Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Pifflova 10, Bratislava za školský rok 2020/2021
A) Základné údaje o materskej škole
1. Identifikačné údaje
Názov školy
Materská škola
Adresa školy
Pifflova 10, 851 01 Bratislava
Telefónne číslo
02/ 62241 844
E-mailová adresa
mspifflova@petrzalka.sk
www adresa
www.mspifflova.sk
Zriaďovateľ
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zamestnávateľ
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Oddelenie školstva, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
Metodické
852 12 Bratislava
a odborné riadenie
Internetová adresa: www.petrzalka.sk
2.Vedúci zamestnanci
Meno a priezvisko
Mgr. Emília Šimková
Iveta Štepanovská
Zuzana Nosková

Funkcie
riaditeľ školy, menovaná od: 01.08.2019
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ
vedúca ŠJ

3. Údaje o rade školy:
3.1. Údaje o rade školy:
Napriek skončeniu funkčného obdobia Rady školy, z dôvodu vyhláseného núdzového stavu
z dôvodu pandémie COVID-19, sa voľby členov konali až v mesiaci september.
Členovia rady školy
P.č. Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený/delegovaný za
1.
Mgr. Černá P.
predseda
rodičov
2.
JUDr. Gecelovská V.
podpredseda
rodičov
3.
Ostrovská E.
člen
pedagogických zamestnancov
4.
Šajterová R.
člen
pedagogických zamestnancov
5.
Bartovičová T.
člen
nepedagogických zamestnancov
6.
Ing. arch. Nemec J.
člen
zriaďovateľa
7.
Ing. Fulová G.
člen
zriaďovateľa
Rada školy pri MŠ Pifflova 10 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 24.09.2020. Funkčné obdobie začalo dňom
01.10.2020 na obdobie 4 rokov.
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Členovia rady školy
P.č. Meno a priezvisko
1.
JUDr. Gecelovská V.
2.
Vidová J.
3.
Ostrovská E.
4.
Šajterová R.
5.
Bartovičová T.
6.
Mgr. Sonneková A.
7.
Mgr. Kačírek, PhD. Ľ.

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený/delegovaný za
rodičov
rodičov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa

3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2020/2021:
Zasadnutia Rady školy sa uskutočnili len raz, z dôvodu epidemiologických opatrení,
súvisiacich s COVID-19.
Činnosť
Dátum zasadnutia
Prijaté uznesenia
Počet zasadnutí: 1
29.10.2020
Berie na vedomie:
Rada školy zasadala 1 krát
1. Informácia riaditeľa školy
z dôvodu
vyhlásených
o organizácii školského
opatrení.
Na svojich
roka, prerokovala Správu
zasadnutiach sa vyjadrovala
o výsledkoch
sa k Správe o výsledkoch
a podmienkach
a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
výchovno-vzdelávacej
činnosti,
prerokovala
činnosti,
prerokovala
Školský poriadok školy,
Školský poriadok školy,
oboznámila
sa
s plánovanými
aktivitami
materskej
školy,
oboznamovala
sa
s organizáciou
školského
roka. Členovia rady školy sa
zaujímali
o organizáciu
nového školského roka.
Súčasťou zasadnutí bolo aj
riešenie
aktuálnych
problémov materskej školy
–
skvalitňovanie
materiálneho
vybavenia
materskej školy.
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4. Poradné orgány školy
4.1 Činnosť pedagogickej rady
Pedagogická rada zasadala 3 krát, z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich
s COVID – 19.
Činnosť
Počet zasadnutí: 3
Prerokovanie:
Školského poriadku školy
Správy o výsledkoch
a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
činnosti
Oboznamovanie sa
s aktuálnymi právnymi
predpismi ( školský zákon,
vyhláška o MŠ )
Riešenie rozhodnutí ministra
a epidemiologických
opatrení
Prijímanie detí do MŠ
Prerokovanie
štruktúry
kariérových pozícií,
Plánovanie
výchovno-vzdelávacej
činnosti,
Aktivity
MŠ
a ich
organizačné zabezpečenie.

Dátum zasadnutia
30.08.2020
28.10.2020
28.06.2021

Prijaté uznesenia
Berie na vedomie:
1. Školský poriadok školy
2. Správu o výsledkoch
a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
činnosti v MŠ
3. Zákon č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní –
povinné predprimárne
vzdelávanie
4. Vyhláška č 438/2020 Z. z.
ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MŠVVaŠ SR č.
306/2008 Z .z. o materskej
škole v znení vyhlášky
č.308/2009 Z.z.
Ukladá:
1. Zabezpečiť dodržiavanie
epidemiologických opatrení
T: trvalý

4.2 Činnosť metodického združenia
Metodické združenie zasadalo len jeden krát. Vedúcou metodického združenia bola Mgr.
Dekánková. Od 01.01. 2021 metodické združenie nieje zriadené.
Činnosť
Počet zasadnutí: 1
Vytvorenie plánu činností
metodického združenie

