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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2019/2020 

organizačná zložka: základná škola 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava  

Adresa školy Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava 

Telefón +421333236880 

E-mail info@zskm.trnava.sk 

WWW stránka zskmahratt.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Trnava 

Vedúci zamestnanci školy 

  meno a priezvisko e-mail 

riaditeľka Mgr. Lea Vretenárová  lea.vretenarova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ  PaedDr. Karin Hambálková  msmahra@ms.trnava.sk 

ZRŠ Mgr. Ľubica Zemková  lubica.zemkova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ Mgr. Andrea Horváthová  andrea.horvathova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ PaedDr. Jozef Gábor jozef.gabor@zskm.trnava.sk 

Rada školy 

Predseda: Mgr. P. H. P. 

Členovia: Mgr. A. B. 

Mgr. Ing. M.G. 

Ing. E. G. 

M. H. 

J. H. 

Mgr. S. H. 

Ľ. I. 

M. P. 

M. S. 

Mgr. M. U.  

 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. a 2. ročník Mgr. Miroslava Kišová 
SJL, MAT, PVO, VYV, HUV, 

TSV, ETV, NBV 

MZ 3. a 4. ročník Mgr. Veronika Babincová 
SJL, MAT, INF, PDA, VLA, VYV, 

HUV, TSV, ETV, NBV, PVC 

MZ ŠKD Bc. Renáta Tomašovičová 
TOV - tematické oblasti 

výchovy 

PK slovenského jazyka a literatúry  PaedDr. Gizela Fodorová SJL 



PK telesnej a športovej výchovy a športovej 

prípravy  
Mgr. Viera Gašparíková TSV, SRL 

PK biológie, geografie a chémia  Mgr. Ľubica Michalcová BIO, GEG, CHE 

PK dejepisu a občianskej náuky  Mgr. Petra Huráková-Polťáková DEJ, OBN 

PK výchovných predmetov  PaedDr. Alena Krajčovičová 
HUV, VYV, THD, ZPP, ETV, 

NBV 

PK cudzích jazykov  Mgr. Vladimíra Čuntalová ANJ, NEJ 

PK matematiky a informatiky  PaedDr. Ľubomíra Vašková MAT, INF 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet ţiakov školy:  595 

Počet tried:     26 

Počet ţiakov so ŠVVP:   37 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

počet tried 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 

počet ţiakov 75 72 69 49 73 55 79 61 62 595 

z toho ŠVVP 1 3 2 4 9 6 7 1 4 37 

 

Školské zariadenia:  
 

- školský klub detí pri ZŠ s MŠ: 220 detí prijatých na dennú dochádzku  

   počet oddelení ŠKD      8 

- školská jedáleň pri ZŠ   532 stravníkov ţiakov, 58 stravníkov zamestnancov   

§ 2. ods. 1 c 

Údaje o počtoch zapísaných žiakov 1. ročníka a počtoch žiakov prijatých do stredných škôl 

Počet zapísaných ţiakov k 15.05.2019:   91 

Prijatí ţiaci:      75  Počet otvorených tried 1. ročníka: 3 

Deti s odloţenou školskou dochádzkou:   11 

Ţiaci s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky:   0  

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2020 

 

  Niţší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet ţiakov 0 1 0 0 0 62 63 

Výsledky externých testovaní 

Názov 

úspešnosť v %  úspešnosť v % 

škola 
SR - národný 

priemer 
Názov škola 

SR - národný 

priemer 

Testovanie 5     SJL 69,7 64,8 Testovanie 9     SJL nerealizovalo sa - mimoriadne 

prerušenie školského vyučovania Testovanie 5   MAT 68,9 63,4 Testovanie 9   MAT 



Rozmiestnenie ţiakov 

 

  Gymnáziá 
Osemročné 

gymnázium 
SŠ SOŠ (4) SOŠ (3) Bilingválne Spolu 

prijatí 3 1 35 20 4 0 63 

 

 

Úspešnosť prijímania ţiakov na ďalšie štúdium 

 

- ţiaci 5. ročníka 

 

typ školy 
podané 

prihlášky 

prijatí 

ţiaci 

úspešnosť 

prijímania na 

ďalšie štúdium 

rozmiestnenie ţiakov 

názov školy 
počet 

ţiakov 

Osemročné gymnázium 4 1 25 %   
 

     Gymnázium J. Hollého 0 

     Gymnázium A. Merici 1 

     Gymnázium J. Herdu 0 

     
  

Konzervatóriá 0 0 0 
Súkromné tanečné konzervatórium 

D. Nebylu 
0 

spolu 4 1 25 %  1 

 

- ţiaci 8. ročníka 

 

V školskom roku 2019/2020 neprejavil o štúdium na bilingválnom študijnom odbore, ktorého trvanie je 5 rokov 

a vyţaduje si špeciálne overenie schopností a talentu ţiaden ţiak. 

 

- ţiaci 9. ročníka 

 

typ školy záujem 
prijatí 

ţiaci 

úspešnosť 

prijímania na 

ďalšie štúdium 

rozmiestnenie ţiakov 

názov školy 
počet 

ţiakov 

Gymnázium 4 3 75 %   
 

     Gymnázium J. Hollého 1 

     Gymnázium A. Merici 1 

     Gymnázium J. Herdu 1 

     Arcibiskupské gymnázium 0 

 
   

  
Stredné priemyselné školy 27 25 93 %   

 
     SPŠ stavebná 4 

     SPŠ dopravná 10 

     SPŠ technická 11 

 
   

  
Akadémie 3 2 67 %   

 
     Obchodná akadémia 0 

     
Pedagogická a sociálna akadémia 

Modra 
0 

     Hotelová akadémia, Piešťany 2 

 
   

  
Stredné školy 7 5 71 %   

 
    Stredná zdravotná škola 1 

    Stredná športová škola, Trnava 4 

     
  

Umelecké školy 3 3 100 %   
 

     Škola úţitkového výtvarníctva, 0 



Bratislava 

    
Škola umeleckého priemyslu, 

Hlohovec 
2 

    
Škola umeleckého priemyslu, 

Bratislava 
1 

      

Stredné odborné školy 18 24 100 %   
 

     SOŠ obchodu a sluţieb 5 

     SOŠ elektrotechnická 3 

     SOŠ elektrotechnická Bratislava 1 

     SOŠ automobilová 2 

     Súkromná SOŠ Gos-Sk 9 

     SOŠ poľnohospodárska 2 

     SOŠ ped. bl. Laury, Trnava 0 

     SOŠ vinársko – ovocinárska  1 

 
   SOŠ polytechnická DSA 1 

spolu 62 62 84, 3%  62 
 

§ 2. ods. 1 d  kategória pre stredné školy 

§ 2. ods. 1 e 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňov vzdelania  

 

Celkové hodnotenie sa realizovalo v súlade s usmernením ministra školstva, Mgr. Branislava Gröhlinga, zo dňa 

06.04.2020 v znení aktualizácie zo dňa 20.04.2020 – Usmernenie na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Na zabezpečenie komunikácie so všetkými účastníkmi vzdelávania boli vyuţité EduPage stránky. Spôsob 

celkového hodnotenia bol elektronicky prerokovaný v pedagogickej rade a následne bolo zákonným zástupcom 

28.04.2020 do správ zaslaný oznam o zmene spôsobu celkového hodnotenia ţiaka za 2.polrok školského roka. 

- primárne vzdelanie 

  Hodnotenie slovným komentárom. 

- niţšie stredné vzdelanie 

   Namiesto klasifikačného stupňa sa uvádzalo slovo absolvoval / absolvovala, neabsolvoval / neabsolvovala. 

Konštruktívnou spätnou väzbou k celkovému hodnoteniu pre ţiaka a jeho zákonného zástupcu bola záverečná 

komunikácia učiteľa s kaţdým ţiakom zaloţená na sebahodnotení ţiaka a hodnotení učiteľa. 

   Podmienkou postupu do vyššieho ročníka bolo plnenie poţiadaviek vyučovania na diaľku. 

Celkový prospech ţiakov 

Počet ţiakov školy:     595 

   z toho s osobitnou formou dochádzky:       9 

Prospelo:     586 
 

Z toho: 

primárne vzdelávanie:      265 

z toho s osobitnou formou dochádzky:       7 

prospelo:     258 
 

niţšie stredné vzdelávanie:     330 

z toho s osobitnou formou dochádzky:       2 

prospelo:     328 



Dochádzka ţiakov – evidencia do 09.03.2020 (do prerušenia školského vyučovania) 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na ţiaka Ospravedlnené Ospr. na ţiaka Neospravedlnené Neosp. na ţiaka 

I.A 26 754 30,16 754 30,16 0 0,00 

I.B 26 963 38,52 963 38,52 0 0,00 

I.C 26 984 39,36 984 39,36 0 0,00 

II.A 23 866 37,65 866 37,65 0 0,00 

II.B 26 993 39,72 993 39,72 0 0,00 

II.C 25 1293 53,88 1293 53,88 0 0,00 

III.A 24 1660 69,17 1660 69,17 0 0,00 

III.B 23 766 34,82 766 34,82 0 0,00 

III.C 23 1078 46,87 1078 46,87 0 0,00 

IV.A 22 2005 80,20 1998 79,92 7 0,28 

IV.B 25 1340 55,83 1340 55,83 0 0,00 

V.A 29 1171 41,82 1166 41,64 5 0,18 

V.B 28 1682 60,07 1682 60,07 0 0,00 

V.C 16 666 41,63 666 41,63 0 0,00 

VI.A 20 763 42,39 762 42,33 1 0,06 

VI.B 20 1138 56,90 1138 56,90 0 0,00 

VI.C 16 1082 67,63 1082 67,63 0 0,00 

VII.A 27 1428 52,89 1427 52,85 1 0,04 

VII.B 26 1868 71,85 1863 71,65 5 0,19 

VII.C 26 1556 59,85 1556 59,85 0 0,00 

VIII.A 24 1952 81,33 1952 81,33 0 0,00 

VIII.B 24 2245 93,54 2245 93,54 0 0,00 

VIII.C 13 904 69,54 904 69,54 0 0,00 

IX.A 22 1420 64,55 1418 64,45 2 0,09 

IX.B 20 1674 83,70 1654 82,70 20 1,00 

IX.C 20 2270 113,50 2257 112,85 13 0,65 

§ 2. ods. 1 f 

Učebné plány 

- prírodovedné zameranie: inovovaný Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 

s prírodovedným zameraním (triedy 1. aţ 4. ročníka), 

 inovovaný Školský vzdelávací program pre niţšie stredné vzdelávanie 

s prírodovedným zameraním (triedy 5. aţ 9. ročníka), 

- športové zameranie: inovovaný Školský vzdelávací program pre niţšie stredné vzdelávanie so 

športovým zameraním (triedy 5. aţ 9. ročníka), 

 

 Učebný plán                
ročník 

spolu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

prírodovedné zamerania - počet tried 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 

športové zameranie - počet tried 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

 

 

 



Štruktúra tried 

  počet tried počet ţiakov počet začlenených ţiakov 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 3 75 1 

Beţných tried 18 420 36 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 5 100 0 

Spolu 26 595 37 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
pedagogickí zamestnanci nepedagogickí zamestnanci 

počet počet úväzkov počet počet úväzkov 

TPP 42 41,82 12 12 

DPP 4 3,13 6 6 

Zníţený úväzok 3 1,95 0 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 3 0 1 0 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 38 38 

vychovávateľov 0 8 8 

pedagogických asistentov  0 1 1 

spolu 0 47 47 

§ 2. ods. 1 h 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov počet absolventov počet študujúcich 

prvá atestácia 11 0 

druhá atestácia 14 0 

štúdium školského manaţmentu 2 2 

špecializačné inovačné štúdium 22 0 

špecializačné kvalifikačné 1 1 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské pedagogické 43 0 

vysokoškolské nepedagogické 1 0 

§ 2. ods. 1 i  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Akcie konané v období september 2019 do mimoriadneho prerušenia školského vyučovania: 

 



Vedomostné súťaţe 

Olympiáda anglického jazyka okresné kolo 4.miesto v kategórii 1B   

Biologická olympiáda  okresné kolo 1. miesto  krajské kolo - zrušené 

Matematická olympiáda  školské kolo   okresné kolo Z6, Z7, Z8 zrušené 

Pytagoriáda   školské kolo   okresné kolá zrušené 

Olympiáda zo SJL  obvodné kolo 

Technická olympiáda  účasť v obvodnom kole 

i-Bobor    úspešní riešitelia školského kola 

 

Umelecké súťaţe 

Hollého pamätník  obvodné kolo účasť troch ţiakov   obvodné kolo 2. miesto     

Rozprávkové vretienko  školské kolo 

Keď si vymýšľam  školské kolo 

Strašidelný príbeh  školské kolo 

Bájne postavy mytológie  výtvarná súťaţ CVČ – výsledky neboli zaslané 

 

Športové súťaţe 

Trnavské športové hry  1. miesto 

Cezpoľný beh – chlapci   okresná súťaţ 1. miesto 

Cezpoľný beh – dievčatá   okresná súťaţ  2.miesto 

Cezpoľný beh – chlapci   1. miesto (R. K.) 

Cezpoľný beh – dievčatá   2. miesto (S. K.) 

Vybíjaná najmladší ţiaci   5.miesto 

Vybíjaná mladší ţiaci   7.miesto 

Halový turnaj U 13   1. miesto 

Halový turnaj U 15   1. miesto 

Atletika chlapci   okresné kolo 1. miesto   

Atletika dievčatá   okresné kolo 3. miesto 



Školský pohár chlapci   okresné kolo 1. miesto 

Školský pohár dievčatá   okresné kolo 1. miesto 

Futbal Cup dievčatá   okresné kolo 1. miesto 

Hádzaná dievčatá  okresné kolo 2. miesto 

Stolný tenis    

Iné formy realizácie výchovno-vyučovacieho procesu 

Akcia zapojení ţiaci 
zapojení 

pedagógovia 
popis akcie 

Európsky týţdeň mobility, 

tém ročníka 2019: Bezpečná 

chôdza a cyklistika  

598 48 
environmentálna výchova, propagácia 

alternatívnych spôsobov pohybu a presunu 

Realizácia tematických dní: 

Deň mlieka, Deň jablka, 

Týţdeň zdravej výţivy 

282 12 
plnenie učebných osnov v rámci tematicky 

zameraných dní 

Prevencia šikanovania 598 48 

dotazník a beseda - zisťovanie a vyhodnotenie 

klímy školy v oblasti vzťahov a potenciálnych 

prejavov šikanovania 

Plavecký výcvik 68 3 
plnenie učebných osnov, získanie základných 

zručností, podpora pohybovej aktivity mládeţe  

Lyţiarsky výcvik 48 4 
plnenie učebných osnov, získanie základných 

zručností, podpora pohybovej aktivity mládeţe  

Dopravné ihrisko 354 15 
praktická realizácia prierezovej témy v 1. aţ 5. 

ročníku – Detské dopravné ihrisko Galanta 

Krajská kniţnica Juraja 

Fándlyho 
211 8 

aktívne viesť ţiakov k čítaniu, budovať u ţiakov 

vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus 

Beseda so spisovateľom, Erik 

Ondrejička 
47 2 

priblíţiť ţiakom tvorivý proces a priebeh vzniku 

kniţného diela 

Ekotopfilm 46 2 environmentálna výchova 

Po stopách Milana Rastislava 

Štefánika 
42 2 výchova k národnej hrdosti, záţitkové učenie 

Beseda k výročiu SNP  62 1 
beseda k 75. Výročiu SNP s pánom Petrášom zo 

SZPB 

Trója 185 8 
návšteva divadelného predstavenia z príleţitosti 

100. Výročia vzniku SND  

Exkurzia Banská Štiavnica  41 2 
spoznávanie Slovenska, banského regiónu, histórie 

a súčasnosti  

Vlastivedné múzeum 

a Hvezdáreň Hlohovec 
64 3 

plnenie učebných osnov formou záţitkového 

učenia 

 ZOO Lešná Zlín 75 5 
lektorovanie: ţivot, správanie a potravové vzťahy 

ţivočíchov obývajúcich africké savany 

LingvaFest Bratislava  122 5 
Európsky týţdeň jazykov – workshopy cudzích 

jazykov 

Deň vedy a techniky 

Bratislava  
22 2 

DOD Gymnázia pre mimoriadne nadané deti, 

v Bratislave - prehliadka školy s vedeckými 

aktivitami 

Vianočný výchovný koncert 601 25 
poznávanie tradícií spojených s adventom 

a vianočnými sviatkami 

Voľba povolania 62 1 
aktivity zamerané na vhodný výber strednej školy 

so školským psychológom 



Spolupráca školy, prezentácia na verejnosti 

Akcia 
zapojení 

ţiaci 

zapojení 

pedagógovia 
Spolupráca popis akcie 

Celoslovenské 

testovanie 

pohybových 

predpokladov  

143 6 
Národné športové 

centrum 

zisťovanie úrovne pohybových 

predpokladov v jednotlivých 

motorických testoch vo vzťahu 

k populácii 

Zdravá výţiva a 

obezita 
49 2 

RÚVZ, oddelenie 

prevencie 

výchovno-vzdelávací program s 

besedou 

Pasovanie prvákov 90 3 
rodičia a príbuzní 

ţiakov 1.ročníka 

zoznámenie sa so školou a jej 

aktivitami, slávnostné prijatie nových 

ţiakov do kolektívu školy 

Kam na strednú 122 6 
VÚC Trnava a stredné 

školy 
návšteva podujatia s prezentáciou 

stredných  škôl 

Zber papiera - 

jeseň 2019 
592 46 

rodičia a príbuzní 

ţiakov 

viesť ţiakov k aktívnemu zberu 

druhotných surovín a separovaniu 

odpadu, environmentálna výchova 

Preventívne 

stomatologické 

prehliadky  

325 25 
Stomatologička, MUDr. 

