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Ľubica Kozárová, riaditeľka   
Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava      
    
 
Prerokované Pedagogickými  radami a Metodickými združeniami: 
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava 
Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava    
Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava   
 
 
Vyjadrenie rady školy:  
       
Prerokované Radou školy:  do 21.10.2020 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Myjava M. R. Štefánika 560/4, Myjava  
schváliť /neschváliť „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Materskej  školy, Bradáčova 773/30, Myjava, za školský rok 2019/2020“ 
 
 
Janka Mizeráková 
Predseda Rady školy 
Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa:  

 
Obec : Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4 , Myjava, schvaľuje / neschvaľuje 
„Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,  
Bradáčova 773/30, Myjava za školský rok 2019/2020“ 
 
 
 
Pavel Halabrín, primátor  
Mesta Myjava,  za zriaďovateľa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vypracovali: 
 
Ľubica Kozárová, riaditeľka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava 
Ľubica Mocková, zástupkyňa Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava 
Mgr. Jana Ševčíková, zástupkyňa Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava 
Alžbeta Mockovčiaková, zástupkyňa Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava 
 
 
 
Východiská a podklady: 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Metodického  usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
3. Koncepcie školy na roky 2015/2020. 
4. Plánu práce MŠ, ul. Bradáčova 773/30, Myjava, za školský rok 2019/2020, 

plánu práce školy EP, Hoštáky 671/12, Myjava, za školský rok 2019/2020, 
plánu práce školy EP, SNP 407/1, Myjava, za školský rok 2019/2020. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce   metodických združení, pedagogických rád  
6. Informácií o činnosti Rady školy pri Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava. 
7. Ďalšie podklady : Analýza výchovno – vzdelávacej činnosti, aktivitách a spolupráci 

v školskom roku 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Materskej školy,  Bradáčova 773/30, Myjava, Elokovaného pracoviska, 
Hoštáky 671/12, Myjava a Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava a za 
školský rok 2019/2020. 
 
 
1.) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:  Materská škola 

2. Adresa školy: Bradáčova 773/30,  Myjava 

3. telefónne číslo: 034 621 20 10, 034 621 21 65, 034 621 38 91                                               

4. Internetová adresa:   www.msbradacova.eu 
    e-mailová adresa:      lubica.kozarova@msbradacova.eu,  
                                          ms.hostaky@gmail.com,  snp@msbradacova.eu     
 

5. Zriaďovateľ: Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava 

 
1.1) Vedúci zamestnanci Materskej školy: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Ľubica Kozárová riaditeľka,  Materskej školy, Bradáčova 
773/30, Myjava  

Ľubica Mocková zástupkyňa riaditeľky, Materskej školy, 
Bradáčova 773/30, Myjava  

Mgr. Jana Ševčíková zástupkyňa riaditeľky, EP, Hoštáky 671/12, 
Myjava 

Alžbeta Mockovčiaková zástupkyňa riaditeľky, EP, SNP 407/1, Myjava 

Ingrid Dolovacká vedúca MZ, MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava 

Mgr. Jarmila Páleníková vedúca MZ, EP Hoštáky 671/12, Myjava 

Soňa Malečková vedúca MZ, EP SNP 407/1, Myjava 

Ing. Lucie Hlavatovičová referent účtovníctva, Materskej školy, 
Bradáčova 773/30, Myjava 

Danka Valášková vedúca školskej jedálne 
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2.) Údaje o rade školy, metodickom združení a pedagogickej rade :  
 
2.1) Údaje o rade školy: 
 
     Rada školy pri Materskej škole, Bradáčova 773/30 Myjava, ktorej súčasťou je Elokované 
pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, 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: 21.10.2019. Funkčné obdobie začalo dňom  21.10.2019 na obdobie 4 rokov. 
 
2.2) Členovia rady školy: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Janka Mizeráková predseda zvolený zástupca za pedagogických 
zamestnancov 

2. Ing. Danka Bucalová podpredseda  zvolený zástupca  za rodičov  

3. Ing. Stanislav Tomič člen delegovaný zástupca za zriaďovateľa 

4. Mgr. Ľubomír Karika člen delegovaný zástupca za zriaďovateľa 

5.  Jaroslav Hargaš  člen delegovaný zástupca za zriaďovateľa 

6. Mgr. Lenka Pipová  člen delegovaný zástupca za zriaďovateľa  

7. Ing. Andrea Kosíková člen zvolený zástupca  za rodičov   

8. Petra Štrbová člen zvolený zástupca  za rodičov 

9. Mgr. Petronela 
Bombová 

člen zvolený zástupca za rodičov 

10. Renáta Gáliková tajomník zvolený zástupca za pedagogických 
zamestnancov 

11. Katarína Závodská člen zvolený zástupca za nepedagogických 
zamestnancov 

 
 
2.3) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020 : 
 
