
                                   

MATERSKÁ ŠKOLA, BRADÁČOVA 773/30, 907  01 M Y J A VA 
 
 
                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
S p r á v a 

o výchovno – vzdelávacej 
činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach 
v školskom roku 2020/2021 

 
 
 
 
 

Materská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava 
Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, 907 01 Myjava 
Elokované pracovisko, SNP 407/1, 907 01 Myjava 
 
 
 
 
 



Predkladá: 
 
Ľubica Kozárová, riaditeľka   
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava      
 
 
 
 
Prerokované Pedagogickými  radami a Metodickými združeniami: 
 
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava: 30.09.2021 
Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava: 30.09.2021 
Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava:  30.09.2021    
 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy:  
       
Prerokované Radou školy: 12.10.2021 
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 2020/2021.“ 
 
 
 
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 2020/2021.“ 
 
 
 
Pavel Halabrín, primátor  
Mesta Myjava,  za zriaďovateľa  
 
 



Vypracovali: 
 
Ľubica Kozárová, riaditeľka, Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava 
Ľubica Mocková, zástupkyňa, Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava 
Mgr. Jana Ševčíková, zástupkyňa, Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava 
Janka Mizeráková, zástupkyňa, Elokované pracovisko, 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 2020/2021, 

plánu práce školy EP, Hoštáky 671/12, Myjava, za školský rok 2020/2021, 
plánu práce školy EP, SNP 407/1, Myjava, za školský rok 2020/2021. 

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 2020/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



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 za školský rok 2020/2021. 
 
 
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, MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava  

Ľubica Mocková zástupkyňa riaditeľky, MŠ, Bradáčova 773/30, 
Myjava  

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

Janka Mizeráková 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, MŠ, Bradáčova 773/30, 
Myjava 

Danka Valášková vedúca školskej jedálne 

 
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. 
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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. Bc. 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 2020/2021: 
     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  20.10.2020, 07.05.2021, 17.08.2021, pracovala v súlade so štatútom Rady školy 
a rokovacím poriadkom Rady školy. 
RŠ pripravila plán zasadnutí RŠ na šk. 2020/2021. 
Oboznámila sa s výsledkami zápisu detí do MŠ a EP na rok 2021/2022. 
Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021 – povinné 
predprimárne vzdelávanie (riaditeľka MŠ a EP poukázala na zmeny v zákone v praxi). 
Vyjadrovala sa k zloženiu jedálneho lístka – na základe návrhov a podnetov rodičov. 
Bola informovaná o výsledkoch hospodárenia, finančných prostriedkoch,  ktoré MŠ alebo EP, 
získala od darcov - 2% dane z príjmu a sponzorov. 
Rozoberala a riešila výchovné problémy detí MŠ a EP, 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. 
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2.4) Údaje o metodickom združení, pedagogickej rade - poradné orgány riaditeľky školy:  
     Činnosť metodických združení bola zameraná na aplikovanie Školského vzdelávacieho 
programu „S úsmevom, hravo a zdravo,“ do edukačnej činnosti MŠ a EP, 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,  
„V prírode veselo a zdravo“ - Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava,  
„Pohyb to je predsa zdravie“ - Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava. 
MZ sa riadilo štatútom MZ a rokovacím poriadkom MZ, ktoré boli vypracované v súlade 
s platnou legislatívou. Vypracovaním týchto dokumentov MZ sa určili kompetencie vedúcich  
MZ a zároveň sa určila funkcia, ciele tohto poradného orgánu riaditeľky školy, vrátane 
určenia  povinností členov MZ.  
     Z činnosti vyplýva, že je potrebné naďalej sa 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 v súvislosti s povinným pred primárnym 
vzdelávaním. 
     Pozitívny je záujem o profesijný rast PZ,  uskutočnenie školení, individuálna konzultácia pri 
riešení výchovno - vzdelávacích problémov detí. 
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 dôsledku pandémie COVID-19 neboli realizované ukážky edukačných aktivít predškolákov.  
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. Hospitácie boli realizované len medzi kolegyňami na triedach. 
 