Funtzik 
dbať na zdravie ţiakov, zabezpečiť 

včasnú diagnostiku 

Vianočné trhy, 

vianočné posedenie 

seniorov 

27 2 
Senior centrum, Mesto 

Trnava 
kultúrny program - vystúpenie pre 

seniorov a pre verejnosť 

Vianočná 

kapustnica 
5 40 

ZO OZ pracovníkov 

školstva 

stretnutie zamestnávateľa so 

zamestnancami, udrţiavanie 

medziľudských vzťahov 

Komparo 38 2 Exam testing 
poskytnúť ţiakom moţnosť externého 

overenia si vedomostí, príprava na T9 

Deň s grafitmi 12 1 Street artoví umelci 
street-art kultúra, prednáška 

s umeleckými aktivitami 

Jack and Joe 185 8 
Divadelné centrum 

Martin 

divadelné predstavenie – angličtina 

v praxi 

Karneval pre ţiakov 

1.stupňa 
272 16 

rodičia a príbuzní 

ţiakov 1.stupňa 
utuţovanie tradícií, vzťahov školy 

a rodiny 

Výstava moderného 

umenia – synagóga  
40 2 Synagóga 

výstava spojená s výkladom o histórii 

objektu a ţidovskej obce v & Trnave 

Zodpovedné vzťahy 120 1 lektor 
prierezovú tému VMR zameranú na 

zodpovedné vzťahy 

Zvládanie 

trémy/stresu 
64 1 Tenenet o.z. 

budovanie korektných vzťahov 

v kolektíve, sebaúcta a sebahodnotenie 

Zvládanie 

záťaţových situácií 
75 1 CPPPaP Trnava 

budovanie korektných vzťahov 

v kolektíve, sebaúcta a sebahodnotenie 

Asertívna 

komunikácia  
56 1 Tenenet o.z. 

budovanie korektných vzťahov 

v kolektíve, sebaúcta a sebahodnotenie 

Čas premien 26 1 MP Education 
výchovno-vzdelávací program s 

besedou o čase dospievania 

Mlynárkin pytač 40 2 DJP Trnava divadelné predstavenie 

Vianočný darček 20 1 
Sociálne zariadenie 

Svetlo 
Vianočný program a darčeky pre 

seniorov od ţiakov našej školy 

Príbeh hudby – o 

nesmrteľnosti 
40 1 RTVS 

výnimočný vzdelávací  koncert – 

projekt RTVS a Chlapčenského 

speváckeho zboru  online. 

Testovanie 

výkonnosti 
60 3 Mesto Trnava Európske mesto športu 



Týţdeň vedy 

a techniky 
25 2 TU pedagogická fakulta 

vyuţitie prírodovedných poznatkov 

v praxi 

Zvýšenie atraktivity 

odborného 

vzdelávania 

21 2 ŠIOV 
projekt zameraný na zatraktívnenie 

duálneho vzdelávania a rozvoja 

zručností potrebných pre trh práce 

Svetový deň boja 

proti AIDS 
60 3 RÚVZ Trnava 

poskytnúť informácie a predchádzať 

neţiaducim javom v správaní sa 

ţiakov 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Projekty financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ 

-     Národný projekt Tvoríme vedomostnú spoločnosť 

-    Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu 

-    Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

-  Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - didaktické prostriedky na výučbu 

anglického jazyka 

-   Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov 

-    Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove 

-    Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 

-    Národný projekt Podpora profesijnej orientácie ţiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 

s talentami 

-    Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyuţitím 

elektronického testovania 

-    Národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

-    Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

-    Národný projekt VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

-    medzinárodný program EÚ Erasmus+  Vzdorujeme extrémizmu - pilotná škola 

Iné projekty 

-    prírodovedné vzdelávanie v intenciách projektov Vyhrňme si rukávy - primárne vzdelávanie a Fibonacci - 

niţšie stredné vzdelávanie 

-    Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a ţiakov v školách 

-    Mlieko do škôl - podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 

-    Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola 



-    Zelená škola, Strom ţivota 

-    Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe študentov PdF Trnavskej univerzity - cvičná škola 

-    Projekt EDUCATE Slovakia - angličtina s lektormi medzinárodného výmenného programu AIESEC 

International 

-    nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis  

-    Národné športové centrum - Testovanie pohybových predpokladov ţiakov základných škôl 

-    projekty Profkreatis  Srdce na dlani, Druhý krok - preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny 

rozvoj detí a ţiakov 

-    projekt Čítanie je moja vášeň, Amazon Kindlotéka, Fenomény sveta, EduLab  - inovatívne, atraktívne 

a záţitkové učenie 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Posledná inšpekčná správa bola vydaná 24.03.2020, prerokovaná 17.04.2020, ako správa z  komplexnej 

inšpekcie vykonanej od 05.02.2020 do 14.02.2020.  

V rámci tejto inšpekcie bola vykonaná aj tematická inšpekcia Stav vzdelávania cudzincov v základnej škole. 

Komplexná inšpekcia bola ukončená dvoma zisteniami, v súvislosti s ktorými boli uloţené konkrétne opatrenia 

na odstránenie nedostatkov: 

a)   hodnotenie písomných slohových prác v predmete slovenský jazyk a literatúra v niţšom strednom vzdelávaní 

zosúladiť so znením štátneho vzdelávacieho programu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b)  realizácia ročného hodnotenia pedagogických zamestnancov výlučne priamym nadriadeným hodnoteného 

zamestnanca podľa § 70 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Výsledky komplexnej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

- riadenie školy v priemere dobrá úroveň,  

najpozitívnejšie hodnotené oblasti boli oblasť pedagogického 

riadenia (viac ako 85%) a oblasť klímy školy -  otvorená klíma 

charakterizovaná vzájomnou dôverou, súdrţnosťou v kolektíve, 

angaţovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, 

pričom systém riadenia je pevný a stabilný, 

- podmienky výchovy a vzdelávania veľmi dobrá úroveň, 

tri zo štyroch ukazovateľov dosahovali hodnotu 100%, najslabším 

ukazovateľom s hodnotou tesne nad 90% boli priestorové 

podmienky školy, 

      

- úroveň vyučovania zohľadňuje:  Rozvíjanie komunikačných zručností 

      priemerná úroveň, 

 • najpozitívnejší ukazovateľ: ţiaci disponovali adekvátnymi komunikačnými spôsobilosťami;  

      Rozvíjanie poznávacích kompetencií (kognitívne/motorické zručnosti) 

      v priemere priemerná úroveň, 

• najpozitívnejšie ukazovatele: ţiaci riešili úlohy na rozvoj zapamätania a porozumenia a ţiaci riešili úlohy na 

aplikáciu; 

      Rozvíjanie kompetencií k celoţivotnému učeniu sa 



      v priemere vyhovujúca úroveň, 

• najpozitívnejší ukazovateľ: ţiaci si uvedomovali potrebu autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja (metakognícia); 

      Rozvíjanie občianskych kompetencií, 

v priemere málo vyhovujúca úroveň, 

• najpozitívnejší ukazovateľ: ţiaci prejavovali záujem vyjadrovať svoje názory / hodnotové postoje / stanoviská; 

      Rozvíjanie sociálnych kompetencií 

      v priemere priemerná úroveň, 

• najpozitívnejší ukazovateľ: ţiaci preberali osobnú zodpovednosť za svoje konanie; 

- rezervy sú v oblastiach: • riešenie úloh na rozvíjanie tvorivosti (vyššie myšlienkové procesy), 

  • riešenie úloh na hodnotenie (vyššie myšlienkové procesy), 

  • hodnotenie vlastného výkonu / výkonu spoluţiakov, 

  • posudzovanie názorov / hodnotových postojov / stanovísk, 

  • zdôvodňovanie, obhajovania vlastných názorov / hodnotových postojov / stanovísk, 

  • prezentovanie výsledkov činnosti (dvojica, skupina, tím). 

Výsledky tematickej inšpekcie vykonanej ŠŠI - Stav vzdelávania cudzincov v základnej škole : 

Oblasť:  Aplikovanie ustanovení platných právnych predpisov súvisiacich so vzdelávaním cudzincov v praxi. 

Oblasť:  Pripravenosť školy na vzdelávanie cudzincov; 

časť Metodická a odborná podpora, profesionálna príprava pedagogických zamestnancov, 

časť Spolupráca so zákonnými zástupcami. 

 

Oblasť:  Stav dodrţiavania ľudských práv a práv detí pri vzdelávaní cudzincov; 

časť Poskytovanie edukačnej a jazykovej podpory vo vyučovaní, 

časť Uplatňovanie špecifických foriem hodnotenia vzdelávacích výsledkov. 

Tematická inšpekcia bola ukončená bez zistení a bez potreby uloţiť kontrolovanému subjektu konkrétne 

opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

§ 2. ods. 1 l 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 V budove školy je 37 plne vybavených učební: 

   - z toho: 25 tried sú kmeňové učebne jednotlivých tried s novým školským nábytkom a novými, 

bezprašnými tabuľami, 8 z nich v popoludňajších hodinách slúţi ako oddelenie školského 

klubu detí, 

  8 odborných učební so špecializovaným vybavením na vyučovanie chémie, fyziky, techniky 

(školské dielne a školská kuchynka), cudzích jazykov (dve jazykové laboratóriá), informatiky 

(dve učebne výpočtovej techniky),  

  1 multimediálna učebňa vybavená tridsiatimi tabletmi 

 3 deliace učebne, ktoré slúţia na vyučovanie predmetov, počas ktorých sa ţiaci delia na 

skupiny, 



- 3 miestnosti na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (veľká a malá telocvičňa, pohybové štúdio), 

- 16 miestností (kabinetov) určených na uskladnenie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

- 1 miestnosť vybavená pre činnosť školského psychológa, 

- spoločenská miestnosť, 

- 5 miestností pre technicko-hospodárskych zamestnancov a administratívne priestory, 

- priestory pre školské stravovanie: jedáleň, kuchyňa, skladové priestory, šatňa pre zamestnancov. 

 

Pre zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu a ostatných činností škola zabezpečila: 

- 59 osobných počítačov, 

- 42 notebookov, tlačiarní, skenerov, zariadení 2 v 1, multifunkčných zariadení, 

- 12 učební s interaktívnou tabuľou, 

- pokrytie budovy pevným alebo wifi pripojením na vysokorýchlostný internet. 

 

Vonkajšie priestory sú prispôsobené vyuţívaniu na výchovno-vyučovací proces i voľnočasové aktivity: 

- viacúčelové otvorené ihrisko, 

- tenisové ihrisko, 

- ihrisko s umelou trávou na malý futbal, 

- priestory so spevneným povrchom.  

Všetky priestory a ich vybavenie zodpovedajú svojmu účelu, spĺňajú poţiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia, vyhovujú ustanoveniam zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a kapacitne pokrývajú 

poţiadavky na kvalitnú a efektívnu činnosť školy a školských zariadení. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

I.   200 – Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy za rok 2020 predstavujú príjem: 

– prenájom spoločenskej miestnosti, telocvične a ihriska, školského bytu 

– réţia v školskej jedálni – cudzí stravníci, deti 

– stravné 

– poplatok za školné v ŠKD a v MŠ 

– z dobropisov – preplatky energií za rok 2019 (teplo, plyn)  

– z úrokov 

II. 300 – Granty a transfery 

- projekt Dajme spolu gól 

III. 453 – Prostriedky z predchádzajúceho roku 

IV.  Beţný transfer na prenesené kompetencie 

1. Normatívne finančné prostriedky 

- transfer na osobné náklady a  na prevádzkové náklady školy. 

2. Nenormatívne finančné prostriedky 

- transfer pre ţiakov zo SZP 

- transfer na asistenta učiteľa 

- transfer na vzdelávacie poukazy 

- transfer z OÚ pre MŠ 

- transfer na učebnice  

- transfer na lyţiarsky kurz 

- transfer na školu v prírode 

 

V. Beţný transfer na originálne kompetencie 

– predstavuje dotácie na osobné náklady a na prevádzku pre  - školskú jedáleň  

                                                                                                          - ŠKD 

                                                                                                          - MŠ 



VI. Beţný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi, na stravovacie návyky 

– finančná dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením a príspevok na stravovacie návyky 

 

VII. Ostatné  

– zostatok z roku 2019 

– projekt REFEE 

Výdavky k 30.06.2020 

I. 600 – Beţné výdavky 

610  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

– finančné prostriedky boli pouţité na vyplatenie tarifných platov, osobných a ostatných príplatkov 

(triednictvo, kreditové príplatky, príplatky za riadenie, príplatky uvádzajúceho a začínajúceho a 

uvádzajúceho pedagóga, príplatky za zmennosť, nadčas, ), odmien za kvalitné plnenie úloh a 

mimoriadnych odmien z projektu REFEE, jubilejné odmeny ... 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 

– dotácie boli pouţité na úhradu príspevkov do sociálnej poisťovne, VZP, zdravotných poisťovní, na 

nemocenské, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu 

a príspevok do DDP 

630 Tovary a sluţby 

Poloţka 631 – Cestovné 

– finančné prostriedky z tejto poloţky boli čerpané na cestovné príkazy spojené so sluţobnými cestami 

(školenie, lyţiarsky výcvik...) 

Poloţka 632 – Energie, voda, komunikácie 

– finančné prostriedky boli pouţité na náklady spojené s úhradou faktúr za tepelnú energiu, plyn, 

elektrinu, vodné a stočné, zráţkovú vodu, poplatky za telefón a poštové sluţby, komunikačnú 

infraštruktúru – poplatky TT-IT... 

Poloţka 633 – Materiál 

– finančné prostriedky boli pouţité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich, hygienických a 

dezinfekčných prostriedkov, odbornej literatúry a časopisov pre zamestnancov ZŠ, kníh,  benzínu do 

kosačky, stravných  lístkov,  nákup dverí, teplomerov, kôry, počítačov, tlačiarne a ostatnej výpočtovej 

techniky do MŠ,  potravín v ŠJ, učebných pomôcok „Fenomény sveta“, soli a tabliet do umývačiek 

riadu v ŠJ, reprezentačného materiálu... 