     Rada školy pri Materskej škole, Bradáčova  773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované 
pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava,  sa  stretla  
v termínoch  21.10.2019, 05.02.2020, 17.06.2020, pracovala v súlade so štatútom Rady školy 
a rokovacím poriadkom Rady školy. 
RŠ pripravila plán zasadnutí RŠ na šk. 2019/2020. 
Oboznámila sa s výsledkami zápisu detí do MŠ na rok 2020/2021. 
Prerokovala návrhy na zvýšenie školného a zvýšenie režijných nákladov. 
Vyjadrovala sa k zloženiu jedálneho lístka. 
Navrhla, osvetou s detským lekárom dostať do povedomia rodičov/zákonných zástupcov 
dieťa, aby do Materskej školy a jej Elokovaných pracovísk chodili iba deti zdravé (bez kašľov, 
nádchy, soplíkov...).  
Bola informovaná o výsledkoch hospodárenia, finančných prostriedkoch,  ktoré MŠ získala 
od darcov - 2% dane z príjmu a sponzorov. 
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Rozoberala a riešila výchovné problémy detí MŠ, spoluprácu s rodinou, vzťahy dieťa – rodič – 
učiteľ. 
     Plán RŠ, štatút, rokovací poriadok, jednotlivé správy a zápisnice z pracovných stretnutí 
majú všetci členovia RŠ, sú umiestnené k nahliadnutiu v MŠ a u predsedu RŠ. Všetci členovia 
RŠ sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí, v prípade neúčasti sa ospravedlnili. Všetkým členom 
vyjadrujem vďaku za spoluprácu. 
 
2.4) Údaje o metodickom združení, pedagogickej rade - poradné orgány riaditeľa školy:  

 
Činnosť metodických združení bola zameraná na aplikovanie Školského vzdelávacieho 
programu  „S úsmevom, hravo a zdravo,“ do edukačnej činnosti materskej školy, na 
koordinovanie úprav Školského vzdelávacieho programu ako aj vzájomnú výmenu  
odborných skúseností pri realizácií  a hodnotení Školského vzdelávacieho programu.       
     Zameranie jednotlivých pracovísk: „ Budeme FIT s Fit loptami,“ Materská škola, Bradáčova 
773/30, Myjava, „ Pohyb to je predsa zdravie,“ Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava a „ 
V prírode veselo a zdravo,“  Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava.  
MZ sa riadilo štatútom MZ a rokovacím poriadkom MZ, ktoré boli vypracované v súlade 
s platnou legislatívou. Vypracovaním týchto dokumentov metodického združenia  sa určili 
kompetencie vedúcich  MZ   a zároveň  sa určila funkcia, ciele tohto poradného orgánu 
riaditeľa školy, vrátane určenia  povinností členov MZ.  
     Z činnosti vyplýva, že je potrebné sa naďalej zaoberať najmä skvalitňovaním a rozvíjaním  
praktických skúseností učiteľov v oblasti plánovania výchovno – vzdelávacej činnosti, vrátane 
koncipovania edukačných  cieľov, hodnotenia detí , ale hlavne sa zamerať na  praktické  
využívanie metodických postupov v oblasti rozvíjania jazykových kompetencií, logopedickej 
starostlivosti a problematike diagnostikovania. 
     Pozitívny je záujem o profesijný rast PZ,  uskutočnenie školení, individuálna konzultácia pri 
riešení výchovno - vzdelávacích problémov detí. 
                             
Metodické združenie  

Kontrola a hodnotenie výsledkov detí 
MZ sa spolupodieľalo na polročnom a koncoročnom hodnotení a kontrole diagnostických 
hárkov detí, portfólií a adaptácie novoprijatých detí v mesiaci september a október. Vedúce 
MZ spolu so zástupkyňami kontrolovali všetky podklady a materiály o deťoch. Zistené 
nedostatky sa priebežne odstraňovali. 
 
Hospitačná činnosť 
V Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava sa zrealizovala i otvorená hodina so 
zameraním na prezentáciu práce detí a školskú pripravenosť pod vedením p. učiteliek Ingrid 
Dolovackej a Aleny Krčovej. Na Elokovaných pracoviskách Hoštáky 671/12 a SNP 407/1, 
Myjava, otvorené hodiny predškolákov neprebehli, v dôsledku pandémie COVID-19.  
Na  otvorenej  hodine pre rodičov v  mesiaci február 2020, sa zúčastnili  Ľ. Kozarová,  
riaditeľka, Ľ. Mocková, zástupkyňa riaditeľky MŠ, Mgr. A. Kmeťová, školský úrad Myjava,  
psychologičky  CPPPaP  Myjava,  riaditeľ  ZŠ, Štúrova , Myjava a učiteľky  zo ZŠ Štúrova a ZŠ 
Viestova Myjava. Na otvorenej hodine mali prítomní možnosť vidieť ukážky edukačných 
aktivít v rámci rozvoja matematickej a predčitateľskej gramotnosti a pohybovo – relaxačného  
cvičenia pod vedením p. učiteliek. 
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Vzájomná hospitačná činnosť 
Vedúce MZ poskytovali konzultácie p. učiteľkám podľa záujmu, tieto si vzájomne odovzdávali 
svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti edukácie a hlavne v oblasti metodológie tvorby 
učebných osnov, vypracovávaní vlastných tematických plánov a ich realizácii  v pedagogickej 
praxi. Uskutočnilo sa i spoločné pracovné stretnutie všetkých troch MZ a jej členov, 
zameraných na plánovanie, zapisovanie do triednych kníh, formou prezentácie a 
informatívnej debaty. Hospitácie boli realizované len medzi kolegyňami na triedach. 
 