Činnosť pedagogických rád: 
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľky MŠ a EP, 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 2020/2021 zasadali 5 krát – v novembri, 
februári, apríli, júni, auguste. 
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Na svojom augustovom zasadnutí  sa pedagogické rady vyjadrovali k Správe 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 za školský rok 2019/2020, návrhu ročného plánu práce školy pre školský rok 
2020/2021.  Počas školského roka priebežne hodnotili plnenie učebných osnov - vzdelávacie 
štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie.  Evalvácia 
pedagogických činností prispievala k zlepšeniu kvality výchova a vzdelávania a spolupráce 
s rodinou. Organizačne zabezpečovali aktivity, 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 a vzniknutej situácie s súvislosti s pandémiou COVID-19.   
 
MZ a PR boli zamerané na prácu učiteliek s deťmi  a aktivity:  
(obmedzené vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu) 

 Poznávacia vychádzka  železničná stanica v Myjave 

 Poznávacia vychádzka autobusová stanica v Myjave 

 Poznávacie vychádzky do  Trnovcov 

 Branno-športová vychádzka a hry v okolí Myjavy 

 Jesenné tvorenie 

 Tvorenie s rodičmi z odpadového materiálu (zhotovovanie doma, výstavka v MŠ a EP) 

 Program- video na web stránke Myjavy „Pre starkých“ 

 Tanečný maratón 

 Sadenie v záhradke „Zvedavej lienky“- stromček hruška, cesnak  

 Práce v záhradke „Zvedavej lienky“- strihanie ríbezlí, stromčekov, sadenie do 

záhradných kontajnerov - reďkovka, špenát, cibuľka, cesnak 

 Sánkovanie , stavanie  „Snehuliakova“ 

 Mikulášsky program – po triedach 

 Hitparáda 

 Kvízy a triedne súťaže /Príroda, Naše mesto, Predmety okolo nás/ 

 Rozprávkový týždeň karneval na triedach 

 Malí kuchári - /tvorenie veselých tanierov, pomazánok, smoothies z  mrkvy/ 

 Záhradka v triede – sadenie fazuľky, žeruchy 

 Deň Zeme – hrabanie areálu MŠ, EP, zberanie odpadkov v okolí  

 Poznávací kvíz – na školskom dvore /kvety, prírodniny, stromy/ 

 Poznávací výlet Suchý polder - rybačka, domáce zvieratká na hospodárskom dvore 

 Rozlúčka predškolákov – rozprávkové popoludnia na školských dvoroch, DK, Stará 

Myjava, Trnovce 

 Výlet – Čachtický hrad, Mini farma, Podolie – miniatúry 

 Výlet – hrad Branč 

 Sférické kino – Les a jeho život 
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 Deň detí v MŠ a EP 

 Rozlúčka predškolákov v Padelkoch,  s kamarátmi na školskom dvore s diskotékou 

 Noc v škôlke  

 Výtvarné súťaže:  Dúhový kolotoč, India očami detí 

 Športové hry na štadióne  

Projekty: 
Múdre hranie, Predškoláci 
Iné aktivity  
Logopedické vyšetrenia 
Testy školskej zrelosti 
Plavecký výcvik, krúžky:  
COVID-19 – neuskutočnili sa 
Rodičovské schôdzky – prebehli v septembri 2020, prerokovával sa: 
Školský poriadok, Školskom vzdelávacom programe, interné záležitosti 
(viackrát sa nekonali z dôvodu pandemickej situácie) 
 
3.) Ďalšie informácie o škole : 
 
3.1) Analýza dosiahnutých výsledkov výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom             
roku 2020-2021:      
     Edukácia bola realizovaná podľa ŠkVP „S ÚSMEVOM HRAVO A ZDRAVO“. 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. 
 
