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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach, v Materskej škole Mamy Margity, Pavlovičova 3, 

Bratislava za školský rok 2020/2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach spracovaná v zmysle Zákona NR 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
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Stanovisko zriaďovateľa: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava 

s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.  

 

 

...............................................................  

Anton Hraboš 

za zriaďovateľa 
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1. ZÁKLADNÉ INDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 

Názov školy:                              Materská škola Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava 

Adresa školy:                             Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava  

E-mailova adresa:                     skolkamamy@gmail.com 

Telefón:                                       0911  033 822 

Webová stránka školy:            msmamymargity.sk 

Výchovná starostlivosť:           celodenná 

Štatutárny zástupca:                Mgr. Anna Šátková 

Vedúci zamestnanci: :              Mgr. Anna Šátková  - poverená riadením 

 

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 

Zriaďovateľ materskej školy: Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia,  

Sídlo:        Miletičova 7, 821 08 Bratislava    

Telefón:                                       0949  445 719 

E-mailova adresa:                     anton.hrabos@saleziani.sk 

                   

3. SAMOSPRÁVNE A PORADNÉ ORGÁNY MATERSKEJ ŠKOLY 

Samosprávne orgány pri MŠ 

Rada školy:  Rada školy pri MŠ Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava bola ustanovená 

v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po voľbách 

v septembri 2018. Funkčné obdobie začalo dňom 1.10.2018 na obdobie 4 roky. 

Členovia Rady školy:  / 11 členov / 

Predseda:         Ing. Zuzana  Šabová               delegovaná za rodičov 

Členovia:          Ing. Katarína Šmilňáková       delegovaná za pedagógov 

                          Ing. Miriam Štefaničková        delegovaná za nepedagog. zamestnancov 

                          don ThDr. Tibor Reimer, SDB , PhD     delegovaný za zriaďovateľa 
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                          don Cyril Slíž, SDB                    delegovaný za zriaďovateľa 

 

Rada školy pri Materskej škole Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava, pracovala v školskom 

roku ako samosprávny orgán pri MŠ. Zasadala podľa potreby, z dôvodu epidemickej situácie 

zasadala celkom 2-krát. 

 

Poradné orgány MŠ 

Pedagogická rada:            Ing. Bc. Katarína Šmilňáková      triedna učiteľka /predseda/ 

      Mgr. Bc.  Anna Šátková               poverená riadením MŠ 

                                              Bc. Martina Popadičová      učiteľka 

         Zuzana Hudáková     triedna učiteľka  

                                              Zuzana Petrenčíková           učiteľka  

                                              Mgr. Adriana Herchelová   triedna učiteľka 

Rada pedagogických zamestnancov pri Materskej škole Mamy Margity, Pavlovičova 3, 

Bratislava, pracovala v školskom roku ako pomocný a poradný orgán vedeniu MŠ. Zasadala 

podľa plánu zasadaní, celkom 4krát. 

Metodické združenie:     Ing. Katarína Šmilňáková     triedna učiteľka  

        Mgr. Anna Šátková               poverená riadením MŠ 

                                             Bc. Martina Popadičová      učiteľka 

         Zuzana Hudáková    triedna  učiteľka 

      Zuzana Petrenčíková           učiteľka                                                

                                             Mgr. Adriana Herchelová  triedna učiteľka 

Činnosť Metodického združenia pri Materskej škole Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava 

bola  k 1. januáru 2021 ukončená.  