Činnosť pedagogických rád : 
Pedagogická rada  - legislatívne vymedzenie : 
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa materskej školy s funkciou informačnou, 
jednotiacou, rozhodovacou, formatívnou, kontrolnou a hodnotiacou, poradnou a odborno 
– metodickou.   
     Cieľom pedagogickej rady je zdieľať pedagogické skúsenosti, podporovať pedagogické 
kompetencie, konfrontovať odborné názory riešenie aktuálnych otázok súvisiacich 
s výchovou a vzdelávaním a zvyšovať právne povedomie pedagogických zamestnancov.  
Pedagogické rady v priebehu školského roka 2019/2020 zasadali 3 -5 krát – v septembri, 
novembri, v januári,  februári a v júni.  
Na svojom septembrovom zasadnutí  sa pedagogické rady vyjadrovala k správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,  Bradáčova 773/30, 
Myjava, Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava a Elokovaného pracoviska, Hoštáky 
671/12, Myjava za školský rok 2018/2019, návrhu ročného plánu pre školský rok 2019/2020, 
k organizácií krúžkov, externých a interných akciách materskej školy.  Počas školského roka 
priebežne hodnotili plnenie učebných osnov - vzdelávacie štandardy jednotlivých 
vzdelávacích oblastí ŠtVP pre predprimárne vzdelávanie.  Evalvácia pedagogických činností 
prispievala k zlepšeniu kvality výchova a vzdelávania a spolupráce s rodinou. Organizačne 
zabezpečovali mimoškolské akcie v spolupráci s inými organizáciami, pripomienkovali 
čerpanie finančných prostriedkov a podávali návrhy na pribežné vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov.  
Náplň pedagogických rád sa počas školského roka priebežne dopĺňala o aktuálne úlohy podľa 
termínov.    
 
MZ a PR boli zamerané na prácu učiteliek s deťmi  a aktivity: 

 

 Tvorivé dielne v spolupráci s rodinou 

 Vychádzky do Trnovcov, Starej Myjavy, Čachtíc  

 Vystúpenie detí na otvorení výstavy „Plody myjavskej pahorkatiny 

 Október - mesiac úcty k starším programom v Domove dôchodcov – Jesienka, 
Nezábudka, ale i v materskej škole, kde od prezentovali svoje spevácke, tanečné i 
dramatické schopnosti 

 Vianoce v Domove dôchodcov v duchu vianočných tradícií. 

 Mikuláš v Materskej škole 

 Vianoce v divadle 

 Vianoce na Gazdovskom dvore 

 Koncert ZUŠ 
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 Vystúpenia na námestí M. R. Štefánika „Od Adventu do Vianoc“ 

 Karneval v priestoroch MŠ, ale i mimo EP s rodičmi 

 Otvorené hodiny predškolákov spojené s rodičovskou schôdzkou 

 Exkurzia u hasičov 

 Svoje vedomosti predviedli  predškoláci pod vedením p. učiteliek  vo vedomostnom 
kvíze “ Múdre hlávky”, ktorý organizovali p. učiteľka Danka Janovíčková a Soňa 
Malečková, EP, SNP 407/1, Myjava, za prítomnosti  p. Mgr. Kmeťová  - školský úrad, v 
spolupráci s CV Č v Myjave.– riaditeľom Mgr. M. Dugom 

 Poľovnícka výstava  

 Divadielka 

 Lesná pedagogika 

 Popoludňajšie voľno časové aktivity s rodičmi  boli pútavé a podnetné pre rodičov aj 
deti : Rozlúčka s letom, Tekvicová party, Medovníková party 

 
Projekty:  
Dajme spolu gól  – športová hala 
 
Plavecký výcvik: 
Zúčastnili sa ho  deti EP, Hoštáky  
 
Krúžky:  
Mažoretky  
Fit Kids 
Športovo - pohybový 
Anglický jazyk,  
 
Iné aktivity v spolupráci s MŠ: 
Logopedické vyšetrenia 
Stomatologické vyšetrenia 
Testy školskej zrelosti 
Divadelné vystúpenia pre deti v MŠ 
 
Rodičovské schôdzky, priebežne podľa potreby zamerané na informácie o : 
Školskom poriadku 
Školskom vzdelávacom programe 
Interné záležitosti 
 
Silné stránky MZ a PR :  
 

 umožňovali aktívnu spoluprácu pedagógov, spoluprácu s rodinou a  ostatnou 
komunitou pri realizácii konkrétnych cieľov a úloh, 

 pravidelné hodnotenie výchovno vzdelávacích výsledkov detí pod vedením p. 
učiteliek, prispeli k zvýšeniu kvalitu a efektivitu učiteľskej praxe 

 
 
 

5 



Do budúcnosti: 

 Vytvárať pedagogickým zamestnancom dobré podmienky na výkon ich práce: 
        odborné – apelovať na vedenie školy zriaďovateľa, aby sa podporovalo vzdelávanie     
        a prísun nových informácií do práce pedagogických zamestnancov,  
        finančné – oceňovať prácu pedagogických zamestnancov, ktorú vykonávajú nad rámec  
        svojich povinností, náplne práce a vo svojom súkromnom čase,  
        materiálne – zabezpečiť dostatok kvalitných didaktických pomôcok (z vlastných      
        zdrojov a sponzorstva) 

 Zvyšovať status učiteľa.  

 Redukovať účasť a organizovanie niektorých akcií. Nakoľko výchovno-vzdelávací proces 
považujeme množstvom akcií za presýtený (interné akcie materskej školy, akcie 
školského úradu, CVČ, Kultúrneho domu, ZŠ, ZUŠ a iných organizácií), podporovať 
pedagogických zamestnancov v kompetentnom rozhodovaní.  

 Zvyšovať úroveň práce s didaktickou technikou. 

3.) Ďalšie informácie o škole : 
 
3. 1) Výchova a vzdelávanie v školskom roku 2019/2020, Školský vzdelávací program.  
 