A: OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
Silné stránky: 

 deti dokážu nadviazať komunikáciu, formulujú  gramaticky správne jednoduché , 
rozvité vety a súvetia, 

 snažia sa o správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, niektoré hlásky dokážu 
identifikovať, 

 rozlišujú fikciu a realitu, dokážu reprodukovať text, 

 vedia predvídať udalosti deja, domýšľať príbehy, opísať vlastné predstavy, obsah 
a zážitky z čítania sa snažia vyjadriť prostredníctvom dramatizácie  či hudobno – 
pohybových činností, 

 rozlišujú medzi poéziou a prózou, vedia posúdiť, či sa slová rýmujú, pri práci s knihou 
vnímajú výrazy ako autor, spisovateľ, kniha, strana, ilustrácia, poznajú pravidlá 
vedenia dialógu, 

 vedia kresliť grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia , dlane a prstov, - 
snažia sa správne držať ceruzku, kresliaci materiál. 
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Slabé stránky: 

 používanie jednoslovných odpovedí, 

 nedodržiavanie pravidiel vedenia dialógu, 

 časté chyby vo výslovnosti, 

 nesprávna hlasová hygiena, hlasná, ukričaná komunikácia, 

 nesprávne sedenie aj nesprávne držanie písacieho materiálu 

 otáčanie pracovného listu, zošita 
 

B: OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
Silné stránky: 

 úroveň kognitívnych schopností je adekvátna, deti rady riešia hlavolamy, tajničky, 
puzzle, 

 správne určujú počet predmetov v skupine, triedia objekty na základe  daných 
vlastností, rozhodujú, či objekt má alebo nemá dané vlastnosti, 

 dokážu zoradiť objekty na základe postupnosti, vytvárajú skupiny s rovnakým 
počtom, rozlišujú viac, menej, rovnako v skupine do 10, 

 ovládajú základy digi technológií, 

 rozlišujú geometrické tvary, vedia rozlíšiť kocku, guľu, valec, 

 vedia určiť polohu predmetov, 

 odhadom, meraním dokážu porovnávať predmety, podľa veľkosti usporiadajú 
skupinu 3 - 4 predmetov. 

Slabé stránky: 

 nesprávne identifikovanie štvorca a obdĺžnika, 

 slabšia koncentrácia a vytrvalosť pri práci s Bee – botom 

C: OBLASŤ:  ČLOVEK A PRÍRODA 
Silné stránky: 

 deti rady experimentujú, skúmajú , oboznamujú sa s novými javmi, poznatky 
získavajú a overujú si ich  vyhľadávaním v encyklopédiách, knihách, 

 spoznávajú súvislosti prírodných javov, kolobeh  aj význam vody, 

 vedia identifikovať prvky počasia, počas roka realizovali krátkodobé pozorovanie 
zmien v prírode, 

 triedia prírodné reálie podľa daných kritérií, 

 identifikujú rôznorodosť rastlinnej ríše, poznajú živú a neživú prírodu, 

 poznávajú zem ako súčasť vesmíru, 

 identifikujú rôznorodosť živočíšnej ríše, poznajú zvieratá, spôsob ich života, mláďatá, 
starostlivosť o ne, úžitok, 

 poznajú ľudské telo, jeho fyziologické funkcie. 

Slabé stránky: 

 aj keď majú deti adekvátne poznatky nedokážu ich zrozumiteľne od komunikovať 
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D: OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
Silné stránky: 

 deti poznajú svoje meno, adresu, mená ostatných detí aj učiteliek 

 vyjadrujú svoje zážitky, pocity , potreby, názory, 

 poznajú rodinnú hierarchiu aj rolu rodičov, 

 poznajú významné miesta v meste, regionálne zvyky, 

 rozlišujú a správne používajú pojmy včera, dnes, zajtra, ráno, na obed, večer, 

 vedia sa správať ohľaduplne, pracovať v skupine, 

 dokážu hodnotiť svoj stav,  pokúšajú sa ovládať svoje správanie, 

 v hrách vytvárajú priateľské dvojice aj skupiny, nadväzujú sociálnu aj jazykovú 
komunikáciu, 

 poznajú a rozlišujú pozitívne aj negatívne ľudské vlastnosti, 

 učia sa nenásilne riešiť konflikt, 

 poznajú základne pravidlá správania sa v cestnej premávke. 

Slabé stránky: 

 znížená koncentrácia, seba regulácia, sebaovládanie detí pri tolerovaní hovoriaceho. 