 

4. ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠKOLE:  

 celkový počet tried v MŠ:                       3 

 počet zapísaných detí spolu I. polrok 2020/2021:  60        / II. polrok:      61 

 počet detí v hmotnej núdzi:  I. polrok:     0                             /  II. polrok:      0 
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 počet nových prijatých detí do materskej školy v šk. roku 2020/21:    23 

 počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v inklúzii): 4 

 počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky navštevujúce materskú školu v šk. 

roku 2020/2021: 4 

 

 počet detí, končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ:    27 

 počet detí s odkladom školskej dochádzky na konci šk. roka 2020/2021, ktoré nebudú 

v šk. roku 2021/2022 zaškolené: 0 

 

 

5. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV ŠKOLY A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY: 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav:           6 

                                                                        prepočítaný stav: 5,6 

kvalifikovaní učitelia: 4 

učitelia doplňujúci si kvalifikáciu: 2 

nekvalifikovaní učitelia: 0 

 počet asistentov učiteľa v MŠ:  0 

 počet stálych nepedagogických zamestnancov v  MŠ: - fyzický stav:           3 

                                                                                               - prepočítaný stav:  1,9 

 externí zamestnanci: 

upratovačka (študentka: Štefaničková) 

 

6. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY: 

 pravidelné školenia – 1 raz za Odborná prednáška – sexuálna identita u detí predškoského 

veku – lektor: Mgr. Mária Kozelková, PhD. – všetci pedagogickí zamestnanci 

  Pravidelné vzdelávanie - montessori výcvik: Montessori pedagogika pre deti 3-6(+) 

(garant: Trnavská univerzita, medzinárodný výcvik pod vedením lektora 

z Medzinárodnej akadémie pre vývinovú rehabilitáciu v Mníchove. Výcvik začal vo 

februári 2020, licenčné skúšky boli plánované v lete 2021 (z dôvodu epidémie covid-19 

bude termín stanovený po ukončení prezenčného vzdelávania) – všetci pedagogickí 

zamestnanci. 

 Štúdium potrebné na doplnenie kvalifikácie na Strednej pedagogickej škole alebo na 

Pedagogickej fakulte UK 

 Video prednáška Typológia osobnosti u detí – lektor: Šárka Miková (z konferencie 

Montessori pedagogiky Růst společne) 

 Video prednáška Motivácia u detí – lektor: Jana Nováčková (z konferencie Montessori 

pedagogiky Růst společne) 

 Samoštúdium odbornej literatúry o pedagogike Marie Montessori 

 Samoštúdium odbornej literatúry a periodík – všetci pedagogickí zamestnanci 

priebežne počas celého školského roka. 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI:  

 Milión detí sa modlí ruženec – prihlásenie školy do projektu 

 Dopraváčik – akcia zameraná na dopravnú výchovu 

 Mikuláš v materskej škole. 

 Zdobenie stromčeka škôlkármi v kostole sv. don Bosca na Trnávke (stromček pri 

Jasličkách zostal v kostole počas celých sviatkov Vianoc). 

 Rozdávanie vianočných pozdravov v saleziánskom diele na Trnávke a okolí materskej 

školy. 

 Vianočné ruky – deti vyrábali rôzne výrobky, ktoré sa predávali v škôlke a v kostole – 

výťažok z predaja bol použitý na charitatívne účely – pre rodiny v komunite v núdzi 

 Trojkráľové svätenie tried a priestorov materskej školy. 

 Fašiangový karneval. 

 Miro Jilo – interaktívne koncerty pre deti predškolského veku. 

 Beseda Ako sa žije deťom v Afrike – s františkánkou, misionárkou sr. Annou 

 Deň počatého dieťaťa v materskej škole – aktivity zamerané na uvedomenie si 

jedinečnosti života a jeho hodnoty, vedieme deti k úcte a vďačnosti rodičom za dar 

života 

 MDD v materskej škole (zameraný na napĺňanie finančnej gramotnosti detí) – aktivity 

zamerané na vedomosti a zručnosti, skákací hrad, Miro Jilo 

 Slávnostná omša spojená s rozlúčkou s predškolákmi, odovzdávanie budúcim školákom 

medailón Panny Márie a zasvätenie pod jej ochranu. 