      Edukácia bola realizovaná podľa ŠKVP „S ÚSMEVOM HRAVO A ZDRAVO“  vypracovaného 
kolektívom MŠ z inovovaného ŠVP. K daným témam boli volené adekvátne stratégie 
a progresívne metódy, stimulačné prostriedky vrátane didaktických. Preferujeme skupinovú 
výučbu, zážitkovú formu učenia, didaktické aktivity a hry s rešpektovaním vývojových 
aspektov detí. Pri rozvíjaní kognitívnych a učebných kompetencií boli nápomocné pracovné 
zošity, riešenie jednoduchých edukačných PC programov a používanie IKT pomôcok. 
  
KOGNITÍVNA OBLASŤ 
Pri dosahovaní výkonových štandardov a kompetencií v kognitívnej oblasti boli deti vedené 
k vyjadrovaniu a zdôvodňovaniu svojich názorov, postojov, k vyslovovaniu jednoduchých 
úsudkov či zadávaniu hypotéz. K upevňovaniu a rozvíjaniu poznatkov z hľadiska jednotlivých 
tém a vzdelávacích oblastí vo významnej miere pomohla pedagogická diskusia a otvorená 
bezbariérová komunikácia. Pri riešení problémových úloh prejavovali aktivitu, hľadali 
odpovede a riešenia. U väčšiny detí sme zaznamenali progres v kognitívnej oblasti ako aj 
v začiatkoch logického myslenia. Deti majú osvojené veku primerané základné poznatky 
z rôznych oblastí - Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek 
a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb – nie 
všetci dokázali prezentovať svoje poznatky pred kolektívom. V rámci nadobudnutia 
potrebnej sebadôvery a interpersonálnej odvahy sme volili individuálny prístup. U detí sme 
podporovali zvedavosť pri objavovaní okolitého sveta, rozvíjali túžbu spoznávať 
prostredníctvom pozorovania a skúmania, vysvetľovania a rozprávania, predvádzaním 
pokusov. 
Aj v školskom roku 2019/2020 sme spolupracovali s logopedickou poradňou v Myjave. V 
septembri   sa uskutočnila vstupná diagnostika v MŠ a 8 detí bolo odporučených navštevovať 
logopedickú ambulanciu. Cieľavedome sme preto podporovali rozvoj správnej výslovnosti 
hlások, primeranú hlasitosť rečového prejavu, gramatickú správnosť, zreteľnosť a tempo reči.  
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V bežných komunikačných situáciách deti vedia vyjadriť svoje myšlienky, vysloviť oznam, 
prosbu, poďakovanie. Schopnosť samostatného odpovedania na otázky je na rozdielnej 
úrovni. Tempo rečového prejavu je primeraná, hlasitosť a skákanie do reči sme museli 
u niektorých detí zámerne ovplyvňovať. Podporovali sme rozvoj slovnej zásoby s využitím 
obrázkového materiálu, učebných pomôcok, pojmových máp, obrázkového čítania, písania 
listov, tvorbou homoným, antoným a používaním synonymických výrazov. Pozornosť sme 
venovali súvislému vyjadrovaniu tvorbou jednoduchých a rozvitých viet prostredníctvom 
pomocných otázok, opisom predmetu, objasňovaním významu prečítaného tvorbou 
hádaniek, improvizáciou, prezeraním kníh a encyklopédií a ich paralelným komentovaním. 
Zároveň spoznávali písmená veľkej abecedy, dokázali napísať svoje meno, skladať z písmen 
slová, určiť hlásku na začiatku a konci slova. Kôli ochoreniu COVID - 19 sme nenavštevovali 
MS - knižnicu osobne ale deti sa postupne zoznamovali s rozličnými literárnymi žánrami v 
MŠ, naučili sa vyhľadávať knihy podľa označenia písmenom abecedy a orientovať sa v knižnej 
ponuke. V mesiaci Január sa uskutočnilo logopedické  vyšetrenie  v priestoroch našej MŠ, kde 
ešte niektoré z detí boli odporučené pokračovať v návšteve logopedickej ambulancie. 
V hrových činnostiach aplikovali získané poznatky a skúsenosti, zámerne boli rozvíjané 
poznávacie a učebné kompetencie. V oblasti Čísla a vzťahy zisťovali počet predmetov do 10, 
určovali počet pomocou hmatu, sluchu. Manipulovali s predmetmi – pridávali, odoberali, 
rozdeľovali, určovali viac, menej a rovnako. Geometria a meranie - podporovali orientáciu 
v priestore a v rovine. Naučili sa určovať polohu predmetov pomocou slovných spojení 
(vpredu, vzadu, vedľa, medzi...), porovnávali plošné a priestorové tvary (dĺžku, výšku, šírku), 
určovali polohu po umiestnení v usporiadanom tvare. V oblasti logiky sme deťom poskytli 
možnosti riešenia pravdivých a nepravdivých tvrdení, vytváranie, triedenie a porovnávanie 
skupín na základe určeného pravidla. V podoblasti Práca s informáciami digitálne pomôcky 
a hračky – BeeBot a interaktívna tabuľa , PC. Na overovanie poznatkov pracovné zošity:  
Matematické predstavy predškoláka, Rozvoj poznania predškoláka. 