Dátum zasadnutia
30.08.2020

Prijaté uznesenia
Berie na vedomie:
1.
Plán
metodického
združenia
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5. Údaje o počte detí
Stav k 15. 9. 2020

Stav k 31. 8. 2021

Predškoláci
Triedy

Veková
kategória

Počet z toho
detí 2 ročné
Spolu
spolu
deti

Predškoláci

z toho
5-6
OPŠD
ročné
deti

Inte
gro
va
né
deti

Veková
kategória

Počet
detí
spolu.

z toho
2
ročné
deti

Spolu

z toho
5-6
OPŠD
ročné deti

I.A

3-4

23

3-4

24

I.B

3-4

23

3-4

23

II.A

4-5

24

4-5

23

II.B

4-5

24

4-5

24

III.A

5-6

25

25

20

5

5-6

25

25

20

5

III.B

5-6

25

24

20

4

5-6

25

24

20

4

IV.tr.

3-6

20

2

2

0

3-6

22

2

2

164

51

42

9

166

51

42

Spolu

Inte
gro
va
né
deti
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a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva: 46
6. Uplatňované vzdelávacie plány
P. č. Veková kategória
Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika)
1.
3-6 rokov
Školský vzdelávací program Slniečko – zameraním je rozvíjať
u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a zámerne
celostne rozvíjať osobnosť detí. Témy školského vzdelávacieho
programu sú spracované podľa jednotlivých ročných období.
2.
5-6 rokov
Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou
povinnou školskou dochádzkou.

Informácia o činnosti inkluzívnych tímov:
V materskej škole pôsobí inkluzívny tím v zložení sociálny pedagóg, školský psychológ
a pedagogický asistent. Celý tím pomáha realizovať včasnú intervenciu a pomoc pri deťoch
vyžadujúcich individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, odborné poradenstvo
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pedagogickým zamestnancom a tiež riešenie adaptačných problémov. Hlavnou činnosťou bola
aj spolupráca pri príprave detí do základnej školy.

7. Počet zamestnancov
zamestnancov
Materská škola
Zamestnanci MŠ spolu: 26
- z toho PZ*
Z počtu PZ:
- kvalifikovaní
-Špeciálny pedagóg
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie

a plnenie

kvalifikačného

predpokladu

pedagogických

Počet
14
12
0
2
2

Počet
- z toho NZ**
Z počtu NZ
- upratovačky
- Zdravotná sestra
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Počet zamestnancov ŠJ

6

5
1

Jednorazové informačné semináre, školenia a webináre:
Názov seminára, školenia
Povinné
predprimárne
vzdelávanie

Organizátor
MŠVVaŠ SR

Počet zúčastnených
1

Uviesť vlastné vzdelávacie aktivity organizované materskou školou pre svojich
pedagogických zamestnancov:
Organizovanie vzdelávacích aktivít bolo obmedzené z dôvodu opatrení COVID -19,
vzdelávanie bolo realizované samoštúdiom.
9. Aktivity organizované materskou školou
(Uvádzať len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy)
Dňa
Názov aktivity a cieľ
Vyhodnotenie aktivity
aktivity
01.06.2021

Hasiči v materskej škole Zážitkové učenie – oboznamovanie sa s prácou hasičov

10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila
Materská škola sa nezapojila do aktivít z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich
s COVID – 19.
11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila
Vyzývateľ na
predkladanie projektu,
resp. projekt MŠ

Názov projektu

Cieľ projektu a cieľová skupina

Termín začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie
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Nariadenie vlády SR Školské ovocie Podpora spotreby ovocia a zeleniny

September
2020-jún 2021

Nariadenie vlády SR Mliečny
program

September
2020-jún 2021

Podpora spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov

12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
13. Priestorové a materiálne podmienky školy a školského zariadenia
Materská škola má vytvorené kvalitné podmienky potrebné na plnenie školského
vzdelávacieho programu. Má dostatočné vybavenie informačno-komunikačnými
technológiami, novými učebnými pomôckami. Triedy sú vybavené novým nábytkom.
Materská škola má telocvičňu, ktorá je vybavená dostatočným telovýchovným náčiním
a náradím.
Materská škola

Triedy a
spálne

Šatne

Školská
jedáleň

Nábytok v triedach skrinky
Stoly, stoličky
Koberce
Učebné pomôcky
Didaktická technika
Hry a hračky
Ležadlá
Iné (uviesť konkrétne)
Skrinky
Lavičky
Iné (uviesť konkrétne)
Nábytok
Jedálenský riad
Kuchynský riad
Pracovná technika
Skladové priestory
Iné (uviesť konkrétne)