E: OBLASŤ: ČLOVEK A SVET PRÁCE 
Silné stránky: 

 úroveň seba obslužných činností je u väčšiny  detí primeraná,  

 v práci s technickým materiálom je úroveň  zručností väčšiny detí adekvátna, 

 deti poznajú a rozlišujú  prírodné materiály, 

 poznajú vlastnosti predmetov, 

 dokážu vytvoriť jednoduché výrobky, 

 dokážu podľa inštrukcie narábať s náradím a nástrojmi, 

 poznajú tradičné remeslá. 

Slabé stránky: 

 v mladšej vekovej skupine sú deti málo samostatné pri sebaobslužných činnostiach, 

 niektoré deti majú oslabenú jemnú motoriku, nedokážu vytrhávať z papiera, 
s ťažkosťami strihajú. 

F: OBLASŤ : UMENIE A KULTÚRA 
Silné stránky: 

 deti obľubujú kreatívne činnosti, radi experimentujú s materiálmi, farbami, 

 rady tancujú, vyjadrujú sa pohybom, osvojujú si hudobno – pohybové hry, 

 absenciu divadelných rozprávkových predstavení (pandemická situácia) si deti 
s učiteľkami nahradili vlastnými jednoduchými dramatizáciami a hrami. 

Slabé stránky: 

 úroveň motoriky u detí v štádiu vývinu, 

 potreba väčšej motivácie detí, mnohé nemajú primeranú trpezlivosť, chcú  dosiahnuť 
výsledok bez námahy, hneď.  
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G: OBLASŤ : ZDRAVIE A POHYB 
Silné stránky: 

 pohybové aktivity deti obľubujú, 

 vďaka každodenným pohybovým aktivitám deti ovládajú základné lokomočné 
pohyby, 

 poznajú správnu terminológiu zdravotných cvičení, 

 snažia sa rešpektovať pravidlá pohybových hier, 

 zvládnu turistické vychádzky do prírody, 

 deti starších vekových skupín majú seba obslužné zručnosti osvojené na dobrej 
úrovni. 

Slabé stránky: 

 nesprávne držanie tela, 

 zlozvyky vyplývajúce z konzumného spôsobu života. 
  

SWOT ANALÝZA  
Silné stránky: 

 výhodná poloha materskej školy, 

 zrekonštruované a zmodernizované priestory MŠ, exteriér aj interiér, 

 kvalifikovaní  a aktívni zamestnanci, 

 výborné vybavenie  didaktickými pomôckami, hračkami, 

 dobrá spolupráca s organizáciami v meste ( ZŠ, Dom kultúry, CPPPaP, logopedička 
atď.),  

 snaha o dobrú spoluprácu s rodinou. 

Slabé stránky: 

 meniaca sa legislatíva, 

 oklieštené aktivity a nerealizovateľné akcie  pre deti (pandemická situácia). 
  

3.2) Spolupráca školy s rodinou:  
Rodina a materská škola 
     Rodičia mali možnosť podieľať sa na dianí v Materskej škole a Elokovaných pracoviskách 
a boli pravidelne informovaní o všetkom čo sa v nich deje (cez osobný kontakt - každodenný 
s učiteľkou, nástenky alebo internetovú stránku školy). 
Učiteľky individuálnymi pohovormi informovali rodičov o správaní sa detí, pokrokoch vo 
výchovno – vzdelávacej oblasti a pomáhali 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 Materskej škole a Elokovaných pracoviskách. Podporovali celostný rozvoj osobnosti 
dieťaťa, stali sa tradíciou a vypovedajú o hodnotovej profilácii Materskej školy a Elokovaných 
pracoviskách. 
Príprava kultúrno – spoločenských a športových aktivít je dlhodobá a cielená záležitosť. Jej 
charakteristickou vlastnosťou je silná citová podstata. Z dôvodu COVID-19 ich realizácia 
z časti absentovala. 
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Vyžaduje si zohľadnenie vnútorných a vonkajších podmienok MŠ a EP,  výber originálneho 
obsahu spoločnej aktivity a participácie všetkých zamestnancov MŠ, EP 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 (tento školský rok netradičnými formami – 
videá, fotodokumentácie...). 
Materská škola, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava 
a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, fungovali v roku 2021  v nasledujúcom režime:  

 od 01.01.2021 do 08.01.2021 boli zatvorené všetky tri pracoviská - obdobie zimných 

prázdnin, 

 od 11.01.2021 do 15.01.2021 bola otvorená MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava pre 

kritickú infraštruktúru (vojaci, policajti, hasiči, zdravotníci), EP, Hoštáky 671/12, a EP, 