  

PERCEPTUÁLNO - MOTORICKÁ OBLASŤ  
Všetky deti obľubujú pohyb, pohybové aktivity, pohybovo-hudobné hry a činnosti, radi 
tancujú. V oblasti hrubej motoriky sme u niekoľkých detí zaznamenali ťažkopádnosť, 
nesprávnu koordináciu pohybov a rýchlu unaviteľnosť. V relaxačných cvičeniach, 
telovýchovných chvíľkach a cielených pohybových aktivitách sme sa zamerali najmä na 
zdravotnú stránku – správne držanie tela, dýchanie, súlad pohybov v spojení 
s predcvičovaním učiteľkou, reagovanie na telocvičné názvoslovie. Účinná motivácia, 
striedanie rámcových tém týždňa, pohybové a súťažné hry podporovali záujem detí. 
Pohybovo-relaxačné cvičenia sa uskutočňovali ráno vo vymedzenom čase a priestore, 
priaznivo ovplyvňovali náladu detí, naštartovali metabolizmus a udržali ho v lepšom chode 
počas celého dňa. Deti cvičili prezlečené v telocvičnom úbore s náčiním a hudobným 
sprievodom. Cvičenia s náčiním zároveň precvičovali úchop a jemnú motoriku ruky a prstov. 
Zapojili sme sa do projektu SFZ 
 „ Dajme spolu gól“, kde deti získavali fyzickú zdatnosť v radostnej atmosfére. 

Väčšina detí mala už na začiatku školského roka osvojený správny úchop grafického 
materiálu. Menšie nedostatky sa postupne odstraňovali a u všetkých detí sa postupne 
zdokonaľovali a zautomatizovali. 
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V grafomotorických činnostiach sme sa zamerali na správny prítlak, zaznamenávanie 
grafickej stopy, schopnosť napodobňovať požadované tvary a symboly. Mierne problémy 
mali niektoré deti pri strihaní, skladaní papiera, či uplatnení vizuomotoriky. Jemné svalstvo 
ruky si precvičovali navliekaním predmetov, vyšívaním na dierkované podložky, vkladaním 
tvarov do otvorov, krčením, trhaním a stáčaním papiera. Spoznávali vlastnosti materiálov 
výtvarných, prírodných vlastností, odpadových, technických a učili sa s nimi narábať. 
Skvalitnenie hygienických a seba obslužných návykov sme zaznamenávali postupne na 
základe osvojeného stupňa zručností – vedia sa samostatne vyzliecť a obliecť, obuť a vyzuť, 
uložiť oblečenie v skrinkách, upraviť lehátko po spánku, vykonávajú osobnú hygienu 
a umývajú si pred spaním zuby. Postupne sa naučili zapínať gombíky, zipsy, šnurovať a viazať 
mašličky, dievčatá samostatne učesať. Cielene sa rozvíjali návyky týkajúce sa kultúry 
stolovania. Počas roka používali pri obede celý príbor, v druhom polroku si samostatne 
naberali polievku z mís, odnášali a prinášali hlavné jedlo. Spolupracovali a pomáhali pri 
úprave prostredia k stolovaniu, dbali na čistotu, dodržiavali dohodnuté pravidlá. 
Senzomotoriku a vizuomotoriku zdokonaľovali a rozvíjali konštruktívne hry, postupne vznikali 
dokonalejšie zostavy stavieb, objektov, zložitejšie celky, zároveň sa precvičovala priestorová 
orientácia. 

  

SOCIÁLNO – EMOCIONÁLNA OBLASŤ 

V edukačných aktivitách sa deti učili spontánne aj zámerne, prežívali zážitky úspechu aj 
neúspechu pri plnení rôznych úloh. Osobnostné a sociálne kompetencie si rozvíjali prácou 
v skupinách, pričom boli vedené k vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu ohľaduplnosti, 
zotrvaní v činnosti a k jej dokončeniu. Integrovaným prvkom prosociálnej výchovy 
a dodržiavaním práv spoločného spolunažívaniu postupne viedlo k akceptácií rozdielov 
a rozvíjaniu schopnosti uvedomiť si dôsledky svojho správania sa. Využívali sme metódy 
ranného kruhu, diskusie, spoločnej tvorby pravidiel a uplatňovanie prosociálnej výchovy. 

Deti sa postupne dokázali zdravo presadiť, odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti. Ťažkosti 
nastávali v situáciách, keď mali hovoriť pravdu, priznať si vinu (nezvaľovať na iných) a zaujať 
pri riešení konfliktu správne stanovisko. Pomáhali správne vzory správania, príbehy 
s detským hrdinom, skutočné príbehy s mravným poslaním v duchu porozumenia a lásky. 
(Kniha: Detským srdiečkam, prosociálne príbehy) 

V činnostiach s výtvarným a pracovným materiálom sa deťom ponechal priestor pre voľnosť 
kreativity a nápaditosti. Deti boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti, zodpovednosti 
a k samostatnosti. 
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SWOT analýza MŠ 

Silné stránky 

 100 % kvalifikovanosť zamestnancov 

 Záujem pedagogických zamestnancov 

o ďalšie vzdelávanie 

 Kreativita zamestnancov 

 Záujem zamestnancov podieľať sa na 

aktivitách školy, projektoch 

 ŠkVP pripravený na mieru podmienkam 

MŠ 

 Výborná pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

 Dostatok kvalitných učebných pomôcok 

a hračiek 

  Zrekonštruovaný a  obnovený interiér 

a exteriér MŠ 

 Web stránka školy 

 Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

RŠ, ZŠ, ZUŠ, knižnicou, regionálnym 

strediskom a inými mestskými inštitúciami 

Slabé stránky 

× Potreba dobudovania školského 

dvora  

× Spolupráca s niektorými rodičmi 

 

 

 

Príležitosti 

 Záujem rodičov o kvalitnú výchovu 

a vzdelávanie ich detí založené na 

princípoch dobrého partnerstva 

 Využívanie možnosti prípravy a realizácie 

nových projektov, napr. z prostriedkov 

EÚ, firiem a pod. 