Poloţka 635 – Rutinná a štandardná údrţba 

– finančné prostriedky boli pouţité na maliarske a murárske práce – chodby v ZŠ, v priestoroch ŠJ 

jedálne, v MŠ, podlahárske práce – chodba v ZŠ,  ... 

Poloţka 636 – Nájomné za nájom 

– finančné prostriedky boli pouţité na prenájom zariadení – tabletov a prenájom tlačiarne 

 

 



 Poloţka 637 – Sluţby 

– finančné prostriedky boli pouţité na úhradu poplatkov za školenia a semináre pre zamestnancov, 

odborné prehliadky ( bezpečnostného systému, plynových zariadení,  závlahového systému, 

telocvičného náradia, komínov, kalibrácie teplomerov, overenie váh, výťahov),  poplatky za vedenie 

BÚ, výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, poistenie budov, špeciálne sluţby spojené 

s ochranou objektu školy, poplatok za komunály odpad, odvoz a zneškodnenie biologického odpadu,  

LVK, Škola v prírode, pranie bielizne v MŠ,  čistenie kanalizácie a lapača tukov, servis rohoţí, 

skartáciu, výkonu zodpovednej osoby  a povinný prídel do sociálneho fondu... 

640 Beţné transfery 

– finančné prostriedky boli pouţité na vyplatenie nemocenských dávok, vyplatenie diétnej stravy 

jednotlivcom. 

II. Kapitálové výdavky  

 

Zdroje financovania  k 30.6.2020 

Poloţka 

číslo 
Ukazovateľ Rozpočet v eur 

Plnenie  v eur  

(finančné prostriedky 

zaslané na výdavkový účet) 

I.  200 - Nedaňové príjmy 152 287 58 538 

II.  300 - Granty a transfery 200 200 

III. 453 - Prostriedky z predchádzajúceho roku 0 0 

IV. Beţný transfer na prenesené kompetencie 1 335 259 676 343 

1. Normatívne fin. prostriedky  1 281 087 641 419 

2. Nenormatívne fin. prostriedky  54 172 34 924 

V. Beţný transfer na originálne kompetencie 789 041 394 523 

VI. 
Beţný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej 

núdzi, na stravovacie návyky 
148 707 100 260 

VII. Ostatné  37 595 37 595 

  Zdroje financovania spolu 2 463 089 1 267 459 

  Výdavky spolu 2 463 089 840 936 

  SALDO 0 426 523 

 

 



Výdavky k 30.06.2020 - rozpočet 
P

o
lo

ţk
a 

čí
sl

o
 

Ukazovateľ 

Rozpočet v eur 

Spolu 

rozpočet 

v roku 

2020 

09.1.2.1., 

09.2.1.1. 
09.5.0. 09.6.0. 09.1.1.1. 10.7.0. 

 

Primárne 
vzdelávanie s 

beţnou 

starostlivosťou, 
Niţšie 

sekundárne 

vzdelávanie s 

beţnou 

starostlivosťou 

Vzdelávanie 
nedefinované 

podľa úrovne 

Vedľajšie 
sluţby 

poskytované v 

rámci 
predprimárneho, 

primárneho a 

niţšieho 

sekundárneho 

vzdelávania 

Predškolská 

výchova 

Sociálna 
pomoc 

obč. v 

hmotnej 
a soc. 

núdzi 

I.  600 - Beţné výdavky 1 341 401 156 295 468 963 496 230 200 2 463 089 

  610 - Mzdy, platy, sluţ. 

príjmy a ost. osob. 

vyrovn. 

854 150 99 312 157 290 290 432 
 

1 401 184 

  620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní  
308 726 31 514 53 063 100 718 

 
 494 021 

  630 - Tovary a sluţby 176 025 25 069 256 157 104 080 200 561 531 

  640 - Beţné transfery 2 500 400 2453 1000 
 

6 353 

II. 700 - Kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 0 

  712 - nákup budov, objektov 

al. ich častí      
0 

  713 - nákup strojov, prístr., 

zariadení, techniky, 

náradia 
     

0 

III. Beţné a kapitálové výdavky  

spolu 
1 341 401 156 295 468 963 496 230 200 2 463 089 

 

Výdavky k 30.06.2020 - čerpanie 

 

P
o

lo
ţk

a 
čí

sl
o

 

Ukazovateľ 

Rozpočet v eur 

Čerpanie 

rozpočtu 

v roku 

2020 

09.1.2.1., 

09.2.1.1. 
09.5.0. 09.6.0. 09.1.1.1. 10.7.0. 

 

Primárne 

vzdelávanie s 

beţnou 
starostlivosťou, 

Niţšie 

sekundárne 
vzdelávanie s 

beţnou 

starostlivosťou 

Vzdelávanie 

nedefinované 

podľa úrovne 

Vedľajšie 

sluţby 

poskytované v 
rámci 

predprimárneho, 

primárneho a 
niţšieho 

sekundárneho 

vzdelávania 

Predškolská 
výchova 

Sociálna 

pomoc 

obč. v 
hmotnej 

a soc. 

núdzi 

I.  600 - Beţné výdavky 496 978 58 591 113 100 172 250 17 840 936 

  610 - Mzdy, platy, sluţ. 

príjmy a ost. osob. 

vyrovn. 

310 488 36 696 48 225 100 288 
 

495 697 

  620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní  
112 771 12 404 17 307 35 859 

 
178341 

  630 - Tovary a sluţby 73 236 9 491 47 256 35 667 17 165 667 



  640 - Beţné transfery 483 0 312 436 
 

1 231 

II. 700 - Kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 0 

  712 - nákup budov, objektov 

al. ich častí      
  

  713 - nákup strojov, prístr., 

zariadení, techniky, 

náradia 
     

  

III. Beţné a kapitálové výdavky  

spolu 
496 978 58 591 113 100 172 250 17 840 936 

 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 podľa programov 

 

A B C D E 

Číslo 

programu 
Názov programu Názov dotácie Rozpočet v eur 

Čerpanie  

rozpočtu v eur 

008 Sociálna starostlivosť DHN 200 17 

009 
Školstvo a vzdelávací 

systém - 09.1. 
Prenesené kompetencie 1 281 087 479 270 

    Originálne kompetencie 789 041 282 630 

    Príspevok na ţiakov zo SZP 900 563 

    Príspevok z OÚ pre MŠ 5 298 309 

    Asistent učiteľa 8 128 5080 

    Vzdelávacie poukazy 18 080 3 362 

    Príspevok na učebnice 11 716 0 

    Lyţiarsky výcvik 7 050 7 050 

    Škola v prírode 3 000 0 

    Stravovacie návyky 148 507 25 352 

    
Vlastné príjmy - školská jedáleň 

réţia 
32 170 3 490 

    
Vlastné príjmy - školská jedáleň 

potraviny 
51 000 0 

    Vlastné príjmy - školné 53000 11113 

    Vlastné príjmy - ostatné 16117 1654 

    Grant - Dajme spolu gól 200 200 

    Zostatok z roku 2019 16061 13239 

  Vzdelávanie - 09.3. REFEE 21534 7607 

SPOLU 2 463 089 840 936 

 

 

 



§ 2. ods. 1 n 

Ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný rok 

Ciele na školský rok 2019/2020 boli  stanovené s ohľadom na implementáciu prvkov obsiahnutých v: 

1) zameraní školy,  

2) stanovení hodnôt školy, 

3) stratégii zveľaďovania prostredia, 

4) operatívnych úlohách. 
  

1) Zameranie školy:   

V organizačnej zloţke základnej školy sa výchova a vzdelávanie okrem rozvíjania kľúčových 

kompetencií zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania a od 5.ročníka aj na podporu rozvoja 

talentovaných ţiakov vzdelávaných v triedach pre ţiakov s nadaním na kolektívny šport.  

V rámci svojich moţností škola podporuje inkluzívne vzdelávanie a vytvára také podmienky, ktoré napĺňajú ideu 

rovnosti šancí pre všetkých, rovnosti prístupu ku vzdelávaniu a v konečnom dôsledku k zabezpečeniu dôslednej 

sociálnej inklúzie.  

 Základom dobre fungujúcej školy je vytváranie kultúrneho prostredia a utváranie vhodných podmienok 

pre všestranný rozvoj potenciálu ţiakov, zamestnancov i rodičov. Kultúra organizácie pozitívne vplýva na klímu 

školy, klíma následne ovplyvňuje spokojnosť a tá dlhodobo ovplyvňuje efektivitu realizovaných procesov.  

V zameraní sa na ţiakov škola poskytuje vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na zvládnutie ďalšieho 

štúdia a na úspešný ţivot, formuje občianske, mravné a hodnotové postoje tak, aby naše deti a ţiaci boli 

v budúcnosti schopní tvoriť aktívnu sebavedomú humánnu občiansku spoločnosť.  

V zameraní sa na dospelých účastníkov vzdelávania je prioritné rešpektovanie dôstojnosti a jedinečnosti kaţdého 

človeka, bezkonfliktná komunikácia, otvorenosť, jasný a prehľadný pohľad na školu a jej činnosti, 

implementácia inovácií, rýchle nachádzanie efektívnych riešení a uspokojujúcich rozhodnutí, vysoká istota 

a dôvera spolupracovníkov, ktoré vedú k značnej identifikácii so školou a lojalite k nej. 

- ciele v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu boli splnené realizáciou školských vzdelávacích programov, 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, v ktorých je potrebné zabezpečiť 

profesijný rozvoj; tieto oblasti budú zapracované do Plánu  profesijného rozvoja na nasledujúci školský rok, t. 

j. krátkodobý cieľ bol splnený, 

- ciele pri vytváraní kultúrneho prostredia a utváraní vhodných podmienok sú dlhodobé, v tomto roku sme 

aktualizovali a prispôsobili cieľu vytvárania kultúrneho prostredia systém interných predpisov, ktoré vytvárajú 

rámec pre ich postupné plnenie.  

 

2) Hodnoty školy 

Hodnoty, ktorými sa riadi naša škola, sú sloboda jednotlivca v rámci fungujúceho kolektívu, 

zodpovednosť v rozhodovaní, úcta k sebe a k iným, trpezlivosť, vzájomná spolupráca, rovnosť šancí a 

príleţitostí pre všetkých, rešpektovanie práv a akceptácia toho, ţe ku kaţdému právu sa viaţu aj povinnosti. 

Základným postojom v činnosti aj komunikácii účastníkov vzdelávania  je utvrdzovanie a podpora 

rozvoja základných hodnôt školy, ktorými sú slušnosť, vzájomný rešpekt, priamosť, vecná komunikácia vedúca 

k efektívnym riešeniam, k vytváraniu podmienok  a prijímaniu opatrení, ktoré umoţňujú rovnocenný 

a rovnoprávny prístup k výkonu práv a povinností všetkých účastníkov vzdelávania. 
 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, v ktorých je potrebné zabezpečiť 

osobnostný rozvoj; tieto oblasti budú zapracované do aktualizačného vzdelávania zamestnávateľa, t. j. 

krátkodobý cieľ bol splnený, 

 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, ktoré zamestnanci pociťujú pri 

výkone pracovnej činnosti vo vzťahu k ďalším účastníkom vzdelávania ako problematické alebo rizikové t. j. 

krátkodobý cieľ bol splnený; 

na základe nových skúsenosti pri dištančnom vzdelávaní v rámci mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania vznikli nové potreby úpravy oblastí výkonu ţiackych, rodičovských a učiteľských práv 

a povinností, t. j. vzniká nový cieľ: úprava práv a povinností pri on-line aktivitách,  

 

- ciele rešpektovania a dodrţiavania hodnôt školy sú dlhodobé, v tomto roku sme v spolupráci všetkých 

zamestnancov pripravili aktualizáciu pravidiel a noriem, ktoré budú platiť od nasledujúceho školského roka; 

začali sme s teoretickou prípravou a vytvárame podmienky pre postupné splnenie tohto cieľa.  

 



3) Stratégia zveľaďovania prostredia 

Zámerom je cez jednoročné rozvojové projekty postupne zveľadiť prostredie školy, ktoré vplýva na 

naladenie a výkonnosť účastníkov výchovy a vzdelávania a prispieva k vytváraniu kultúrneho prostredia.  

Školský rok 2019/2020 bol zameraný na: 

 

- Nie len jedlom je človek ţivý: zvýšenie kapacity jedálne v súvislosti so zavedením dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa, konštrukčné úpravy priľahlých priestorov jedálne a vytvorenie priestoru na 

odkladanie osobných vecí a tieţ vytvorenie oddychových zón s čitateľskými kútikmi na podporu záujmu 

ţiakov o čítanie kníh a rozvíjanie ich čitateľských návykov; cieľ bol splnený. 

 

- Prostredie nás formuje II.: zabezpečiť v etapách výmenu podlahových krytín v celej budove školy, výmena 

podlahových krytín musí byť systémová, s výberom osvedčeného dodávateľa a moţnosťou dohodnutia času 

vyspravenia podkladu a výmeny, ktorý minimalizuje zásah do výchovno-vyučovacieho procesu; etapa výmeny 

podlahových krytín prvého poschodia je prevaţne zrealizovaná; čiastkový cieľ bol splnený, v komplexnom 

plnení sa pokračuje. 

 

- Udrţateľnosť projektu Kultúra sociálnych zariadení - nákup spotrebného materiálu do uţ inštalovaných 

zásobníkov; predchádzajúca realizácia uľahčila zvládanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19: cieľ bol splnený. 

 

4) Operatívne úlohy 

 Tento druh úloh vyplýva z kaţdodennej činnosti školy, vzniknutých situácií a aktuálnych úloh, ktoré je 

potrebné zabezpečiť bez toho, ţe by boli vopred plánované. 

 

-  Úlohy vyplývajúce zo spolupráce s inými organizáciami, napr. 

•    účasť a reprezentácia školy na akciách spolupracujúcich organizácií,  

•  poskytovanie súčinnosti pri riešení nedostatkov v pravidelnej dochádzke do školy, záškoláctva (obec, 

UPSVaR, PZ SR), 

•     úprava a výkon rodičovských práv (súdy, UPSVaR, PZ SR),  

•   poskytovanie údajov vo forme dotazníkov, výkazov a štatistík (obec, obvodný úrad, školské výpočtové 

stredisko, MŠ SR a iné), 

•     vytváranie vhodných podmienok na vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením (odborné 

poradenské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, RÚVZ a iné), 

všetky úlohy boli splnené. 

 

- Úlohy vyplývajúce z nariadení a novelizovanej alebo novej legislatívy, napr. 

•   sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR a zosúlaďovať ich s usmerneniami MŠVVaŠ SR 

a zriaďovateľa v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a následne pri čiastočnom obnovení 

prevádzky školy, 

•    zabezpečenie aplikácie usmernení ŠPU do obsahu a VUDPaP do rozsahu dištančného vzdelávania, 

•  zabezpečenie celkovej klasifikácie za druhý polrok školského roka 2019/2020 - nadstavenie pravidiel, 

komunikácia so zákonnými zástupcami, slovné hodnotenie v primárnom vzdelávaní, sebahodnotenie 

ţiakov, 

•    zabezpečenie zápisov detí do ZŠ a MŠ elektronickými formulármi, 

•  organizačné prípravy na školský rok 2020/2021 bez priamej prítomnosti ţiakov v škole a bez moţnosti 

priameho kontaktu so zákonnými zástupcami – zisťovanie povinne voliteľného predmetu, záujmu o ŠKD, 

záujmu o voliteľný druhý cudzí jazyk pre ţiakov 6. ročníka, 

•     zabezpečenie podmienok na čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v 

zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych   vecí   a   rodiny   

Slovenskej   republiky v znení neskorších  predpisov na školský rok 2020/2021: 

-    administratívne úlohy (informovanosť stravníkov a ich zákonných zástupcov, pravidlá a stanoviť spôsob ich 

realizácie v praxi, aktualizácia prihlášky v súlade s legislatívou a novým VZN, ostatné tlačivá, 

implementácia do praxe, poţadované výstupy),         

všetky úlohy boli splnené. 