SNP 407/1, Myjava boli zatvorené, 

 od 18.01.2021 do 12.03.2021 boli otvorené všetky tri pracoviská pre kritickú 

infraštruktúru a pre tých zákonných zástupcov detí, ktorí nemohli pracovať z domu,  

 od 15.03.2021 do 31.03.2021 bolo otvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava, pre kritickú 

infraštruktúru, MŠ, Bradáčova 773/30, a EP, SNP 4071/, Myjava, boli zatvorené, 

 od 06.04.2021 do 09.04.2021 boli otvorené všetky tri pracoviská pre kritickú 

infraštruktúru a pre tých zákonných zástupcov detí, ktorí nemohli pracovať z domu,  

 od 12.04.2021 boli otvorené všetky tri pracoviská pre všetkých zákonných zástupcov 

detí navštevujúcich MŠ a EP. 

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.  

4.) Údaje o počte detí MŠ a EP: 
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R o č n é 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet  
tried 

Počet 
deti 

Z toho    
integr. 

Počet  
predškol. 

Počet 
odkladov 

Počet  
tried 

Počet 
detí 

Z toho 
integr. 

Počet 
predškol. 

Počet 
pokračovat 
v PPV 

2-3 
ročné 

4   48 0 0 0 4   51 0 0 0 

3-4 
ročné 

3   76 0 0 0 3   75 0 0 0 

4-5 
ročné 

3   60 0 0 0 3   60 0 0 0 

5-6 
ročné 

5 125 0 105 12 5 124 0 108 10 

spolu 15 309 0 105 12 15 310 0 108 10 

http://www.msbradacova.eu/


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 
Nepedagogickí zamestnanci - 7 nepedagogických zamestnancov: 
Ekonomický úsek: referent účtovníctva     
 
5.2)  EP, Hoštáky 671/12, Myjava:  
Pedagogickí zamestnanci - 11 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 
 
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 

- nekvalifikovaní       0 

- dopĺňajú si vzdelanie       0 

Z toho NZ     23 

Z počtu NZ     23 

- účtovníctvo       1 

-upratovačky       8 

-zamestnanci ŠJ     11 

- pracovník v práčovni       2 

- údržba       1 
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5.5)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h): 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Aktualizačné Zákon č. 
138/2019 

33   33 0   33 

Inovačné 0   0 0   0 

 
 
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.  
 
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 a EP spĺňajú 
estetické i priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a poslanie MŠ a EP. 
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) MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava: 

 Zrealizované bolo odvetranie vnútorných priestorov práčovne a skladov EP, SNP,  

 úspešný bol projekt: „Múdre hranie,“ všetky tri pracoviská (učebné pomôcky...), 

 rozvojový projekt: „Predškoláci,“(novovzniknutý priestor, vybavenie nábytkom, 
výtvarným, pracovným materiálom, učebnými a didaktickými pomôckami, uterákmi, 
vybavenie prídavnej kuchynky), 

 výmena a obnovenie tried na všetkých troch pracoviskách (nábytok, koberce),                                

 výmena prechodových interiérových dverí na MŠ, Bradáčova, 

 výmena prídavných kuchyniek: 2 na MŠ, Bradáčova, 2 na EP, Hoštáky, 

 zrekonštruované a opravené boli i sociálne zariadenia pre deti a zamestnancov a tiež 
prídavné kuchynky v pavilóne B, MŠ, Bradáčova, 
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 vybudovanie dvoch vstupných vonkajších veľkých železných brán: MŠ, Bradáčova 
a EP, SNP, 

 výmena zmiešavacích batérií na reguláciu teplej vody na EP, SNP, 

 oprava vodovodného potrubia pavilón A na EP, Hoštáky, 

 vybavenie interaktívnymi tabuľami: po 1 na každé pracovisko, tlačiarne, notebooky, 

 pokračujúce budovanie detských ihrísk : nové hracie prvky, obnova už vybudovaných 
EP, Hoštáky a EP, SNP, 

 oprava a náter oplotenia, 

 didaktické pomôcky, hračky do tried, výtvarný a pracovný materiál pre deti,  
(realizácia 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). 

