj. 

http://www.mspresovska.sk/
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4. Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového 

umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov. 

5. Postupne rozvíjať grafomotorické zručnosti detí v spolupráci s rodinou, s dôrazom 

na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a 

správnu polohu tela počas činnosti. 

6. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších 

psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a 

postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností. 

7. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho 

vlastnému pokroku. 

8. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká 

detí predškolského veku. 

9. Výchovno vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať formou hier. 

Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie 

aktivity a neuplatňovať školský spôsob vyučovania. 

10. Vo výchovno - vzdelávacej činnosti rešpektovať autonómiu a momentálne 

dispozície dieťaťa, podporovať jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu 

a sebaprezentáciu a dodržiavať hygienické návyky  

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov 

opatrení 

 

1. dobré výsledky 

 

• aktívne plánovanie zo školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade so 

štátnych vzdelávacím programom 

• vytváranie príležitostí na získavanie reálnych skúseností detí s predmetmi, javmi 

a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materských škôl 

• využívanie počítačových programov v edukačnej činnosti 

• orientácia na zdravý životný štýl 

• rešpektovanie autonómie a momentálnych dispozícií dieťaťa, podporovanie jeho 

aktivity, tvorivosti, sebarealizácie a sebaprezentácie 

• spolupráca s rodičovskou verejnosťou 

• fungovanie a informovanosť cez webovú stránku 

• široká ponuka krúžkovej činnosti 

• dostatok exkurzií, prednášok a motivácie detí k novým poznatkom 

 

 

2. nedostatky vrátane návrhov opatrení 

 

• obnova detského ihriska na školskom dvore 
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V pedagogickej rade prerokované dňa: 24.08.2021 

 

Riaditeľka: Mgr. Iveta Bodzianska 

 

Rade školy predložené a prerokované dňa: 14.09.2021 

 

Predseda rady školy: Zuzana Vlčková 

 

 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom dňa 14.12.2021 uznesením č. 451/XXIII/2021 z XXIII riadneho 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 

 

 

 

 

 

 

 

v. r. 

Mgr. Iveta Brodzianska 

riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 
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Rada školy pri Materskej škole Prešovská 28, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Materskej škole Prešovská 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14.09.2021 
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Rada školy pri Materskej škole Prešovská 28, 821 08 Bratislava 

 

 

Riaditeľka 

Mgr. Iveta Brodzianska  

Materská škola  

Prešovská 28 

821 08 Bratislava 

 

 

V Bratislave, dňa 14.09.2021 

 

 

 

 

Vec 

Vyjadrenie Rady školy pri Materskej škole Prešovská 28 

 

 

Dňa 14.09.2021 Rada školy odsúhlasila predloženú Správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský 

rok 2020/2021 a vyjadrila spokojnosť z plnenia úloh školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol doplnený o nadštandardné aktivity pre deti počas celého 

školského roka. Rada školy vyjadrila spokojnosť s vedením materskej školy. 

 

 

 

 

 

                                  v. r. 

                               Zuzana Vlčková 

predsedníčka Rady školy pri MŠ Prešovská 28 

 
 