 Získavať fakultatívne zdroje na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu - 

Materská škola spolu s OZ Mamy Margity si stanovila ciele získavať financie 

prostredníctvom grantov, zbierok a darov. V tomto školskom ruku sa vďaka tejto 

spolupráci (aj spolupráci s farnosťou) získali financie z nasledovných grantov: 

 Grant Mestskej časti Ružinov v hodnote 3000 eur, z ktorých boli financované úpravy na 

detskom ihrisku  

 Krúžky v materskej škole pod odborným vedením učiteliek materskej školy alebo 

lektora/trénera:  

Angličtina pre najmenších. 

 
 
V dôsledku pandémie koronavírusu na Slovensku sa viaceré plánované podujatia v tomto 
školskom roku nepodarilo uskutočniť. 
 

8. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 OLOMÁNIA– zber druhotných surovín (plastových fliaš) 

 Školské ovocie 

 Milión detí sa modlí ruženec za mier vo svete 

 Deň počatého dieťaťa 
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9. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY: 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY: 

Materská škola sa nachádza v tichšej lokalite mesta Bratislava, v  časti Trnávka. Materská škola 

patrí do projektu Saleziánskeho diela na Trnávke – do Rodinného centra Mamy Margity. 

V areáli Rodinného centra materská škola postupne buduje detské ihrisko, ktoré materská 

škola aj využíva na pobyt detí vonku. V čase mimo prevádzky je využívané ihrisko verejnosťou 

Na ihrisku sú vybudované dopadové plochy pod všetkými hracími prvkami. Tak vznikol aj 

priestor pre ďalšie aktivity detí (jazda na odrážadlách a kolobežkách, rôzne športové 

a pohybové hry vyžadujúce si pevnú plochu, napr. skákanie podľa čísel...). Materská škola 

využíva aj exteriér oratória a farskej záhrady, ktoré ponúkajú priestor na športové a rôzne 

pohybové a relaxačné aktivity v každom ročnom období. V blízkosti materskej školy je 

množstvo zelene a tiché uličky s rodinnými domami, ktoré učiteľky využívajú na prechádzky. 

 RC disponuje telocvičňou, ktorú materská škola využíva najmä v prípade nepriaznivého 

počasia, ale prebieha tu aj športový krúžok. V prípade potreby deti chodia s učiteľkou do 

telocvične aj počas edukácie z oblasti Zdravie a pohyb. 

 „Domček“, ktorý slúži ako zázemie deťom materskej školy na ihrisku – wc 

a zabezpečenie pitného režimu pre deti materskej školy – bol tento rok dobudovaný tým, že 

sa vďaka projektu a finančnej podpory Mestskej časti Ružinov dorobila fasáda. 

Priestory materskej školy sú situované na 2NP v budove Rodinného centra (RC). Do 

priestorov materskej školy sa vchádza z interiérového schodiska. Samotné priestory 

pozostávajú z troch tried s príslušenstvom – s tromi umyvárňami, wc a šatňami. Pri vchode sa 

nachádza spoločná jedáleň a výdajňa stravy a zázemie pre personál (šatňa a toalety). Nakoľko 

je materská škola v prevádzke len tretí rok, mš postupne dokupuje nábytok aj edukačné 

pomôcky. 

 Interiér MŠ je esteticky upravený a výzdoba sa pravidelne mení podľa ročných období, 

aby bolo pre deti vytvorené príjemné estetické prostredie. 

MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY:  

Materiálno-technické vybavenie MŠ je pre edukáciu vyhovujúce, postupne zariaďované, podľa 

finančných možností materskej školy. V každej triede je PC pre zamestnancov, ktoré môžu 

učiteľky využívať pri svojej práci. 