 

- Úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia chodu školy, napr. 

•    riešenie havarijných situácií, spriechodnenie kanalizácie opakovane v škole, jedenkrát v školskej kuchyni, 

•   priebeţné odstraňovanie porúch elektroinštalácie vyplývajúcich zo zastaraných rozvodov, ktoré kapacitne 

ťaţko postačujú zapojeniu súčasných zariadení, 



•   realizácia drobných opráv, napr. vodovodné batérie, toalety, svietidlá, dvere a iné,      

všetky úlohy boli splnené; vzniká nový cieľ: nevyhnutná potreba celkovej rekonštrukcie elektrických rozvodov. 

§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

- personálna oblasť: 

• stabilizovaný kolektív zamestnancov umoţňuje realizáciu zámerov a vízií v rozvoji školy, 

• angaţovaný kolektív umoţňuje vedeniu školy aktívne zapájať zamestnancov do rozhodovacích procesov, čím 

sa zvyšuje miera stotoţnenia sa so zámermi a víziami rozvoja organizácie, aplikovať kultúru transparentného 

riadenia, udrţiavať a zvyšovať kultúru podnikovej komunikácie, 

• motivovaný kolektív je ochotný spolupracovať na reprezentácii, budovaní a šírení dobrého mena školy  

• kvalifikovaný kolektív zodpovedne realizuje úlohy smerujúce k naplneniu cieľov stanovených v školských 

vzdelávacích programoch a vo výchovnom programe školského zariadenia, 

- materiálna oblasť: 

• veľmi dobré materiálne vybavenie školy, didaktická technika a učebné pomôcky umoţňujú skvalitňovať, 

modifikovať a inovovať procesy vedúce k osvojovaniu si vedomostí a zručností ţiakmi, 

- výchovno-vyučovací proces: 

• výborné umiestňovanie ţiakov na súťaţiach a olympiádach, 

• dlhodobé dosahovanie úspešnosti nad národným priemerom v celoslovenských externých testovaniach, 

• vysoká úspešnosť ţiakov pri prijímacom konaní pre pokračovanie vzdelávania v stredných školách.  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky 

- personálna oblasť: 

• nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie predmetu technika, ţiaci sa delia na skupiny a v škole 

je iba jeden kvalifikovaný pedagóg, 

- opatrenie: v rámci Plánu profesijného rastu získať pre kvalifikačné vzdelávanie ďalšieho pedagóga;  

• nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie predmetov matematika a fyzika, 

- opatrenie: výber zamestnancov na obsadenie daných pracovných pozícií začať s predstihom pred ostatnými 

školami a zvýšiť tak moţnosť výberu kvalifikovaného, kvalitného a angaţovaného zamestnanca;   

- materiálna oblasť: 

• nevyhnutná celková rekonštrukcia elektrických rozvodov, ktoré nevyhovujú a nepostačujú súčasnému 

mnoţstvu vyuţívaných zariadení – PC, interaktívne tabule, tlačiarne, skenery, kopírky, wifi a iné, 



- opatrenie: podľa stavu jednotlivých častí rozvodov naplánovať s odborným dodávateľom postupnú výmenu 

rozvodov podľa naliehavosti (kritériá: a) bezpečnosť, b) finančné pokrytie, c) zosúladenie s ostatnými 

činnosťami školy);  

• ihrisko v areáli školy, stavba: Futbalové ihrisko - umelá tráva, na pozemku 1581/1, katastrálne územie 

Trnava, č. 864790, v obci Trnava; 

na základe získania splnomocnenia stavebníka pre riaditeľku školy na začatie kolaudačného konania sa 

23.06.2020 zrealizovalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci kolaudácie stavby, pre ktorú 

Mesto Trnava v roku 2014  vydalo stavebné povolenie pod číslom OSaŢP/6180-25898/2014/Ká, dňa 

24.06.2020 Odbor stavebný a ţivotného prostredia MsÚ Trnava vydal kolaudačné rozhodnutie 

OSaŢP/36523-81273/2020/Ká, ktorým povolil uţívanie stavby; kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť 16.07.2020, 

- opatrenie: pokračovať v aktivitách smerujúcich k tomu, aby škola mala moţnosť s ihriskom ním nakladať, 

nevyhnutné ďalšie kroky: -  zabezpečenie nevyhnutnej údrţby dlhoročne vyuţívaného ihriska (cenová 

ponuka od zhotoviteľa stavby, spoločnosti ParaInvest vo výške 4572,- €) - 

oslovený FC Spartak, a. s., 

     -  zabezpečenia konania stavebníka v súvislosti s odovzdaním ihriska Mestu 

Trnava v súlade s článkom IV. Zmluvy o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy, 

centrálne číslo zmluvy 3/2014, uzatvorenej medzi stavebníkom a Mestom 

Trnava dňa 20.05.2014 - oslovený p. Dušan Guľaš; 

- výchovno-vyučovací proces: 

•  nedostatky vyplývajú zo zistení uvedených v písmene k) - výsledky inšpekčnej činnosti, ktorá stanovila 

rezervy v oblastiach riešenia úloh na rozvíjanie tvorivosti a na hodnotenie (vyššie myšlienkové procesy), 

hodnotenia vlastného výkonu / výkonu spoluţiakov, posudzovania názorov / hodnotových postojov / 

stanovísk, zdôvodňovania, obhajovania vlastných názorov /  hodnotových postojov / stanovísk, prezentovania 

výsledkov činnosti (dvojica, skupina, tím);  

- opatrenia:  

•  aktualizačné vzdelávanie zamestnávateľa a ďalšie formálne aj neformálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov zamerať na oblasti podporujúce rozvoj profesijných kompetencií vedúcich k postupnému 

odstráneniu nedostatkov, 

•    zabezpečovať pedagogický zamestnancom prístup do viacerých kniţníc s metodickými materiálmi (edulab, 

datakabinet, virtuálna kniţnica pre učiteľov – zborovna.sk), aby podstata ich pedagogickej činnosti 

nespočívala vo vyrábaní materiálov, ale v rozhodovaní, ktorý z dostupných materiálov je vhodný pre 

naplnenie individuálnych potrieb jednotlivých ţiakov alebo skupín ţiakov a tým im umoţnila samostatnú 

prácu s IKT, 

•    v metodických orgánoch školy definovať metódy a formy práce a tematické celky, ktorými je moţné 

vytvárať priestor, podporovať a rozvíjať oblasti, v ktorých boli stanovené rezervy.  

 

Oblasť, ktorá je ohrozením 

 

-  triedy pre ţiakov s nadaním na kolektívny šport: 

• nízky počet ţiakov v triedach (priemerný počet ţiakov v nešportových triedach - 24,8 / v športových triedach 

- 18,5, čo je rozdiel 6,3 ţiaka na triedu),  

• nedodrţiavanie stanovených termínov na predkladanie kompletných ţiadostí o prijatie do novovytváraných 

tried a na doplnenie počtu ţiakov existujúcich tried, čo komplikuje a znemoţňuje dlhodobé plánovanie, 

plnenie ďalších úloh spojených z organizáciou činností školy a ohrozuje zamestnanosť (napriek počtu ţiakov 

známemu od 06.12.2019 bolo k 31.08.2020 nevyhnutné zrušiť triedu 9. ročníka z dôvodu poklesu počtu 



ţiakov pod hranicu stanovenú §29 ods. 8. písm. e) Zákona 245/2008 Z. z., t. j. zníţenie počtu hodín o 30, čo 

je 1,3 úväzku pedagogického zamestnanca, 

• existencia športových tried pri športovom klube uţ nie je podmienkou získania dotácie na činnosť v oblasti 

mládeţníckeho športu; 

 

- opatrenie: vypracovanie novej stratégie spolupráce školy a športového klubu v oblasti zriaďovania a činnosti 

športových tried s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a predchádzajúce skúsenosti. 

 

§ 2. ods. 1 p kategória pre stredné školy  

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

V súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky bolo od 13. marca 2020 mimoriadne prerušené školské vyučovanie a bola obmedzená prevádzka 

školy. Vyučovanie a kontakty všetkých účastníkov vzdelávania sa realizovali mimoriadnym spôsobom.  

Činnosti školy: 

 

- v oblasti vyučovacieho procesu a komunikácie účastníkov vzdelávania boli primárne zabezpečované 

prostredníctvom školského softwaru ascAgenda, 

- v oblasti online vzdelávania boli zabezpečené prostredníctvom rôznych aplikácií a softvérov, ktoré najviac 

zodpovedali potrebám a moţnostiam jednotlivých tried (napr. ZOOM, Google Meet, Skype, 

Cisco Webex Teams a iné), 

 

• vyplývajúce úlohy:  

- zjednotiť nástroj on-line vyučovania, 

- zabezpečiť zvládanie nástroja on-line vyučovania a školského softvéru,  

- vypracovať stratégiu okamţitého prechodu na dištančné vzdelávanie, 

- na základe skúseností zapracovať do školského poriadku školy časť týkajúcu sa on-line aktivít. 

 

Vzdelávanie, vyučovanie na diaľku: 

 

- od 16.03.2020 sa realizovalo zadávaním úloh prostredníctvom EduPage,  

• triedni učitelia priebeţne monitorovali a týţdenne vyhodnocovali moţnosť zapojenia sa ţiakov do 

vzdelávania na diaľku a zisťovali technické a organizačné moţnosti v jednotlivých rodinách, 

• po vyhodnotení prvých spätných väzieb od zákonných zástupcov, ţiakov a učiteľov, bola 27.03.2020 zvolaná 

dištančná porada za účelom predloţenia návrhov na efektívnejšie zabezpečenie vzdelávania na diaľku, 

s výsledkami boli ţiaci a zákonní zástupcovia prostredníctvom webu a osobných správ v EduPage 

oboznámení 29.03.2020; 

 

- od 30.03.2020 bol vypracovaný mimoriadny rozvrh hodín pre jednotlivé triedy a bolo zavedené flexibilné 

blokové dištančné vzdelávanie (zníţenie frekvencie zadávania úloh s ohľadom na celkový týţdenný počet 

hodín konkrétneho predmetu, rozšírenie časového limitu na minimálne 48 hodín na vypracovanie domáceho 

zadania), ktorého cieľom  bolo vytvoriť priestor, aby sa vzdelávanie ţiakov mohlo lepšie prispôsobiť 

domácemu reţimu, harmonogramu činností ostatných členov a technickému vybaveniu domácnosti, 

- podpornou aktivitou bola ponuka školy na zapoţičanie výpočtovej techniky do domáceho prostredia; 

   

- k 30.04.2020 bolo vyhodnotené zapájania sa ţiakov do vzdelávania na diaľku: 

• pochvala za vzdelávanie v domácom prostredí a vzorné plnenie  poţiadaviek vyučovania na diaľku: 65,6% 

ţiakov, 

• prevaţné neplnenie poţiadaviek vyučovania na diaľku, t. j. ţiak sa iba ojedinele zapája do plnenia  

poţiadaviek vyučovania na diaľku: 19,9 % ţiakov, 

• do vzdelávania na diaľku sa nezapájalo 3,6% ţiakov, pre tých boli vytvorené podmienky na náhradný spôsob 

vzdelávania, 



- spolupráca a podpora školy pri náprave miery zapojenia sa ţiaka do vzdelávania na diaľku a pre vytvorenie 

vhodných podmienok na zabezpečenie plnenia poţiadaviek vyučovania na diaľku: 

• pri chýbajúcom technickom vybavení domácnosti škola ponúkla moţnosť výpoţičky tabletu, 

• pri chýbajúcom internetovom pripojení v domácnosti škola umoţnila, pri dodrţaní všetkých hygienických 

opatrení, ţiakovi v pracovných dňoch, v čase od 08.00 do 12.00 vstup do školy a plné vyuţívanie výpočtovej 

techniky vrátane internetového pripojenia, 

• v prípade dlhodobého pobytu ţiaka mimo miesta, z ktorého obvykle dochádza do školy, ak toto miesto nemá 

dostatočné technické vybavenie alebo internetové pripojenie, škola ponúkla v dohodnutých intervaloch 

moţnosť poskytovania vzdelávacieho materiálu v tlačenej forme a následného preukázaného plnenia 

poţiadaviek vzdelávania na diaľku takisto v papierovej podobe,  

• v prípade, ak bol ţiak pri dostupnosti internetového pripojenia závislý od inej osoby, alebo bol závislý na 

mobilnom pripojení sprostredkovanom inou osobou (napr. internet iba v mobilom telefóne rodiča), škola 

ponúkla moţnosť dohodnúť si individuálny harmonogram zasielania spätnej väzby na vyučovanie na diaľku, 

• iné dôvody ponúkla riešiť individuálnou konzultáciou prostredníctvom triedneho učiteľa, 

- 26.06.2020 bolo oficiálne ukončené vzdelávanie na diaľku,  

- na základe priebeţne realizovaných opatrení, intenzívnej komunikácie a spolupráce sa škole podarilo 

dosiahnuť, ţe nebolo potrebné vyuţiť moţnosť danú Usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie a nebolo potrebné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých 

ţiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili poţiadavky vyučovania na diaľku;  

• vyplývajúce úlohy:  

- aktualizovať a v ascAgende viesť aktuálne kontakty na zákonných zástupcov ţiakov, 

- zabezpečiť aktiváciu a vyuţívanie rodičovského konta,  

- zistiť a evidovať, s ktorým zo zákonných zástupcov primárne nadväzovať komunikáciu ohľadne vzdelávania 

dieťaťa v prípade opätovného prechodu na dištančné vzdelávanie. 

 

Vzdelávací obsah: 

 

-  bol realizovaný v súlade usmerneniami VUDPaP (miera zaťaţenia ţiaka a trvanie vyučovania na diaľku), 

- bol realizovaný v súlade s dokumentom ŠPÚ - Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v školách a v znení jeho aktualizácie č.2, 

- kaţdý vyučujúci viedol priebeţnú evidenciu prebraného učiva a následne vypracoval správu Plnenie 

vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou bolo vyhodnotenie plnenia obsahu vzdelávania a odporúčanie / 

opatrenie pre pokračovanie vzdelávania v školskom roku 2020/2021, 

• vyplývajúce úlohy:  

- na začiatku školského roka 2020/2021 realizovať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností ţiakov po 

ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách,  

- zisteniam prispôsobiť vzdelávací proces v nasledujúcom školskom roku.  

 

Hodnotenie: 

 

- celkové hodnotenie sa realizovalo v súlade s usmernením ministra školstva, Mgr. Branislava Gröhlinga, zo dňa 

06.04.2020 v znení aktualizácie zo dňa 20.04.2020 – Usmernenie na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, 

- na zabezpečenie komunikácie so všetkými účastníkmi vzdelávania boli vyuţité EduPage stránky, spôsob 

celkového hodnotenia bol elektronicky prerokovaný v pedagogickej rade a následne bolo zákonným zástupcom 

28.04.2020 do správ zaslaný oznam o zmene spôsobu celkového hodnotenia ţiaka za 2.polrok školského roka: 

•  primárne vzdelanie - hodnotenie slovným komentárom, 

• niţšie stredné vzdelanie - namiesto klasifikačného stupňa sa uvádzalo slovo absolvoval / absolvovala, 

neabsolvoval / neabsolvovala, konštruktívnou spätnou väzbou k celkovému hodnoteniu pre ţiaka a jeho 

zákonného zástupcu bola záverečná komunikácia učiteľa s kaţdým ţiakom zaloţená na sebahodnotení ţiaka 

a následnom hodnotení učiteľa. 