Ohrozenia 

× Zmena legislatívy 

× Demografické zmeny 

× Pandemické ochorenia 
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3.2) Spolupráca školy s rodinou o poskytovaní služieb deťom a rodičom  
       (§ 2 ods. 2 písm. c): 
 
     Rodina a materská škola 
Rodičia majú možnosť podieľať sa na dianí v materskej škole a sú pravidelne informovaní 
o všetkom čo sa v nej deje (cez osobný kontakt - každodenný s učiteľkou, nástenky alebo 
internetovú stránku školy). 
Učiteľky individuálnymi pohovormi informujú rodičov o správaní sa detí, pokrokoch vo 
výchono – vzdelávacej oblasti a pomáhajú rodičom prípadne radou v otázkach výchovy 
a vzdelávania detí.  
Pedagógovia chránia súkromie rodiny a zachovávajú diskrétnosť v ich vnútorných 
záležitostiach. MŠ podporuje rodinu a pomáha rodičom v starostlivosti o dieťa. 
     Dôležitou súčasťou spolupráce sú aktivity, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovy 
v našej materskej škole. Podporujú celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Stávajú sa tradíciou 
a vypovedajú o hodnotovej profilácii materskej školy. 
Príprava kultúrno – spoločenských a športových aktivít je dlhodobá a cielená záležitosť. Jej 
charakteristickou vlastnosťou je silná citová podstata. Vyžaduje si zohľadnenie vnútorných 
a vonkajších podmienok MŠ, výber originálneho obsahu spoločnej aktivity a participácie 
všetkých zamestnancov MŠ a rodiny.  
Umožňuje nám to v rôznych činnostiach a situáciách pomáhať rodičom a pozorovať 
individuálne prejavy detí, bližšie ich spoznávať a účinne pôsobiť na ich prosociálne 
formovanie.  Dieťa získava pocit istoty, čo pomáha jeho psychickej rovnováhe, dáva mu 
príležitosť spoznávať svoje možnosti a schopnosti v rôznych činnostiach, zároveň si ich 
rozvíjať a prirodzene sa porovnávať s rovesníkmi. 
 
Spolupráca s rodinou : 
 

 Umožniť rodičom návštevu detí v triede s možnosťou „zahrať sa, maľovať, 
konštruovať, rozprávať sa. 

 Pripraviť pre rodičov stretnutie s logopédom, psychológom, pedagógom 1. ročníka ZŠ 

 Do podujatí organizovaných inštitúciami v meste zapojiť i rodičov. 
 
     Materská škola, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava 
a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava boli v čase od 12.03.2020 do 31.05.2020  
z dôvodu pandémie COVID – 19 zatvorené.  
Prevádzka všetkých troch zariadení s určitými obmedzeniami bola obnovená od 01.06.2020. 
Z tohto dôvode neboli zrealizované mnohé projekty a aktivity, ktoré boli súčasťou ŠkVP  
„ S úsmevom hravo a zdravo.“ 
Počas prerušenia dochádzky detí do MŠ a jej EP výchovno – vzdelávací realizovali a 
zabezpečovali všetky pani učiteľky prostredníctvom www.msbradacova.eu pod názvom 
„Učenie hrou,“ za čo im patrí veľké poďakovanie.  
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4.) Údaje o počte detí materskej školy  
 

 
5.) Údaje o pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich vzdelávaní 
 
5.1) Materská škola , Bradáčova 773/30, Myjava:  
 
Pedagogickí zamestnanci - 9 kvalifikovaných učiteliek pre predprimárne vzdelávanie  
z toho 
4 učiteľky majú 1 atestáciu 
4 učiteľky majú kreditný príplatok  podľa § 14 ods.2 zákona  6% 
1 učiteľka nemá kreditný príplatok – nemá dostatočný počet kreditov 
2 učiteľky cez projekt: Praxou k zamestnaniu (ÚSVaR) 9 mesiacov 
Nepedagogickí zamestnanci - 7 nepedagogických zamestnancov: 
Ekonomický úsek: 
referent účtovníctva 

 
5.2)  EP, Hoštáky 671/12, Myjava:  
 
Pedagogickí zamestnanci - 9 kvalifikovaných učiteliek pre predprimárne vzdelávanie  
z toho 
8 učiteliek má 1 atestáciu,  
2 učiteľky majú kreditný príplatok  podľa § 14 ods.2 zákona 6% 
1 učiteľka nemá kreditný príplatok – nemá dostatočný počet kreditov 
Nepedagogickí zamestnanci -  7 nepedagogických zamestnancov: 
 
5.3)  EP, SNP 407/1, Myjava: 
 
Pedagogickí zamestnanci - 13 kvalifikovaných učiteliek pre predprimárne vzdelávanie  
z toho:  
3 učiteľky majú  1 atestáciu,  
12 učiteliek má kreditný príplatok  podľa § 14 ods.2 zákona 6% 
Nepedagogickí zamestnanci -  9 nepedagogických zamestnancov 
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Ročné 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  
tried 

Počet 
deti 

Z toho    
integr. 

Počet  
predškol. 

Počet 
odkladov 

Počet  
tried 

Počet 
detí 

Z toho 
integr. 

Počet 
predškol. 