Stav
vyhovujúci
áno

čiastočne vyhovujúci

nevyhovujúci

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
A) Oblasti v ktorých MŠ dosiahla pozitívne výsledky:
⮚ Výchova a vzdelávanie detí s poruchami výživy, starostlivosť zdravotnej sestry
⮚ Kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie
⮚ Kvalitná úroveň vybavenia materskej školy výučbovým materiálom
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⮚ Uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce
⮚ Priaznivá klíma materskej školy
⮚ Rozvíjanie pohybových a koordinačných schopností detí
B) Oblasti, v ktorých sú nedostatky
⮚ Nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov
C) Opatrenia:
⮚ Skvalitňovať úroveň vybavenia materskej školy výučbovým materiálom
⮚ Obnova opotrebovaných hrových prvkov v areáli MŠ

B) Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V materskej škole sú vytvorené kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Budova
má vymenené okná, opravené strechy, zrekonštruované všetky hygienické zariadenia, nový
nábytok v triedach, v šatniach, nové koberce. Všetky triedy sú vybavené novými
antialergickými paplónmi a novými ležadlami. Pitný režim pre deti je zabezpečený počas
celého dňa, v triedach a v jedálni sú umiestnené aquamaty. Areál školského dvora je
dostatočne vybavený hrovými prvkami, má vybudované dopravné ihrisko. Na terase triedy je
tieniaca markíza a tiež v jedna trieda má tieniacu techniku v podobe vonkajších žalúzii, čím sa
výrazne znížila teplota v triede v letných mesiacoch a skvalitnili sa podmienky na výchovu
a vzdelávanie detí.
2. Voľno-časové aktivity školy
Krúžky sa nerealizovali z dôvodu opatrení COVID.
3. Spolupráca školy
3.1 Spolupráca s rodičmi detí
Spoločné aktivity s rodičmi:
Neboli realizované z dôvodu opatrení COVID.
3.2 Spolupráca so základnou školou - z dôvodu opatrení COVID sa neuskutočnili spoločné
podujatia.
3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - z dôvodu
opatrení COVID sa prevencia uskutočňovala v spolupráci s inkluzívnym tímom.
3.4 Spolupráca so školskou jedálňou
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Školská jedáleň pri MŠ je dôležitou súčasťou materskej školy, ktorá sa významnou mierou
podieľa na zdravom vývoji detí. Zabezpečuje stravovanie aj pre deti s poruchami výživy,
s diagnózami celiakia, intolerancia laktózy, rôzne potravinové alergie. Prípravou ochutnávok
nátierok a šalátov sa aktívne spolupodieľala na výchove k zdravému stravovaniu, správnym
stravovacím návykom a zdravému životnému štýlu.
Podieľala sa na realizácii podujatí organizovaných materskou školou. Zabezpečovala
stravovanie aj pre deti v hmotnej núdzi. Pri zostavovaní jedálneho lístka vychádzala
z individuálnych potrieb detí, so zreteľom na dodržiavanie „Zásad pre zostavovanie jedálnych
lístkov.“ Zapájala sa do mliečneho programu, ktorý je dôležitou súčasťou stravy dieťaťa, pre
jeho zdravý rast a vývoj a tiež do projektu školské ovocie. Stravovanie dieťaťa je nemenej
dôležité ako jeho výchova a vzdelávanie. Napomáha plniť ciele Školského vzdelávacieho
programu a úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie nadváhy a obezity.
Organizmus sa vyvíja aj na základe toho, aké živiny dostáva a čo si na základe toho buduje.
Preto veľmi dôležitou úlohou je vytvárať a podporovať v predškolskom veku u detí správne
stravovacie návyky.
3.5 Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami (neziskovými organizáciami,
občianskymi združeniami, atď. ) - z dôvodu opatrení COVID bola spolupráca obmedzená.
● spolupráca s Občianskym združením Slniečko pri MŠ Pifflova pri zabezpečovaní
materiálneho vybavenia MŠ
3.6 Iná spolupráca
Aktivity boli obmedzené z dôvodu opatrení COVID
3.7 Prezentácia školy v masmédiách
Fidlibum – nakrúcanie – téma – Dopravné ihrisko
- Živá príroda
Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
Ciele vyplývajúce z koncepcie MŠ boli plnené priebežne v rámci vzdelávacích aktivít,
ktorých realizácia bola spojená s dodržiavaním prísnych epidemiologických opatrení. Mnohé
pripravované aktivity sme nerealizovali, z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a s ním
spojených obmedzení. Realizovali sme ciele zamerané na oblasť zdravého životného štýlu –
vytváranie správnych stravovacích návykov, pohybové aktivity, prezentácia správnej výživy,
⮚ pobyt vonku sme spájali s aktívnym pohybom, hrami, športovými činnosťami,
⮚ pozornosť sme zameriavali na oblasť rozvíjania grafomotorických zručností detí a
práce s informačno-komunikačnými technológiami.