 

Všetky evidencie a prehľady súvisiace s činnosťou školy, vzdelávaním a hodnotením ţiakov sú súčasťou 

čiastkových správ metodických orgánov, Vyhodnotenie činnosti metodických zdruţení a predmetových komisií. 

Vzhľadom na rozsah sú zdrojové dokumenty archivované iba elektronicky, sumarizujúce správy sú archivované 

aj v tlačenej forme. 



 

Čiastočné obnovenie prevádzky školy: 

 

- od 01.06. bola čiastočne obnovená prevádzka školy pre ţiakov 1. aţ 5. ročníka, záujem zákonných zástupcov sa 

zisťoval elektronicky cez modul Prihlasovanie školského softwaru ascAgenda, 

- k 01.06.2020 prejavilo záujem o dochádzku dieťaťa do školy 189 zákonných zástupcov, záujem všetkých bol 

uspokojený, dodatočne nahlásenému záujmu zákonného zástupcu bolo vyhovené od pondelka týţdňa 

nasledujúceho po vyjadrení záujmu o pobyt dieťaťa v škole, 

• v škole bolo vytvorených 10 skupín, z čoho 4 boli s poldenným pobytom (do 12.00) a 6 skupín bolo 

s celodenným pobytom (do 16.00), teda aj s vyuţitím sluţieb školského klubu detí, skupiny boli priebeţne, 

vţdy od pondelka, dopĺňané o ţiakov, ktorých rodičia prejavili záujem o pobyt dieťaťa v škole, 

• činnosti v škole boli v súlade s usmerneniami ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva zamerané 

na obnovenie sociálnych vzťahov ţiakov, outdoorové vzdelávanie, tvorivé činnosti a pohybové aktivity,  

• v rámci sluţieb školy bolo školskou psychologičkou realizované: 

- zisťovanie súvisiace s prerušením školského vyučovania  (preţívanie detí, klíma,  domáce prostredie 

a podmienky v ňom, prípadné problémy) - bez zistení, ktoré by vyţadovali intervenciu odborného 

zamestnanca alebo riešenie, 

- zisťovanie adaptácie a preţívanie ţiakov opäť zaradených v školskom prostredí - väčšina mala pozitívne a 

uvoľnené vnímanie, v anonymnom dotazníku vyberali poloţky vyjadrujúce pocit bezpečia, vnímanie 

priateľskej atmosféry v škole, na základe záujmu ţiakov sa následne, podľa moţností, realizovali aktivity 

súvisiace s činnosťou v škole; najväčšie pozitívum – sociálne kontakty / najväčšie negatívum - nosenie 

rúšok na chodbách, 

- od 22.06.2020 bola obnovená prevádzka školy aj pre ţiakov 6. aţ 9. ročníka, záujem zákonných zástupcov sa  

zisťoval elektronicky cez modul Prihlasovanie školského softwaru ascAgenda, 

- k 22.06.2020 prejavilo záujem o dochádzku dieťaťa do školy 109 zákonných zástupcov, záujem všetkých bol 

uspokojený, boli vytvorené ďalšie 4 skupiny s poldenným pobytom v škole (do 11.00), organizácia činnosti 

a aktivít sa riadila aktuálnymi usmerneniami ministerstva školstva a opatreniami úradu verejného zdravotníctva 

so zameraním sa na obnovenie sociálnych vzťahov ţiakov, outdoorové vzdelávanie, tvorivé činnosti 

a pohybové aktivity. 

 

Školský rok 2019/2020 bol slávnostne ukončený v súlade s pokynmi ministerstva a aktuálne platnými 

opatreniami úradu verejného zdravotníctva 30.06.2020. 

  

                         Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 02.septembra 2020 a odporučená na predloţenie rade školy. 

Správa prerokovaná v Rade školy pri Základne škole s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave dňa 

19.10.2020 a odporučená na predloţenie zriaďovateľovi. 
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organizačná zložka: materská škola 

 

Elokované pracovisko Materská škola, K. Mahra 9, Trnava 

Elokované pracovisko Materská škola, Čajkovského 28, Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2019/2020 

 

Podklady k spracovaniu Správy o VVČ za úsek predprimárneho vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trnava  2020            Vypracovala: PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 

 zástupca riaditeľa pre MŠ            

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2019/2020 

 

Východiská  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení je vypracovaná v zmysle: 

 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej práve  v školstve a školskej samospráve § 5, 

 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, 

 metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č.9/2005 Z.z., 

 rozpracovania krátkodobých cieľov školy na školský rok 2019/2020, 

 školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov, 

 informácii zo zasadnutí pedagogickej rady a metodického zdruţenia,  

 výsledkov plánu kontrolnej činnosti. 

 

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole 

 

Základná škola s materskou školou K. Mahra 11, Trnava 

Elokované pracovisko Materská škola, K. Mahra 9, Trnava ako súčasť ZŠ s MŠ K. Mahra 

11, Trnava 

Elokované pracovisko Materská škola, Čajkovského 28, Trnava ako súčasť ZŠ s MŠ K. 

Mahra 11, Trnava 

Telefónne číslo:   033/ 3236 880, 033/32 36  759 

Email:     msmahra@ms.trnava.sk 

Zriaďovateľ:    Mesto Trnava 

Riaditeľ školy:   Mgr. Lea Vretenárová 

Zástupca riaditeľa pre MŠ:  PaedDr. Karin Hambálková, PhD.  

 

Údaje o poradných orgánoch zástupcu riaditeľa pre materskú školu  



Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných otázkach 

výchovy a vzdelávania, prerokovala (plán práce školy, ŠkVP, kritériá prijímania detí, školský 

poriadok, plán profesijného rozvoja), riešila plánované koncepčné otázky výchovy a 

vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, metodickej a odbornej práce 

učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácii, skúsenosti a poznatkov, bola 

priestorom na vzdelávanie pedagógov. 

Metodické združenie zasadalo podľa určeného plánu – riešilo problematiku monitorovania a 

hodnotenia VVČ detí, pedagogickej evaluácie, metodických a didaktických postupov vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle inovácie obsahu ŠVP, vyuţívania výskumne ladenej 

koncepcie prírodovedného vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci si odovzdávali skúsenosti z 

absolvovaných vzdelávaní. 

 

b) Údaje o počte detí 

 

Štatistické údaje o škole 

 

 Údaje k 15.9.2019 Údaje k 31.8.2020 

 Počet tried Počet 

detí 

Počet detí 

mladších 

ako 3 roky 

Počet tried Počet detí Počet detí 

mladších ako 

3 roky 

EP K. Mahra 4 81 3 4 85 0 

EP Čajkovského 3 65 5 3 66 0 

Spolu 7 146 8 7 151 0 

 

Počet integrovaných detí v beţných triedach: 1 (EP Čajkovského 28) 

Počet detí v hmotnej núdzi:     0 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ 

 

K 31.8.2020 ukončilo predprimárne vzdelávanie 38 detí (EP K. Mahra 19 detí), (EP 

Čajkovského 19 detí).  

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa 

vzdelania 



MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. júla 2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách (ďalej ŠVP) pod číslom 2016 - 17780/27322:1-10A0 

platného od 1.9.2016. V zmysle ŠVP bol 1.9.2016, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade 

školy, vydaný školský vzdelávací program „Po dúhovom moste za poznaním“. Tento je  

následne podľa potrieb revidovaný. 

Hodnotiacim kritériom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnutie výkonových 

štandardov a súboru kompetencií formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú 

predpokladom pre úspešné začlenenie detí do spoločnosti a na ďalšie vzdelávanie.  Absolvent 

predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam k propedeutike 

kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do 

primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny ţivot v spoločnosti. 

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v 

jednotlivých vekových skupinách je moţné skonštatovať, ţe úlohy štátneho a školského 

vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 boli splnené čiastočne, na čo mala vplyv 

epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID – 19.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala v školskom roku 2019/2020 zo školského 

vzdelávacieho programu „Po dúhovom moste za poznaním“, ktorý je základným 

kurikulárnym dokumentom školy, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské 

zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 

2019/2020 vydaných MŠVVaŠ SR. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je 

dosiahnuť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň, ako 

základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti. Plánovanie VVČ bolo 

uskutočňované v zmysle východísk plánovania uvedených v školskom vzdelávacom 

programe s akcentom na diferenciáciu cieľov a rešpektovanie rozdielnych 

výchovnovzdelávacích potrieb detí. 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

V zmysle hlavného cieľa danej vzdelávacej oblasti si deti rozvíjali komunikačné kompetencie 

vo všetkých jazykových rovinách. Nadobúdali skúsenosti so sprostredkovanými 

informáciami, vrátane informácií štruktúrovaných ako písaná reč. Učiteľky vo vzdelávacích 

aktivitách vyuţívali rôzne texty ţánrovo rôznorodej detskej literatúry. V rámci rozvíjania 

hovorenej reči sme viedli deti k vyuţívaniu spisovnej formy reči a gramatickej správnosti 

prejavu. Deti aktívne nadväzujú rečový kontakt nielen s deťmi, ale aj s dospelými; vedia 



formulovať správne jednoduché vety a súvetia; vyuţívajú spisovnú formu jazyka. V oblasti 

rozvíjania písanej reči vedia deti vysvetliť dôleţitosť písanej reči; vlastnými slovami 

vysvetlia význam slov, odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu a nad rámec doslovného 

významu textu; reprodukujú počutý text; svoje záţitky z čítaného vedia vyjadriť rôznymi 

umeleckými prostriedkami. Pri rozvíjaní chápania formálnych charakteristík reči učiteľky 

viedli deti k tomu, aby si všímali súvislosti textu s ilustráciami, deti predvídali dej príbehu a 

na reprodukciu vyuţívali ilustrácie. V súvislosti s konceptom tlače sa vedia deti orientovať v 

knihách (autor, ilustrátor, smerová orientácia, titulná strana knihy a pod.). U väčšiny detí je 

komunikácia na veľmi dobrej úrovni, komunikujú bez zábran s rovesníkmi či dospelými, 

majú veľmi bohatú slovnú zásobu. Pokračovali sme v spolupráci s CŠPPP Trnava, ktoré nám 

poskytlo logopedičku, ktorá prevzala starostlivosť o deti našej MŠ. Pravidelnou internou 

logopedickou starostlivosťou, cvičením, sa podarilo u detí s odchýlkou v reči dospieť k 

náprave. Logopedička vo veľkej miere spolupracovala aj s rodičmi detí, čo viedlo k 

skoršiemu odstráneniu nedostatkov a chýb reči. Učiteľky vyuţívali rôzne jazykové cvičenia 

zamerané na odstraňovanie jazykových chýb a na poznávanie a osvojovanie nových 

praktických jazykových poznatkov. Dobré výsledky deti dosiahli pri vyčleňovaní 

začiatočných hlások slova, slabičnej analýze a pri rýmovaní. Fonologické uvedomovanie je na 

veľmi dobrej úrovni. 

Nedostatky: 

 viaceré deti potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda pri odstraňovaní 

rečových porúch, 

 niektoré deti pouţívajú v prejave nárečové slová, 

 počúvanie s porozumením, 

 problémy v grafomotorickom prejave (pracovné návyky pri kreslení a písaní). 

Opatrenia, odporúčania: 

 navrhovať zákonným zástupcom naďalej intenzívne vyuţívať pomoc klinického 

logopéda, 

 vyuţívať rôzne jazykové cvičenia, 

 rozvíjať počúvanie s porozumením vhodným vyuţívaním metód, 

 uprednostňovať a uplatňovať metódy, formy práce, ktoré umoţňujú záţitkové 

a skúsenostné učenie detí, 

 utvárať správne pracovné návyky pri kreslení a písaní vyuţitím motivačných cvičení. 

 



Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

V súvislosti s hlavným cieľom boli deťom poskytnuté základy matematických a 

informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa u nich ďalej rozvíja matematické 

myslenie a matematické kompetencie. Všetky vzdelávacie aktivity učiteľky realizovali hravou 

formou, deti sa s jednoduchou matematikou stretávali denne v beţných činnostiach, riešili 

úlohy z beţného ţivota. V rámci rozvíjania podoblasti čísla a vzťahy vedia deti vymenovať 

čísla; poznajú jednotlivé číslice; vedia určiť počet objektov v skupine zrakom, hmatom a 

sluchom; vedia pridávať, odoberať skupinu s daným počtom; riešia kontextové úlohy s jednou 

operáciou; určujú viac, menej, rovnako. V podoblasti geometria a meranie vedia odmerať 

a porovnávať vzdialenosť a určený rozmer predmetu pomocou neštandardnej jednotky; 

usporadúvajú objekty podľa veľkosti; určujú objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení; pomenujú guľu, kocku a valec; identifikujú kruh, štvorec, obdĺţnik a 

trojuholník. V podoblasti logika vedia vytvoriť jednoduchú postupnosť objektov a 

pokračovať aj spätne; rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých tvrdení; naformulovať 

jednoduché tvrdenia; vybrať objekty s danou vlastnosťou; vytvoriť dvojice objektov na 

základe logickej súvislosti. V podoblasti práca s informáciami ovládajú základné práce s 

digitálnymi technológiami. 

Nedostatky: 

 pohyb a plánovanie v štvorcovej sieti, 

 objaviť a opísať pravidlo postupnosti, 

 pravo-ľavá orientácia. 

Opatrenia, odporúčania: 

 vyuţívať rôznorodé aktivity, hry na precvičovanie P a Ľ strany, orientácie v čase 

a priestore, 

 vyuţívať štvorcové siete a úlohy na pohyb v štvorcovej sieti, 

 vyuţívať rôzne manipulačné hry, 

 vytvárať rôzne situácie na odhad a následne meranie objektov a porovnávanie 

objektov, 

 iniciovať úlohy na kreslenie, obťahovanie rovných, krivých a uzavretých čiar 

rôznej hrúbky, 

 naďalej vyuţívať digitálne pomôcky. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 



Hlavným cieľom danej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Učiteľky 

viedli deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o premetoch, javoch a situáciách tak, aby mali 

moţnosť vyjadrenia svojich predstáv (prekonceptov) a pomocou premyslených podnetov si 

ich menili a zdokonaľovali. Deti získavali skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a 

situáciami pri podnetných a stimulujúcich situáciách. V podoblasti vnímanie prírody vedia 

odlíšiť ţivé od neţivých súčastí prírody; triedia prírodné reálie podľa identifikovaných 

znakov. V podoblasti rastliny identifikujú rôznorodosť rastlinnej ríše; porovnávajú jednotlivé 

časti rôznych rastlín; vedia uviesť ţivotné prejavy rastlín a ich potravinový a technický 

úţitok. V podoblasti živočíchy vedia porovnávať rôznych ţivočíchov podľa vonkajších 

znakov tiel, spôsobov pohybu, získavania potravy a pod.; identifikujú ţivotné prejavy 

ţivočíchov; vedia opísať spôsoby starostlivosti o ne. V podoblasti človek deti vedia opísať 

ľudské telo a základné fyziologické funkcie; poznajú a uplatňujú prevenciu prenášania 

infekčných ochorení a vzniku zubného kazu. V podoblasti neživá príroda vedia identifikovať 

význam vody a pôdy pre rastliny, ţivočíchy a človeka; uvádzajú príklady javov, v ktorých je 

moţné vnímať prítomnosť vzduchu; vedia opísať Zem ako súčasť vesmíru. V podoblasti 

prírodné javy deti opisovali vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na 

základe vlastného pozorovania a skúmania. V rozvíjaní prírodovednej gramotnosti sme 

uplatňovali výskumne ladenú koncepciu vzdelávania. Cieľom aktivít bolo zintenzívnenie 

rozvoja kognitívnych schopností detí, ich postojov k vede a vedeckému skúmaniu. Deti boli 

vedené k myšlienkovej aktivite, ktorá objektivizuje ich poznanie o prírode. Skúmali, 

zisťovali, diskutovali, argumentovali vlastnými skúsenosťami. Prirodzenou súčasťou 

výskumných aktivít bola prezentácia výsledkov v skupine, diskusia s vrstovníkmi. Materská 

škola v súvislosti s rozvíjaním prírodovednej gramotnosti veľmi úzko spolupracuje s katedrou 

školskej pedagogiky PdF TU. Realizuje otvorené hodiny pre odborníkov z praxe a učiteľov 

VŠ v zahraničí.   