Počet 
odkladov 

2-3 
ročné 

4   70 0 0 0 4   66 0 0 0 

3-4 
ročné 

3   68 0 0 0 3   68 0 0 0 

4-5 
ročné 

4   85 0 0 0 4   85 0 0 0 

5-6 
ročné 

4 106 1 106 12 4 105 1 105 13 

spolu 15 329 1 106 12 15 324 1 105 13 



5.4) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g)       
     

Materská škola Počet 

zamestnanci MŠ spolu     56 

Z toho PZ     33 

Z počtu PZ      33 

- kvalifikovaní     33 

-z projektu       2 

- nekvalifikovaní       0 

- dopĺňajú si vzdelanie       0 

Z toho NZ     23 

Z počtu NZ     23 

- účtovníctvo       1 

-upratovačky     7,5 

-zamestnanci ŠJ   11,5 

- pracovník v práčovni       2 

- údržba       1 

 
 
5.5)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)  
( uvádzať za školský rok 2019/2020) 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Aktualizačné  
( k 1. Atestácii ) 
MPC - Žilina 

2   2 0   0 

Inovačné 0   0 0   0 

Aktualizačné Zákon 
č. 138/2019 

33 32 0 33 

 
 
5.6) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
(§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2019/2020 na Materskej škole, Bradáčova 773/30, 
Myjava a jej Elokovaných pracoviskách, Hoštáky 671/12, Myjava a SNP 407/1, Myjava 
nebola.  
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6.) Ďalšie údaje o Materskej škole:  
 
6.1) Priestorové a materiálne podmienky školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   
 
     Priestorové podmienky sú vyhovujúce zapísanému počtu detí. Prostredie MŠ spĺňa 
estetické i priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a poslanie MŠ. 
Dbáme na to, aby usporiadanie tried umožňovalo deťom komunikáciu pri spoločných 
činnostiach v hrových skupinách , uľahčilo dieťaťu voľný styk s najbližším okolím , uľahčilo 
dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam , umožnilo dieťaťu plánovať a vytvárať hrové 
prostredie podľa vlastného zámeru , umožnilo deťom poznať vlastné pracovné tempo 
a umožnilo mu uvedomiť si vlastné možnosti , ponechať mu vlastný priestor v prostredí ,  
tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činností  
aby bolo bezpečné , hygienické , estetické a funkčné , umožnilo dodržiavanie vopred  
stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri manipulácii s predmetmi , 
učebnými pomôckami . K nezastupiteľnému vybaveniu tried patria hračky , učebné pomôcky, 
didaktická technika , ktoré sú priebežne podľa potreby dopĺňané s ohľadom na ich kvalitu 
a primeranosť veku dieťaťa. Detská odborná literatúra je súčasťou každej triedy , učiteľská 
knižnica sa dopĺňa podľa potreby a ponuky odborných a certifikovaných publikácií .Taktiež 
pravidelne dopĺňame aktuálnu a platnú legislatívu .  
Všetky triedy sú napojené na internet , sú vybavené zostavou PC s tlačiarňami , kopírkami 
(účelové finančné prostriedky) .  
 
6.2) Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, 
 
Prvky ihriska pre deti v školskom areály, kuchynská linka – prídavná kuchynka HP, skrinky, 
stôl, stoličky pre kuchárky, stoličky do riaditeľne, 2 koberce do tried, didaktické pomôcky, 
hračky do tried (z finančných prostriedkov  na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, školné – rodičovský príspevok, 2% zo základu dane z príjmov za príslušný 
kalendárny rok a z bežných prostriedkov materskej školy). 
 
6.3) Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava: 
 
Nábytok do tried, koberec, žalúzie, šatníkové skrinky pre učiteľky, skrinky pre kuchárky, 
kuchynská linka – prídavná kuchynka HP, (z finančných prostriedkov  na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školné – rodičovský príspevok, 2% zo základu 
dane z príjmov za príslušný kalendárny rok a z bežných prostriedkov materskej školy). 
 
6.4) Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava: 
 
Nábytok do tried, interaktívne tabule, koberce do tried (z finančných prostriedkov  na 
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školné – rodičovský 
príspevok, 2% zo základu dane z príjmov za príslušný kalendárny rok a z bežných 
prostriedkov materskej školy). 
 

13 
 
 



6.5) Zlepšenie materiálno - technického a ekonomického zabezpečenia školy 
      
Ciele: zabezpečiť  modernizáciu a opravy prostredníctvom vyhláseného projektu „ Znižovanie 
energetickej náročnosti budov materskej školy,“ (5 budov) a z vlastného rozpočtu mesta. 
 
1.Fáza: zrealizovaná: 
zateplenie striech, výmena okien, dverí, zatepľovanie všetkých objektov spojené s fasádnymi 
úpravami, kompletná výmena, elektrických a vykurovacích rozvodov, čiastočná výmena 
vodovodných rozvodov, výmena podláh, presklenie balkónov, čiastočná rekonštrukcia 
sociálnych zariadení. 
 
Cieľ: skvalitniť a rozšíriť výchovno-vzdelávací proces modernizáciou, učebnými 
a interaktívnymi  pomôckami (zabezpečiť logopéda alebo psychológa) 
Realizácia: školský rok 2018/2019 - zrealizované 
 
2.Fáza: zrealizovaná:  
rozšírenie priestorov MŠ, Bradáčova a EP, Hoštáky  o 2 triedy   pre deti, uskutočniť 
modernizáciu priestorov školských jedální – hospodársky pavilón. 
 
Cieľ: rozšírenie kapacity Materskej školy a Elokovaného pracoviska, modernizácia školských 
jedální. 
Realizácia: školský rok 2018/2019 a 2019/2020 - zrealizované 

 
3.Fáza: čiastočne zrealizované, v realizácii: 
oprava a náter oplotenia, postupné dopĺňať nové hracie prvky na školský dvor. 
 