V šk. roku 2020/2021 sme postupne zariadili ďalším novým nábytkom najmä triedy, ktoré 

slúžia deťom, teda tým, ktorí sú naša priorita. Nové poličky slúžia na uloženie didaktických 

pomôcok tak, aby boli rozmiestnené prehľadne a deti tak lákali k práci s nimi. Postupne 

učiteľky dokupujú aj edukačný materiál a pomôcky, ktoré potrebujú k svojej práci., čím 

vytvárajú pripravené prostredie k rastu a zdravému vývinu detí.       
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10. OBLASTI, V KTORÝCH DOSAHUJE ŠKOLA DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ 

NEDOSTATKY: 

SILNÉ STRÁNKY: 

- Neustále vzdelávanie sa v problematike vývinovej psychológie detí v predškolskom 

veku, ktoré sa opiera o najnovšie výskumy a poznatky. Nakoľko hranice medzi 

pedagogikou a psychológiou a vývinovou biológiou (medicínou) sa neustále „zužujú“, 

vnímame ako dôležité neustále dopĺňať vedomosti učiteľov. 

- Prostredníctvom práce s montessori pomôckami neustále získavame nové možnosti 

evaluácie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj nové spôsoby diagnostiky detí. 

- Zavedením práce s pomôckami praktického života sa učiteľky viac zameriavajú aj na 

samoobslužné činnosti detí a starostlivosť o seba a prostredie. Tým sú deti viac 

samostatné, a tým aj schopné samostatne si vyberať a vzdelávať sa v tom, čo ich 

zaujíma. 

- Prácou so zmyslovým materiálom je vhodná pre rozvíjanie všetkých zmyslov detí, ktoré 

sú potrebné pre ich zdravý vývin. „Nič nie je v hlave, čo by pred tým nebolo v zmysloch“ 

Montessori. Pri práci so zmyslovým materiálom deti získavajú osobné skúsenosti 

s dĺžkou, hrúbkou, výškou, objavujú kvality materiálov (drsný, hladký, teplý, studený, 

kyslý, sladký, horký, slaný, drevený, sklený...). 

- Vytvárame deťom prostredie (edukačné pomôcky), ktoré je pre deti zaujímavé 

a zároveň svojimi kvalitami predchádza vývoj dieťaťa.  

- Vzdelávanie detí v mš reflektuje na najnovšie požiadavky a odporúčania Rady 

Európskej únie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2018/C 

189/01), teda vzdelávanie už od raného detstva, teda naše výchovno-vzdelávacie 

pôsobenie je zamerané nielen na vedomosti (kognitívne zručnosti) ale aj na zručnosti 

a postoje detí (tzv. mäkké zručnosti – komunikáciu, spoluprácu, vzájomnú pomoc...) 

- Neustále zveľaďovanie interiéru aj exteriéru mš – priestory sú vkusne zariadené, 

dostatočne podnetné, prispôsobené detskej psychike a pozornosti.  

- Spolupráca so psychologičkou, s ktorou spolupracujeme pri hľadaní optimálneho 

riešenia výchovno-vzdelávacích problémov v jednotlivých triedach, či s jednotlivými 

deťmi. 

- Dobrá spolupráca s MC Margarétka 

- dobrá spolupráca s rodičmi a OZ Mamy Margity. Snažíme sa o efektívnu komunikáciu 

prostredníctvom informačno-komunikačnými technológiami.  

- 100% naplnenosť MŠ 

- Splatenie finančného záväzku materskej školy voči zriaďovateľovi 

- Zaškolenie všetkých predškolákov – tento rok končili predškolskú výchovu 

a vzdelávanie 27 detí 
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SLABÉ STRÁNKY: 

- malé priestory MŠ, učiteľky nemajú priestor na prípravu edukácie a na socializáciu. 

- zatekajúca strecha na budove  

- počas existencie mš sme zorganizovali len jednu duchovnú obnovu pre zamestnancov 

školy. Chýbajú duchovné cvičenia vrámci formácie katolíckeho učiteľa. 

- chýbajúce ľudské zdroje najmä nepedagogických zamestnancov (upratovanie) 

- komunikácia s ostatnými zložkami RC 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  10.09.2021                      poverená riadením MŠ:   Mgr. Anna Šátková 

               

                                                            

 