Nedostatky 

 vytváranie kritérií triedenia rastlín a ţivočíchov, 

 vedieť identifikovať základné prírodné zdroje vody, 

 prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch (najmä deti z menej podnetného 

rodinného prostredia). 

Opatrenia, odporúčania: 

 sústreďovať pozornosť na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov, 

 diskutovať o význame vody, daţďa, vetra o počasí, 



 vyuţívať diskusie na identifikáciu aktuálnych predstáv detí o procesoch, javoch 

a pod. 

 podporovať deti v bádateľských snahách, vytvárať bádateľské situácie, rozvíjať 

spôsobilosť tvoriť predpoklady aj u detí s niţšou výkonovou úrovňou. 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

V súvislosti s plnením hlavného cieľa učiteľky viedli deti k základnej orientácii v blízkom 

spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských 

vzťahoch (poznávanie spoločenského prostredia a prosociálna výchova). Pri poznávaní 

spoločenského prostredia sme stavali na prirodzenej detskej zvedavosti a deti sa s blízkym 

okolím zoznamovali najmä prostredníctvom pozorovania a následným zdieľaním ich záţitkov 

a skúseností. Hlavnými metódami poznávania boli didaktické hry, pozorovanie, záţitkové 

a skúsenostné učenie a riadené rozhovory opierajúce sa o skúsenosti detí. V podoblasti režim 

dňa a orientácia v čase vedia opísať jednotlivé časové úseky dňa; rozlišujú časové vzťahy 

týţdňa, mesiaca a roka; vedia popísať význam a funkciu merania času hodinami a 

kalendárom. V podoblasti orientácia v okolí vedia opísať interiér a exteriér známych budov; 

vedia sa orientovať prostredníctvom dominánt mesta , v ktorom ţijú; poznajú významné 

inštitúcie; svoju adresu bydliska. V podoblasti dopravná výchova poznávali pravidlá cestnej 

premávky; vedia vyuţívať dané pravidlá vo vzťahu k sebe (spolujazdec, cyklista, chodec); 

vedia vymenovať dopravné prostriedky a zdôvodniť ich význam. V podoblasti geografia a 

história okolia sa deti naučili pouţívať pojmy vrch, pole, les , lúka apod.; prostredníctvom 

vychádzok a výletov sa zoznamovali s prírodnými krásami regiónu a regionálnou kultúrou. V 

podoblasti národné povedomie sa naučili rozpoznávať štátne symboly SR a symboly mesta 

Trnava; prostredníctvom výletu spoznávali hlavné mesto SR. Na utváranie národného a 

regionálneho povedomia sme vyuţili projekt Byť Trnavčanom sa oplatí. V rámci prosociálnej 

výchovy sme sa orientovali na rozvíjanie ţiaducich osobnostných charakteristík detí. V 

podoblasti ľudia v blízkom a širšom okolí sme kládli dôraz na uvedomovanie a poznávanie 

identity detí najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych sociálnych 

zručností dôleţitých pre sociálnu komunikáciu s rovesníkmi a dospelými. Deti vedia 

vymenovať členom svojej blízkej rodiny, vedia sa predstaviť a nadviazať primeraný sociálny 

kontakt. V podoblastiach základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie sme deti viedli k 

osvojovaniu si kultivovaného správania s dodrţiavaním základných pravidiel slušnosti, 



sústreďovali sme sa na rozvíjanie vnímania a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií 

a vlastností. Podoblasť prosociálna výchova bola denne integrovaná v rôznych 

pedagogických situáciách počas celého dňa pobytu detí v MŠ. Deti boli vedené k prejavu 

empatie, lásky a pozornosti najmä pri oslavách menín a 

narodenín, čo je výborná príleţitosť na vytváranie a upevňovanie týchto hodnôt. U niektorých 

detí sa aj vplyvom sledovania nevhodných televíznych programov a počítačových hier 

prejavuje agresivita, neprimerané reakcie, neprimeraná rivalita. V takýchto prípadoch 

vedieme deti k vzájomnej dohode, o probléme vedieme rozhovor, hľadáme s deťmi moţnosti 

riešenia, konzultujeme s rodičmi. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyšívané najmä hry 

a úlohy z oblasti estetickej, dramatickej a prosocionálnej výchovy, čím si deti pestovali najmä 

dobrý vzťah k vrstovníkom, dospelým, naučili sa dobre spolupracovať. Učiteľky sa snaţili 

vytvárať pokojné prostredie, venovali sa vo zvýšenej miere deťom z málo podnetného alebo 

narušeného rodinného prostredia, čím sa do určitej miery podarilo eliminovať nepriaznivé 

účinky na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Vyuţívali prosociálnej hry a cvičenia zamerané 

na riešenie sporov, komunikáciu citov, skupinovú diskusiu, kde sa rozprávali o záţitkoch, deti 

riešili konkrétne spory a problémy, osvojovali si základné ľudské hodnoty. Individuálnym a 

pozitívnym prístupom k deťom rozvíjali ich sebadôveru, rešpektovali emocionálne potreby. 

Nedostatky 

 vytvoriť plán cesty, plán miestnosti,  

 rešpektovanie dohodnutých pravidiel, 

 presadzovať sa v hre a v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom, 

 nenásilne riešiť konflikt, 

 podeliť sa o veci. 

Opatrenia, odporúčania: 

 vyuţívať pri výchovno-vzdelávacom procese atlasy, mapy a pod., 

 diskutovať o pravidlách triedy, 

 vyuţívať hry na riešenie problémových situácií, eliminovať neţiaduce javy v správaní 

a konaní detí, 

 rozvíjať sebareguláciu pri konfliktných situáciách, 

 venovať osobitnú pozornosť spolupráci s rodinou, zvlášť u detí s prejavmi 

nevhodného správania sa, 

 vzniknuté problémy konzultovať a riešiť s rodičmi detí, prípadne v spolupráci so 

psychológom. 



 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

V súlade s hlavným cieľom sme u detí utvárali a rozvíjali základné zručnosti zvládať úkony 

beţného dňa a zručnosti pri pouţívaní nástrojov potrebných v beţnom ţivote. Vytvárali sme 

dostatočné materiálne zabezpečenie na rozvíjanie daných zručností v súvislosti 

s napĺňaním štandardov danej vzdelávacej oblasti. V podoblasti materiály a ich vlastnosti deti 

vedia vymenovať a pouţiť jednotlivé materiály pri činnostiach, vytváraní rôznych produktov. 

V podoblasti konštruovanie deti vedia zhotoviť predmety podľa návrhu; vedia čítať a chápať 

kreslený postup;, vytvárať jednoduché výrobky a zdôvodňovať ich účel vyuţitia. V podoblasti 

užívateľské zručnosti a technológie výroby poznajú a vedia pouţívať náradie a nástroje 

(hrable, lopata, vodováha, ihla a pod.); poznávali fungovanie a spôsob vyuţitia jednoduchých 

mechanizmov; poznajú suroviny na výrobu beţne pouţívaných výrobkov. V podoblasti 

remeslá a profesie deti poznajú tradičné remeslá a základnú náplň niektorých pracovných 

profesií. Pri napĺňaní daných štandardov sme vyuţívali najmä skúsenostné  učenie. Kvalitné 

napĺňanie obsahu danej vzdelávacej oblasti bolo zabezpečené zapojením sa do projektu 

Technická škôlka. 

 

Nedostatky 

 chápať technický náčrt na vytvorenie predmetu, 

 riešiť technické problémy, 

Opatrenia, odporúčania: 

 naďalej skvalitňovať materiálne zabezpečenie, 

 poskytovať deťom rôzne predlohy predmetov, zadávať kreslené technologické 

postupy s prihliadnutím na výkonovú úroveň, 

 predkladať deťom na riešenie jednoduché technické problémy, 

 rozvíjať elementárne technické premýšľanie, viesť deti k tvorbe vlastných 

postupov. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Pri napĺňaní hlavného cieľa sme u detí rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a 

návyky. V podoblasti rytmické činnosti deti rytmizujú riekanky rôzneho druhu a realizujú 

rytmický sprievod k riekankám a piesňam. Vedia prenášať rytmizované slovo do podoby 

elementárneho pohybu a hry na telo. V podoblasti vokálne činnosti deti spievali rôzne druhy 



piesní; vytvárali si správne návyky (spevácke dýchanie); imitovali hlasom zvuky okolitého 

sveta. V podoblasti inštrumentálne činnosti učiteľky vytvárali pedagogické situácie, v 

ktorých umoţňovali deťom vyuţívať hudobné nástroje (HN) Orffovho inštrumentára alebo 

vlastnoručne zhotovené HN. Deti zvládajú jednoduché inštrumentálne sprievody k riekankám 

a piesňam. V podoblasti percepčné činnosti sme sa venovali aktívnemu vnímaniu hudby, deti 

boli vedené k vyjadrovaniu pocitov z počúvanej hudby a ich pomenovaniu – verbalizovaniu, 

pohybovému a výtvarnému vyjadreniu. Deti vedia sluchom rozlišovať tóny, zvuky, 

identifikujú rôzne hudobné nástroje a nehudobné zvuky. V podoblasti hudobno-pohybové 

činnosti si deti osvojili rôzne tanečné prvky; tvorili a realizovali jednoduché tanečné 

choreografie; naučili sa rôzne hudobno-pohybové hry (HPH), v ktorých imitovali pohyb. V 

podoblasti hudobno-dramatické činnosti deti realizovali rôzne hudobné rozprávky; 

vyjadrovali piesne a skladby prostriedkami hudobnej dramatiky. Do aktivít MŠ boli pre deti 

veľmi často zaraďované hudobné predstavenia, hudobné rozprávky a pod. 

Nedostatky 

 spievať intonačne čisto, 

 vyuţívať DHN k na vyjadrenie charakteru a nálady piesne, 

 vyjadruje záţitky z počúvanej hudby, 

 správne tanečné drţanie tela, 

 ostych deti pri improvizácii. 

Opatrenia, odporúčania: 

 pri speváckych činnostiach opierať spev o hudobné nahrávky alebo hudobný 

nástroj, 

 viac sa venovať inštrumentálnym činnostiam, 

 častejšie počúvať rôzne skladby pre deti, nabádať ich k vyjadrovaniu pocitov 

z počutého, 

 viesť deti k správnemu tanečnému drţaniu tela, vyberať vhodné HPH, dbať na 

dodrţiavanie pravidiel, 

 vytvárať situácie na vyuţívanie prvkov hudobno-dramatickej improvizácie. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

Prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými 

vyjadrovacími prostriedkami deti vyjadrovali svoji fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a 

získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej 



kultúry. V podoblastiach výtvarné činnosti s tvarom na ploche a v priestore deti strihali 

rôzne časti obrázkov, spájali ich lepením; vytvárali rôzne novotvary, dopĺňali novotvary 

kresbou; modelovali za pouţitia rôznych druhov modelovacích hmôt; skladali priestorové 

zostavy; spájali do rôznych celkov. V podoblasti výtvarné činnosti s farbou vedia pomenovať 

základné a zmiešané farby; naučili sa pouţívať viacero základných techník maľovania; 

prostredníctvom farieb vyjadrovali svoje pocity a experimentovali s farbami. V podoblasti 

spontánny výtvarný prejav deti vyjadrovali prostredníctvom maľby svoje predstavy o svete; 

naučili sa kresliť postavu a vyjadriť jej hlavné časti pomocou kresby; porovnávali rôzne 

kvality kresebnej stopy. V podoblasti syntézia (medzizmyslové vnímanie) deti realizovali 

aktivity zamerané na snímanie rozmanitých povrchov technikou frotáţe; pomenúvali hmatové 

pocity; prostredníctvom maľby vyjadrovali svoje pocity z nálady hudobných skladieb. V 

podoblasti vnímanie umeleckých diel deti opisovali rôzne výtvarné diela; viedli rozhovory; 

výtvarne spracovávali podnety z umeleckých diel. Učiteľky vyuţívali návštevy galérie, výstav 

organizovaných mestom, centrom voľného času. Kvalitná realizácia výtvarných aktivít s 

deťmi sa následne, v priebehu roka, pretavila do získania ocenení vo výtvarných súťaţiach. 

Nedostatky 

 problémy s pomenovaním výsledných tvarov, produktov, výsledkov tvorby, 

 modelovanie jednoduchých figurálnych tvarov, 

 vyjadriť v kresbe pohyb (postava, zviera), 

 správny pouţívať techniku strihania, 

 vyjadriť pocity prostredníctvom abstraktnej kresby. 

Opatrenia, odporúčania: 

 vytvárať podmienky na uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu, 

 rozšíriť moţnosti na modelovanie, 

 zamerať aktivity na kresbu zvieraťa a postavy v pohybe, 

 zamerať aktivity na vyuţívanie noţníc, 

 voliť aktivity zamerané na abstraktné vyjadrenie pocitov, 

 vyuţívať rôzne netradičné techniky i materiály na rozvoj grafomotorických zručností 

u detí s niţšou výkonovou úrovňou, 

 naďalej vytvárať podnetné prostredie pre výtvarný a grafomotorický prejav dieťaťa, 

 zvýšiť pedagogickú intervenciu v zmysle vyššej osobnej zaangaţovanosti detí na 

grafomotorických činnostiach a činnostiach, pri ktorých sa rozvíja drobné svalstvo 

rúk. 



 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Deťom sme poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne sme 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu 

pohybových schopností a zručností. V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme sa 

zameriavali najmä na pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia a 

pochopeniu významu pohybu pre zdravie. Deti vedia uviesť príklady zdravej a nezdravej 

výţivy; identifikujú typické znaky ochorenia a zdravia a zdravie ohrozujúce situácie. V 

podoblasti hygiena a sebaobslužné činnosti sme sa venovali dodrţiavaniu hygienických 

zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov (kultúra stolovania, pouţívanie 

príboru, čistota pri stolovaní, obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, umývanie, pouţívanie 

toalety). Deti majú osvojené základné hygienické návyky, aktívne sa zúčastňovali na príprave 

stolovania a udrţiavania poriadku vo svojom okolí. V podoblasti pohyb a telesná zdatnosť 

učiteľky poskytovali deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie, motivovali ich k 

osvojovaniu si nových pohybových zručností, dbali na správnu techniku jednotlivých cvičení. 

Deti na dostatočnej úrovni ovládajú základné lokomočné pohyby; majú osvojené základné 

polohy a postoje, rozumejú pouţívaniu terminológie; vedia manipulovať s rôznym náčiním; 

vedia imitovať tanečné kroky; absolvovali rôzne turistické vychádzky do okolia. V podoblasti 

sezónne aktivity a kurzy sa deti (1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) zúčastnili 

plaveckého kurzu. Učiteľky rozvíjali a podporovali pohybové kompetencie u detí najmä pri 

ranných cvičeniach, pri plnení cieľov z oblasti telesnej výchovy a v rámci rôznych športových 

aktivít. Pozornosť sme venovali správnemu drţaniu tela, ktoré má vplyv aj na správne drţanie 

tela pri písaní /vypracovali sme pre rodičov informačný materiál o zásadách pri písaní/, 

kreslení, precvičovaniu klenby chodidla. Správne drţanie tela, koordináciu pohybov, 

rozlišovanie materiálov i rôznych povrchov sme podporovali cvičením s rehabilitačnými 

pomôckami zakúpenými na tento účel. Otuţovanie sme uprednostňovali dostatočne dlhým 

kaţdodenným pobytom vonku. Deťom boli v čo najväčšej miere poskytované moţnosti na 

pohyb, prostredníctvom turistických vychádzok, realizovaním predplaveckej prípravy 

a športovej prípravy, športovými aktivitami. Výsledkom bola viditeľne zlepšená koordinácia 

pohybov pri rôznych pohybových činnostiach. Všetky aktivity prebiehali hravou formou, čím 

si deti získavali kladný vzťah k pohybu. Dôraz bol kladený na individuálny prístup k deťom, 

nakoľko ich pohybové dispozície sú ovplyvnené dedičnými vplyvmi i rodinnou výchovou k 

pohybu a športu. Pri samoobsluţných činnostiach boli deti vedené k samostatnosti a 

starostlivosti o seba a okolie. 