Cieľ: zvýšiť bezpečnosť detí na školskom dvore. 
Realizácia: školský rok 2018/2021 
 
Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava, je zriaďovateľom Materskej školy a je tiež 
realizátorom jednotlivých projektov v spolupráci s Materskou školou, ktorej súčasťou sú 
Elokované pracoviská, Hoštáky 671/12 a SNP 407/1, Myjava. 
      
6.6) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 
ods. 1 písm. m., priložiť Správu   o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok). 
 
Sú premetom „Správy o hospodárení od 01.09.2019 do 31.08.2020,“ ktorá je prílohou 
„Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2019/2020.“ 
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6.7)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
 
     Koncepcia rozvoja MŠ na obdobie 2019 – 2020 vychádzala predovšetkým zo spracovanej 
SWOT analýzy školy, v ktorej sú identifikované  silné a slabé stránky školy, možnosti ale aj 
ohrozenia - riziká jej ďalšieho rozvoja. Na základe tejto analýzy sme definovali 4 kľúčové 
oblasti jej ďalšieho rozvoja :  
a./ Zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. 
b./ Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov  
     školy. 
c./ Zlepšenie úrovne materiálno technického vybavenia školy. 
d./ Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy. 
 
a./ Zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. 
     Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ Bradáčova, Myjava „S úsmevom  
hravo a zdravo“ je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s  
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z . Zákon o výchove a  
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských  
školách. Dôraz sa v ňom kladie na uplatňovanie práv dieťaťa – zosilňovanie vzájomného  
porozumenia, tolerancie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd.   
Zameranie pracoviska Bradáčova 773/30, Myjava -  zapojené do projektu  
„Budeme FIT s Fit loptami,“ projekt je zameraný na pohybovú výchovu detí prostredníctvom 
cvičenia na fit  loptách, ktoré v  značnej  miere  pomáha  zlepšiť  koordináciu  pohybov,  
orientáciu  v  priestore  a  hlavne prispieva k posilneniu svalstva celého tela. 
Zameranie Elokovaného pracoviska Hoštáky 671/12, Myjava: 
„V prírode  veselo  a zdravo,“  podpora  zdravia,  pohybu  a budovania  pozitívneho  vzťahu k 
prírode.   
Zameranie Elokovaného pracoviska SNP 407/1, Myjava: 
„Pohyb – to je predsa zdravie,“ obohatenie pohybových činností (denné cvičenia, telocvik,  
pobyt vonku),ale aj iné športové akcie. 
 
Výchovou k prosociálnosti utvárať a rozvíjať u detí sociálnu a emocionálnu inteligenciu,  
ktorá je predpokladom sebareguláciu správania, zvyšovania interpersonálnej a 
intrapersonálnej kompetencie a autonómie dieťaťa. Rozvíjať predprimárnu výchovu a 
vzdelávanie v súlade s požiadavkami spoločnosti – spokojné deti, spokojní rodičia, spokojní 
zamestnanci materskej školy. Realizovať hravou formou demokratický a humánny prístup k 
výchove a vzdelávaniu. 
Zdravie nie je jednoduchou neprítomnosťou choroby, ale je to stav plnej sociálnej  
psychickej a fyzickej pohody. Zdravie dieťaťa ovplyvňuje veľa činiteľov spätých s rodinným  
a životným prostredím. Environmentálnou výchovou preklenúť priepasť, ktorá vznikla medzi 
človekom a prírodou. Zoznámiť deti s prvotným environmentálnym poznaním, cez ochranu a 
tvorbu životného a pracovného prostredia. 
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b./ Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v súlade so Zákonom 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Profesijný rozvoj : 
je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, je súčasťou 
celoživotného vzdelávania a uskutočňuje sa prostredníctvom 
kvalifikačného vzdelávania, cieľom, ktorého je získanie vzdelania, ktorým pedagogický 
zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa 
kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti,  
funkčné vzdelávanie, cieľom, ktorého je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie 
riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného 
zamestnanca, 
špecializačné vzdelávanie, cieľom, ktorého je získanie profesijných kompetencií potrebných 
na výkon špecializovaných činností 
aktualizačné vzdelávanie, cieľom, ktorého je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského 
zariadenia, alebo zariadenia sociálnej pomoci udržiavanie alebo obnovovanie profesijných 
kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí 
a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno – vzdelávacích programoch, 
pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, získanie nových vedomostí a zručností 
v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti,  
inovačné vzdelávanie, cieľom je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií 
potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo pod kategórii 
pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, alebo 
uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní, 
adaptačné vzdelávanie, cieľom, ktorého je získanie profesijných kompetencií potrebných na 
výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 
a samostatný odborný zamestnanec. 
Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov :  
Vzdelávať sa budú aj nepedagogickí zamestnanci, hlavne zamestnanci školskej jedálne. 
 
c./ Zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia . 
V tejto oblasti sme sa zamerali na pokračovanie modernizácie tried (výmena nábytku 
a doplnkov) , učebných, didaktických  a interaktívnych pomôcok , ktoré musia zodpovedať 
kritériám obsiahnutým v ŠkVP,  obnova školských detských ihrísk. 
 
d./ Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy. 
Prioritou bola spolupráca so zriaďovateľom, sponzormi a rodinou. 
Dôležité bolo reagovať a zapájať sa do projektov a grantov Ministerstva školstva SR. 
 
                                                                                                                                                      
V Myjave : 01.09.2020                                                                                                                                           
                                                                                                    Ľubica Kozárová, riaditeľka     
                 Materská škola, Bradáčova 773/30,      
                        907 01 Myjava                                                                                             
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