 
Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava, je zriaďovateľom MŠ a je tiež realizátorom 
jednotlivých projektov v spolupráci s Materskou školou, ktorej súčasťou sú Elokované 
pracoviská, Hoštáky 671/12 a SNP 407/1, Myjava. 
      
6.3) 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 01.09.2020 do 31.08.2021,“ ktorá je prílohou 
„Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2020/2021.“ 
 
6.4)  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 2020 – 2021 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 si zadefinovali 4 kľúčové 
oblasti ďalšieho rozvoja a posilnenia  pozície. MŠ a EP sú hodnotené ako veľmi dobré 
v oblasti:  
a.) riadiacej,  
b.) pedagogickej,  
c.) personálnej,  
d.) ekonomicko – hospodárskej. 
a.) Riadiaca oblasť: 
na základe priaznivých referencií v rodičovskej verejnosti a realizáciou programov a 
projektov, je dlhodobo počet detí zastabilizovaný, prijímame každoročne maximálny počet 
detí tak, aby boli kapacitne rovnomerne naplnené všetky tri pracoviská. 
b.) Pedagogická oblasť: 
MŠ a EP sa profitovali v Školskom vzdelávacom programe: „S úsmevom hravo a zdravo,“ 
pričom táto oblasť je obohatená o úspešné projekty: „Záhradka zvedavej linky, Dopravné 
ihrisko, Múdre hranie, Predškoláci...“ 
Na základe získaných skúseností a výsledkov došlo aj k výberu a zastabilizovaniu vzájomnej 
spolupráce s tými pre nás najlepšími a najvhodnejšími inštitúciami– partnermi, podieľajúcimi 
sa na realizácii Školského vzdelávacieho programu ale aj nadštandardnými aktivitami.  
Významne sa skvalitnila krúžková činnosť vychádzajúca z požiadaviek rodičov a detí.  

13 



c.) Personálna oblasť: 
v hodnotenom období došlo k čiastočnému „omladeniu“ pedagogického i nepedagogického 
kolektívu, čo prispelo k inováciám výchovno vzdelávacieho procesu, k modernizácii vo 
využívaní  digitálnych technológii a technológií v modernizovaných školských jedálňach. 
Pedagogický kolektív je podporovaný v ďalšom pedagogickom vzdelávaní, čoby sa malo 
priaznivo odrážať v ich práci, zvyšovať úroveň pedagogického procesu a osobnostného rastu 
(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). Všetci kmeňoví pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní  
Vzdelávali sa aj všetci nepedagogickí zamestnanci (v oblasti GDPR, BOZP, PO,ŠJ). 
d.) Ekonomicko – hospodárska oblasť:  
pokračoval proces materiálno – technickej obnovy MŠ a EP 
    Starostlivosti o materiálne a technické zabezpečenie patrilo významné miesto v riadiacej 
práci v MŠ a EP, nakoľko pôsobilo významnou mierou na vytváranie celkovej klímy a kultúry 
školy, ktorá determinuje aj celý pedagogický proces a jeho výsledky. Motivuje všetkých 
zamestnancov, deti, ale aj rodičov k dosahovaniu priaznivých výsledkov, umožňuje im 
napĺňať ich očakávania a pedagógom realizovať ich predstavy o modernom vychovávaní 
a vzdelávaní. 
Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít MŠ a EP: 
prioritou bola spolupráca so zriaďovateľom, sponzormi a rodinou. 
Dôležité bolo reagovať a zapájať sa do projektov a grantov Ministerstva školstva SR. 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Myjave : 20.09.2021                                                                                                                                           
                                                                                                              Ľubica Kozárová, riaditeľka     
                 Materská škola, Bradáčova 773/30,      
                        907 01 Myjava                                                                                             
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