Nedostatky 

 úroveň sebaobsluţných činností u mladších detí, 

 problémy s hrubou motorikou u detí s vyššou hmotnosťou a detí pohybovo oslabených 

(hypomotorických), 

 dodrţiavanie pravidiel v pohybových hrách a pri cvičeniach. 

Opatrenia, odporúčania: 

 v spolupráci s rodičmi viesť deti ku zdravému stravovaniu, 

 v spolupráci s rodičmi odstraňovať nedostatky pri sebaobsluţných návykoch, 

 naďalej dbať na správnu techniku cvičení, 

 upevňovať správne drţanie tela, koordináciu pohybov, celkovú fyzickú zdatnosť 

kaţdodennými pohybovými aktivitami realizovanými v prírodnom prostredí, 

 vyuţívať plný čas pobytov vonku, efektívne ho napĺňať činnosťami zameranými na 

rozvoj motorických a kondičných schopností detí, 

 zaraďovať pohybové hry s presným tematickým zámerom a cieľom, 

 diskutovať o pravidlách v pohybových hrách. 

 

Dňa 10.3.2020 bola v obidvoch elokovaných pracoviskách prerušená prevádzka z dôvodu 

mimoriadnej epidemiologickej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID – 19. 

Pedagogickí zamestnanci komunikovali s rodičmi detí prostredníctvom webovej stránky 

školy, kde spracovávali rôzne návrhy aktivít pre deti počas prerušenej prevádzky. 

Nerealizovali sme aktívnu formu dištančného online vzdelávania, z dôvodu nedostatočného 

technického vybavenia a absencie teoretických a praktických poznatkov pedagógov v práci 

v online prostredí.  

 

Opatrenia, odporúčania: 

 zaradiť do aktualizačného vzdelávania vyuţívanie cloudovej videokonferenčnej 

platformy ZOOM 

 

e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie   

 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sme uskutočňovali podľa školského 

vzdelávacieho programu „Po dúhovom moste za poznaním“.  



 

 

 

 

 

 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

 

 

 EP K. Mahra EP Čajkovského 

 Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov 

Učiteľ, učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 
8 6 

 Kariérové stupne 

Začínajúci pedagogický 

zamestnanec 
1 0 

Samostatný pedagogický 

zamestnanec 
4 5 

Pedagogický zamestnanec s I. 

atestáciou 
1 1 

Pedagogický zamestnanec s II. 

atestáciou 
2 0 

Asistent učiteľa 0 0 

 Kariérové pozície - Pedagogický zamestnanec špecialista 

triedny učiteľ 4 3 

vedúci MZ 1 0 

uvádzajúci pedagogickí 

zamestnanec 
1 0 

vedúci pedagogický zamestnanec: 

zástupca riaditeľa 
1 0 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 

Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov. 

 

g) Údaje o  ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 



Pedagogickí zamestnanci absolvovali jednorazové i priebeţné vzdelávacie aktivity 

realizované na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018 a na 

základe plánov osobného profesijného rastu. Svoje poznatky si rozširovali i formou 

samoštúdia, pre ktoré boli vytvorené podmienky doplnením kvalitnej odbornej literatúry, 

formou interných výstupov a metodicko-poradenskej činnosti smerom k učiteľkám. 

Absolvované vzdelávania:  

Účasť na konferenciách: 

 Online odborné stretnutie: 2. Odborná konferencia: Riaditeľka MŠ 2020 pod tlakom 

legislatívnych povinností, Bratislava 4.6.2020 – Hambálková 

 

Publikačná činnosť pedagogických zamestnancov: 

 Odborné príspevky v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE - Hambálková 

 „Moţnosti detí s odloţenou povinnou školskou dochádzkou“  

„Hodnotenie pedagogických zamestnancov“  

„Plánovanie profesijného rozvoja  pedagogických zamestnancov“  

„Pracovný poriadok“  

„Legislatíva, ktorú je povinná dodrţiavať riaditeľka materskej školy“  

„Aktualizačné vzdelávanie“  

„Aktualizačné vzdelávanie – moţné témy a program“  

 Odborný webinár – Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole - 

RAABE 

Účasť na  vzdelávaní 

Názov vzdelávania Počet 

absolventov 

EP K. Mahra 9  

Online kurz – Učíme se venku – aktualizačné vzdelávanie - ukončené 8 

REFFE - prebieha 8 

EP Čajkovského 28  

Online kurz – Učíme se venku – aktualizačné vzdelávanie - ukončené 6 

REFFE - prebieha 6 

 

Účasť na prednáškach: 



Efektívna komunikácia, zvládanie stresu, medziľudské vzťahy na pracovisku – všetci 

pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili psychosociálneho výcviku.  

Všetky učiteľky absolvovali školenie v oblasti BOZP, CO a PO. 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

 

Práca materskej školy je dostatočne a kvalitne prezentovaná na verejnosti. Rôznymi 

aktivitami, či uţ samostatne s deťmi alebo v spolupráci s rodičmi a inými vzdelávacími 

a výchovnými inštitúciami, sme sa snaţili spestriť deťom pobyt v MŠ. Krúţkové aktivity 

neboli v danom školskom roku realizované. Deti sa zúčastnili športovej prípravy počas 4 

mesiacov. Všetky realizované aktivity boli cieľavedome plánované. Ich cieľom bolo 

prezentovať výsledky práce MŠ na verejnosti, rozvíjať spoluprácu s rodinou, zachovávať 

ľudové tradície,  ale najmä rozvíjať osobnosť dieťaťa, talent a záujmy.  

Divadelné predstavenia pre deti boli realizovaná s cieľom rozvíjať u detí kladný vzťah 

k rozprávkam, literatúre, zoznamovať sa s rôznymi spracovaniami rozprávok, príbehov a ich 

prevedením. 

 EP K. Mahra 9 EP Čajkovského 28 

Divadelné predstavenia 

Jeseň spieva – divadlo Svetielko 
Divadlo Mici a Mňau: 

Doprava či doľava? 

Talentíno – divadlo Príbeh Ţilina 
Ujo Ľubo Peťo a štvorhlavý 

drak  

Divadlo Pod hríbikom 

 

Divadlo Mici a Mňau: 

Nádych a výdych 

Ujo Ľubo - Peťo a štvorhlavý 

drak  
Teaterkomika – karneval 

Ujo Ľubo: Mikuláš v MŠ Ujo Ľubo: Mikuláš v MŠ 

   

Exkurzie a výlety 

Exkurzia Jarmočné a vianočné 

trhy – remeslá 

Exkurzia Jarmočné 

a vianočné trhy – remeslá 

spoznávanie kultúrnych pamiatok 

mesta Trnava 

Turistická vychádzka do 

Kamenného mlyna 

Turistická vychádzka do 

Kamenného mlyna 
 

Aktivity v spolupráci s 

rodičmi 
Tekvicová slávnosť Jesenné tvorivé dielne 

 
Jesenné opekanie spojené 

s tvorivými dielňami 

Vianočné posedenie detí a 

rodičov 

 
Vianočné posedenie detí 

a rodičov 
 

Aktivity zamerané na Deň Zeme – spoločná úprava Deň jablka – ochutnávka 



vzdelávanie a výchovu 

v oblasti zdravého 

životného štýlu 

a environmentálnej 

výchovy 

školského dvora ovocia a zeleniny 

Deň Zeme v Kalokagatii 

Zbierame batérie so 

Šmudlom – recyklácia 

odpadov 

Deň vody Ekovýchova: Kúzelník 

Týţdeň zdravia – ochutnávka 

pomazánok a šalátov 

Bosoráci: náučný koncert  

Ľudové hudobné nástroje 

Zbierame batérie so Šmudlom – 

recyklácia odpadov 
 

   

Prezentácia na 

verejnosti 

Výtvarné súťaţe Maľovaný sen 

Vianoc – 2 .miesto,  

Výtvarné súťaţe – Maľovaný 

sen Vianoc 3. miesto,  

 
Natáčanie relácie FIDLI BUM 

pre STVR 
 

Prednášky pre rodičov 

Pripravenosť dieťaťa na vstup do 

základnej školy (CPPPaP Trnava 

– psychológ), 

 

Pripravenosť dieťaťa na 

vstup do základnej školy 

(CPPPaP Trnava – 

psychológ) 

 

Informácie k realizovanej 

depistáţi detí 1 rok pred vstupom 

do ZŠ 

Informácie k realizovanej 

depistáţi detí 1 rok pred 

vstupom do ZŠ 

 

Všetky tieto aktivity boli buď pevne začlenené do výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo 

nepravidelne prebiehali podľa ročných období, plánovaných aktivít školy, momentálneho 

stavu a záujmu detí a ponúk kultúrnych a vzdelávacích zariadení.  

Prezentácia materskej školy bola úspešná, skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, no tejto oblasti 

je potrebné venovať neustálu pozornosť. 

 

Spolupráca s inštitúciami:  

Materská škola aktívne spolupracuje s: 

 CPPPaP Trnava: V mesiaci január bola vykonaná u detí rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky (obidve EP) depistáţ zameraná na úroveň školskej pripravenosti. 

Závery boli vyuţité na elimináciu nedostatkov u detí pred vstupom do ZŠ.  

 PdF TU: aktívne zabezpečujeme prax študentov denného študijného programu školská 

pedagogika; spolupracujeme pri realizácii otvorených hodín pre zahraničných študentov 

a učiteľov VŠ zo zahraničia. K. Hambálková je členkou atestačnej komisie na PdF TU pre 

vykonávanie prvej a druhej atestácie. 



 ŠPÚ: EP MŠ K.Mahra je školiacim strediskom ŠPÚ pre TSK, BSK a NSK v rámci 

vzdelávania Technika hrou v predprimárnou vzdelávaní, ktorého hlavným cieľom je 

prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností 

pedagogických zamestnancov viaţucich sa na témy z oblasti techniky v rámci vybraného 

obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). 

 

 

i) Údaje o projektoch , do ktorých je materská škola zapojená 

 

K dlhodobým aktivitám v materských školách patrí realizácia edukačných projektov, ktorých 

spoločným cieľom je podnecovať osobnostný rozvoj detí.  

EP K. Mahra 9 

Projekt „Byť Trnavčanom sa oplatí“ – interný projekt zameraný na poznávanie mesta 

v ktorom ţijeme.  

Projekt „Technická škôlka“ – cieľom projektu je hravou formou rozvíjať technické myslenie, 

tvorivosť, manuálne zručnosti a verbálne schopnosti detí. Realizovali sme Open day – 

prezentáciu práce s deťmi v oblasti technického vzdelávania.  

Projekt „Dajme spolu gól“ – pravidelné pohybovo-športové aktivity  so zameraním na futbal. 

Projekt zahŕňal aj materiálnu podporu športovým náčiním. 

Národný program prevencie obezity – plnenie úloh v rámci športových aktivít. 

Projekt „Zbierame batérie so Šmudlom“ – spolupráca s DAPHNE – Inštitút aplikovanej 

ekológie.  

Medzinárodný projekt na obidvoch EP MŠ Reform of Early Childhood Education in 

Eastern Europe (REFEE), ktorého nositeľom je VIA University College, Aarhus, 

Dánsko. Cieľom projektu je implementovať prvky dánskeho predškolského vzdelávania 

(takisto v gescii samosprávy) v slovenských podmienkach. Realizačná fáza projektu začala 

návštevou učiteliek a vedenia základnej a materskej školy a vybraných členov katedry 

školskej pedagogiky v Dánsku v auguste 2019. Absolvovali sme školenia a stretnutia na VIA 

University College, navštívili inštitúcie predškolského vzdelávania a zúčastnili sa v nich 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V septembri 2019 sme v spolupráci s Mestom Trnava a PdF TU organizovali úvodnú 

konferenciu k projektu pre širokú odbornú i laickú verejnosť, na ktorej zazneli nasledovné 

referáty: 



 REFEE ako príleţitosť k inšpirovaniu predškolského vzdelávania na Slovensku 

 Rola akademickej sféry v šírení a rozvoji predškolského vzdelávania 

 Z Dánska na Slovensko – národné špecifiká vzdelávania 

 Školské stravovanie – skúsenosti a námety do praxe. 

 Hrové aktivity z detskej perspektívy – príklady s hudobnou tematikou 

 Outdoorové vzdelávanie v Dánsku. 

V rámci prvého semestra sme absolvovali 4 štvordňové vzdelávacie aktivity a dánskymi 

lektormi, ktoré boli zamerané na outdoorové vzdelávanie, estetickú výchovu, pohľad dieťaťa 

a perspektívy dieťaťa, hodnoty v dánskej pedagogike. V danom semestri bola realizovaná 

návšteva dizajnéra, ktorý navrhol moţné zlepšenia interiéru a exteriéru na jednotlivých 

elokovaných pracoviskách.  

V rámci druhého semestra sme absolvovali len jedno vzdelávanie zamerané na perspektívy 

dieťaťa z pohľadu pedagóga.  Realizácia projektu pokračovala prostredníctvom samoštúdia 

pedagogických zamestnancov. 

Všetky uvedené projekty prispeli k skvalitneniu výchovnej a vzdelávacej  činnosti, preto 

v nich budeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku a obohatíme o nové.  

 

Projekty ŠJ na obidvoch elokovaných pracoviskách: 

Program „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorého cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí 

predškolského a školského veku 

 zmeniť stravovacie návyky u detí uţ v rannom školskom veku 

 zníţiť výskyt nadváhy a obezity u detí 

 podporiť zdravú výţivu a zvýšiť informovanosť o výţivovej hodnote jednotlivých 

druhov ovocia a zelenín.  

Projekt : Školské mlieko, ktorého cieľom je  podporiť konzumáciu mlieka a mliečnych 

výrobkov u detí. 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnej školskej inšpekcie 

 

V školskom roku 2016/2017 bola 28.11.2016 (EP K. Mahra) vykonaná zo strany ŠŠI 

tematická inšpekcia zameraná na stav výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa päť aţ 

šesťročných detí v materskej škole. Záver: Učiteľky prostredníctvom vhodne zvolených 

foriem a obsahu realizovaných výchovno-vzdelávacích činností vytvorili pracovné prostredie, 



v ktorom podporili dosahovanie výkonových štandardov ŠVP. Zrozumiteľne sprostredkovali 

deťom poţiadavky vyplývajúce z naplánovaných zámerov, slovne označili očakávané 

výsledky. Priebeh celej učebnej situácie monitorovali, takmer vţdy overovali plnenie 

zadaných úloh prostredníctvom spätnej väzby. Optimálne diferencovali a učebné problémy a 

z nich vyplývajúce úlohy s ohľadom na rozdielny vedomostný a osobnostný potenciál detí. 

K deťom pristupovali adekvátnym spôsobom. V činnostiach boli vyuţívané učebné pomôcky, 

deti pracovali s informáciami získanými z rôznych zdrojov, manipulovali s digitálnym 

fotoaparátom. Telovýchovné chvíľky, pohybové hry, rôzne cvičenia a vychádzky prispievali k 

rozvíjanou základných pohybových schopností detí. Pri zdravotných cvičeniach sa 

uplatňovala primeranosť a vzostupnosť, učiteľky dbali na správne prevedenie pohybov, 

pouţívali telovýchovnú terminológiu. Päť aţ šesťročné deti sa aktívne zapájali do 

zdravotných cvičení, dostatočne koordinovali pohyby horných a dolných končatín, zreteľne 

reagovali na telovýchovnú terminológiu. Učiteľky v sledovaných činnostiach kládli 

stimulujúce, otvorené otázky zamerané na porozumenie textu, predvídanie, domýšľanie. 

Sprostredkovaním zvykov a spôsobu ţivota ľudí v období Adventu viedli deti k vzťahu k 

regionálnej a národnej kultúre. Inšpirovali ich k premýšľaniu, poskytli im čas a priestor na 

tvorivú predstavivosť. Pozorne načúvali a zdôvodňovali opodstatnenosť odpovede detí. 

Prostredníctvom praktických činností napomáhali rozvoju ich poznania a prezentovania sa. 

Päť aţ šesťročné deti boli pri nadobúdaní nových poznatkov a postojov aktívne. Ich 

komunikáciu podporovali učiteľky prostredníctvom riadeného rozhovoru. Kladenými 

otázkami ich usmerňovali k vysvetľovaniu, k formulovaniu a ďalšiemu odovzdávaniu 

informácií, vyzývali ich k interpretovaniu vlastných myšlienok záţitkov a dojmov z 

poznaného. Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti podporili podnetným prostredím. K 

rozvíjaniu jemnej motoriky boli deti vedené pri pracovných a konštruktívnych činnostiach. 

Pre realizované činnosti vytvorili učiteľky bezpečné a podnetné prostredie rešpektujúc 

fyziologické potreby a poţiadavky súvisiace s rozvojom detí. Počas celého dňa dbali o 

bezpečnosť a ochranu ich zdravia. Výraznú pozornosť venovali rozvoju sebaobsluţných 

zručností a osvojovaniu návykov detí súvisiacich s poriadkom a čistotou. Činnosti súvisiace s 

kultúrou stolovania a stravovania deti vykonávali samostatne. V sledovaných aktivitách 

učiteľky viedli deti k spolupráci a vzájomnému akceptovaniu sa, vyzývali ich k vyjadrovaniu 

svojich skúseností, postojov a pocitov z preţitého. Povzbudzovali ich a priebeţne hodnotili 

ich vedomosti a zručnosti. V záverečnom hodnotení ocenili činnosť detí, ich ochotu aj osobný 

úspech. Takmer vţdy poskytli deťom priestor na reflektovanie preţitého a nadobudnutého. 

Päť aţ šesťročné deti vystupovali so sebaistotou a sebadôverou, dokázali pracovať v 



skupinách, vzájomne si radili a pomáhali. Hodnotili svoje poznatky a výsledok svojej 

činnosti, primerane prezentovali svoje hodnoty a postoje. Písomné materiály pouţité pri 

školskej inšpekcii: informačný dotazník pre riaditeľa školy; autodiagnostický dotazník pre 

učiteľov MŠ; ŠkVP Po dúhovom moste za poznaním; školský poriadok; koncepcia rozvoja 

školy; rozpracovanie krátkodobých cieľov školy; správa o VVČ, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2015/2016; plán činnosti metodického zdruţenia; doklady 

o vzdelaní pedagogických zamestnancov; zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady a rady 

školy; ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov; ročný plán 

vnútornej kontroly školy; zriaďovacia listina.  

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

 

EP K. Mahra 9 

Budova materskej školy je účelne zariadená a prispôsobená na výchovu a vzdelávanie detí 

predškolského veku. Pozostáva zo štyroch pavilónov. Kaţdý z nich má samostatný vchod, 

umyváreň, hygienické zariadenia, herňu a spálňu. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou, 

z ktorej je prechod do hospodárskej časti budovy, kde sa nachádza kuchyňa, skladové 

priestory a kancelárie.  

K pobytu detí slúţi veľký dvor s výsadbou drevín a kríkov, pieskoviskami, ktorý je pravidelne 

udrţiavaný zamestnancami školy. Školská záhrada poskytuje základné moţnosti na 

realizovanie výchovných i relaxačných aktivít. V tomto školskom roku sme pokračovali 

v aktivitách na prípravu revitalizácie školského dvora „Prírodnej školskej záhrady“. Bol 

pripravený projekt realizácie a odovzdaný na Mesto Trnava – investičný odbor ktorý bude 

zastrešovať verejné obstarávanie k realizácii.  

Materiálne podmienky sú postupne skvalitňované v rámci finančných moţností. Materská 

škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami. V danom školskom roku bola 

realizovaná kompletná výmena výpočtovej techniky (počítače, konferenčné mikrofóny, 

kamery), triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Všetky triedy majú nový interiér. 

Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, 

spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúţia na celostný rozvoj 

osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP. 

 

EP Čajkovského 28 

 



Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Tvoria ju triedy s príslušnými priestormi 

(herňa, spálňa, hygienické zariadenia), vstupné priestory, miestnosť pre pedagogických 

a prevádzkových zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi, sklady.  

K materskej škole patrí taktieţ dvor, na ktorom sa nachádza betónový chodník, dve 

pieskoviská a zatrávnená plocha so stromami a s detskými preliezačkami. 

Materská škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami. Postupne sa skvalitňuje 

vybavenie kvalitnou výpočtovou technikou pre zamestnancov a pre vzdelávanie detí. 

Zabezpečili sme výpočtovú techniku do všetkých tried. Všetky triedy majú nový interiér. 

V danom školskom roku boli realizované maliarske a natieračské práce vo všetkých 

priestoroch školy.  

Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, 

spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúţia na celostný rozvoj 

osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP. 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

V zmysle zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 307 a VZN č. 413 prispievali rodičia alebo iné 

osoby, ktoré mali voči dieťaťu vyţivovaciu povinnosť ma čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s predprimárnym vzdelávaním.  Príjem a čerpanie finančných prostriedkov bol 

uskutočnený podľa predbeţného plánu čerpania daných prostriedkov.  

Príspevky od rodičov a iných zdrojov: 

Dobrovoľné príspevky do fondu RZ boli schválené na plenárnom RZ, správu o hospodárení 

vedie RZ. Prostriedky boli pouţité na zakúpenie:  hračiek, odbornej a detskej literatúry a 

časopisov, darčekov pre deti pri rôznych príleţitostiach, autobusovú dopravu na exkurzie 

a výlety, divadelné predstavenia, spoločné akcie rodičov a detí, doplnkové výtvarné 

a pracovné potreby, hygienické potreby, drobný materiál, dekorácie, CD a pod.  

 

m) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepcia školy bola upravená v súčinnosti s koncepciou Základnej školy s materskou 

školou. Cieľom koncepcie je vytvoriť optimálne edukačné podmienky a zdroje pre deti 

predškolského veku vzhľadom ku kvalitnému rozvíjaniu kľúčových kompetencií.   



Hlavným zámerom je dosiahnuť hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania – optimálnu 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň ako základ pripravenosti detí 

na školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti prostredníctvom plnenia nasledovných 

strategických a špecifických cieľov: 

  

1. Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach – zámerne celostne 

rozvíjať osobnosť dieťaťa.  

V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a následne 

školského vzdelávacieho programu bol pedagogický proces smerovaný k dosiahnutiu 

optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na školské 

vzdelávanie.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteliek sa dostatočne zameriavala na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií detí podporovaním nových výučbových stratégií, interaktívneho záţitkového 

učenia, kooperatívneho učenia. Deti sa individuálne a aktívne zapájali do voľby a realizácie 

edukačných aktivít. Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli systematicky a cieľavedome 

implementované prvky rozvíjajúce predčitateľskú gramotnosť a prírodovednú a technickú 

gramotnosť. V edukačných aktivitách sme posilnili realizáciu výskumne ladenej koncepcie 

v prírodovednom a technickom vzdelávaní, ktorá následne umoţní kvalitnejšie plnenie 

realizovaného projektu Fibonacci v základnej škole.  

 

2. Edukačné prostredie prispôsobiť edukačným potrebám a záujmom dieťaťa. 

Materská škola pokračovala aj v danom školskom roku v zabezpečovaní kvalitného 

didaktického materiálu, odbornej a detskej literatúry, výtvarného a pracovného materiálu, 

počítačov a elektronických pomôcok, čím sa nám vo veľkej miere darí skvalitňovať 

podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetci zamestnanci vytvárali pre 

deti podnetné prostredie umoţňujúce skúsenostné učenie sa detí.  

 

3. Zamerať sa na interakciu medzi školou,  rodičmi a základnou školou. 

Snaţili sme sa v čo najväčšej miere podporovať a posilniť spoluprácu materskej školy 

a rodiny. Rodičov sme aj naďalej viedli k tomu, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť 

v procese výchovy a vzdelávania svojich detí, zapájali sa do ţivota materskej školy v rámci 

rôznych aktivít, častejšie sme smerovali komunikáciu na odborne zameranú problematiku. 

V rámci vytvorenia právneho subjektu Základnej školy s materskou školou sa výrazne 

skvalitnila vzájomná spolupráca, čím sa vytvorili vhodné podmienky pre plynulý prechod detí 



z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. K lepšiemu prechodu detí do základnej školy 

prispeli stretnutia rodičov s odborníkmi zamerané na témy, ktoré súvisia zo začiatkom plnenia 

školskej dochádzky.  

 

 

n) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov 

opatrení 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces, 

 veľmi dobrá prezentácia školy na verejnosti, 

 aktívna spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, 

 aktívna realizácia medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania,  

 kvalitné personálne podmienky, odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 skvalitnila sa pruţnosť pri riešení opráv havarijných stavov budovy, pri údrţbe a 

odstraňovaní nedostatkov,  

 skvalitnenie udrţiavania školského areálu, 

 neustále skvalitňovanie materiálneho zabezpečenia, 

 kvalitné vybavenie tried,  

 akceptujúci prístup vedenia školy (riaditeľka), 

 výborné výsledky vo výtvarných súťaţiach, 

 zdravé a kultúrne stravovanie, 

 podpora vedenia školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, 

 podpora vedenia školy pri zabezpečovaní VVČ kvalitnou odbornou literatúrou, 

 podporujeme inkluzívne vzdelávanie detí so ŠVVP.  

 

Oblasti,  v ktorých sú určité nedostatky 

 zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb, dosiahnutej úrovne a rozvojového 

potenciálu, momentálnych osobných dispozícií detí prispôsobovaním cieľov 

a činností, 

 aktívna spolupráca s rodičmi, nedostatočný záujem o dianie v škole zo strany 

niektorých rodičov, 



 nedostatok miest v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tým 

potreba navyšovania počtu detí v triedach. 

 

 

 

Návrhy opatrení vyplývajúcich z analýzy 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 v rámci pedagogického pôsobenia učiteliek naďalej eliminovať ich prílišnú dominanciu, 

vyuţívanie informatívno-receptívnych metód vo vzťahu k deťom, obmedziť jednostranné 

podávanie informácií,  

 diferencovať plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v aktivitách detí, ich náročnosť 

prispôsobovať dosiahnutej úrovni,  

 skvalitniť realizáciu evaluácie výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 vytváraním projektov celoškolského, alebo triedneho charakteru zvýšiť obsahovú úroveň 

a zameranie aktivít na škole. 

 

Oblasť riadenia: 

 skvalitniť kontrolný systém a systém vnútornej evalvácie, 

 v hospitačnej činnosti sledovať plnenie opatrení vyplývajúcich z hodnotenia výchovno-

vzdelávacej činnosti, 

 participovať s poradnými orgánmi na pedagogickom riadení, skvalitňovaní výchovno-

vzdelávacej činnosti a profesijnom rozvoji učiteľov. 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 oboznamovať podrobne zamestnancov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti 

školstva, 

 posilniť individuálne vzdelávanie. 

 

Spolupráca s inštitúciami a rodičmi 

 v úzkej spolupráci s CPPPaP Trnava a rodičmi venovať zvýšenú pozornosť deťom 

s odloţenou školskou dochádzkou,  

 spolupracovať s odbornými inštitúciami pri rozvoji školy, 



 zefektívniť informovanosť rodičov, prehĺbiť spoluprácu, rozšíriť individuálne konzultácie 

o dieťati, empatia , pomoc, ochota voči rodičom, vyvarovať sa konfliktom, pracovať na 

raste vlastnej profesionality, pedagogickom takte, tým predchádzať sťaţnostiam so strany 

rodičov. 

 

 

Materiálne podmienky 

 pokračovať s skvalitňovaní interiérového a exteriérového vybavenie materskej školy, 

 zabezpečiť  výmeny podláh v triedach, 

 pokračovať v revitalizácii školského dvora. 

 

o) Informácie o: 

 psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania  

Psychohygienické podmienky boli primerane zabezpečené potrebám detí i  zamestnancov. 

Rodičia i zamestnanci mali moţnosť pri riešení aktuálnych, prípadne problémových situácií 

spolupracovať s odborníkmi z poradenských  zariadení. V súlade s platnou legislatívou a 

hygienickými normami sa dodrţiaval odsúhlasený prevádzkový čas, pracovný poriadok, 

prevádzkový poriadok, stravovacie návyky detí, pitný reţim, kaţdodenný pobyt na čerstvom 

vzduchu, pohybové aktivity detí, popoludňajší spánok, oddych a relaxačný reţim v čase 

popoludňajšieho odpočinku. Počet detí v jednotlivých triedach bol v súlade s aktuálnym 

právnym stavom.  

 spolupráci materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb rodičom a deťom 

Pre rodičov boli zabezpečenie konzultačno-poradenské sluţby, ktoré sú poskytované školou, 

kde pedagogický zamestnanec je povinný v zmysle školského zákona 245/2008 Z. z. 

vykonávať a poskytovať dieťaťu a jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s 

výchovou a vzdelávaní. V rozhovoroch a spoločnými konzultáciami sme utuţovali dobré 

vzťahy s rodinou a získavali základné údaje o deťoch potrebné k ucelenej pedagogickej 

diagnostike detí. Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí a hľadaním 

riešenia pri výchovných problémoch detí. Všetky aktivity a poradenská činnosť prebiehali 

v súlade s dokumentom školy „Rozpracovanie krátkodobých cieľov školy na školský rok 

2019/2020. 

 



 vzájomných vzťahoch medzi materskou školou a deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v materskej škole podieľajú 

Kladne môţeme hodnotiť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie Trnava - deti absolvovali depistáţ školskej zrelosti. Rodičia mali moţnosť 

individuálne konzultovať výsledky a celoročne spolupracovať so psychológom, riešiť poruchy 

správania detí.  

Kladne hodnotím spoluprácu s vedením školy, riaditeľstvo sa aktívne zaujímalo o potreby 

materskej školy, skvalitňovalo materiálno-technické zabezpečenie, priestorové podmienky, 

zabezpečilo výmenu okien na celej budove materskej školy. Veľkým pozitívom je 

prejavovaná dôvera v odborné a organizačné schopnosti  všetkých zamestnancov, čo prispieva 

k dobrej klíme na pracovisku materskej školy. 

 

Celkovo materskú školu hodnotím na veľmi dobrej úrovni po stránke výchovno – 

vzdelávacej, technicko-materiálnej, aj v oblasti spolupráce s mimoškolskými 

organizáciami. 

Vypracovala: PaedDr. Karin Hambálková, PhD. zástupca riaditeľa pre MŠ 

 

 

Schválila: Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 02.septembra 2020 a odporučená na predloţenie 

rade školy. 

Správa prerokovaná v Rade školy pri Základne škole s materskou školou, Kornela Mahra 11 

v Trnave dňa 19.10.2020 a odporučená na predloţenie zriaďovateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


