
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

evanjelickej materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20 

v  Bratislave za školský rok 2017/2018 
 

        

 

 

I. Prerokovanie na pedagogickej rade  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2017/2018 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa           .  
 

 

 

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

riaditeľka školy 

 

 

II. Prerokovanie v Rade školy 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2017/2018 prerokovala rada školy dňa  

Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZD ECAV vo  Zvolene schváliť správu.  

 

 

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

predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

ZD ECAV vo Zvolene 

 
a) s c h v a ľ u j e 

 

b) neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Evanjelickej 

materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava za školský rok 2017/2018. 

       

 
PaedDr. Slavomír Hanuska     Mgr. Ján Hroboň  

zástupca dištriktuálneho dozorcu    dištriktuálny biskup 

 

 

.......................................     ........................................ 
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Východiská a podklady: 

 

1.  Vyhláška 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.  Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

3.  Informácie o činnosti Rady školy pri EMŠ Tupolevova 20, Bratislava. 

4.  Koncepcia školy a školského vzdelávacieho programu na roky 2017/2018. 

5.  Vyhodnotenie plnenia plánu práce MŠ za školský rok 2017/2018. 

6.  Ďalšie podklady 

6.1  Voľno – časové aktivity školy 

6.2  Vyhodnotenie spolupráce: 

 spolupráca s rodičmi,  

 spolupráca s cirkevným zborom,  

 spolupráca s centrom CPPP a P, 

 spolupráca s klinickým logopédom z ambulancie klinickej logopédie 

na Strečnianskej ulici v Bratislave, patriacej pod LOGOPEDICKÉ 

CENTRUM ASOBI, Logopédia,s.r.o., Šustekova 2, Bratislava,  

 spolupráca so školskou jedálňou, 

 spolupráca s autobusovou dopravou, 

 spolupráca s knižnicou, 

 spolupráca so Šport-komplex Tempo. 

 

7. Prílohy:  

 uverejnené články v školskom roku 2017/2018.  
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Evanjelickej 

materskej školy Dr. F. Melanchtona v Bratislave za školský rok 2017/2018. 

 

 

Základné údaje o materskej škole  

 

1. Identifikačné údaje  
Názov školy Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona 

Adresa školy  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava 

Telefónne číslo 02/ 63 812 823 

E-mailová adresa basnarovaa@centrum.sk, basnarovaa@gmail.com 

www adresa  www.emsbratislava.sk 

Zriaďovateľ Západný dištrikt ECAV na Slovensku 

 

 

2.Vedúci zamestnanci  
Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Anna Bašnárová riaditeľ školy, menovaná od 16.3. 2015 

 

 

3. Údaje o rade školy: 
 

 Rada školy 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 12.10.2015. Funkčné obdobie začalo dňom 12.10.2015 

na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 
1. Mgr. Miroslava Lapšanská, PhD. predseda rodičov 

2. Ing. Zuzana Švač člen rodičov 
3. Mgr. Ján Kolesár člen zriaďovateľa 
4. PaedDr. Vladimír Daniš člen zriaďovateľa 
5. Mgr. Lenka Lukáčová člen pedagogických zamestnancov 

 

 

Činnosť Rady školy za školský rok 2017/2018: 

 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje 

a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia. Rada školy sa v školskom roku 

2017/2018 oficiálne stretla tri krát.  

Na svojich stretnutiach rada prerokovala:  

 plán práce materskej školy na školský rok 2017/2018, 

 školský poriadok, 

mailto:sona.rybarikova@post.sk
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 prevádzkový poriadok,  

 Školský vzdelávací program na školský rok 2017/2018, 

 návrh zriaďovateľa ZD ECAV vo Zvolene na počty detí v triedach MŠ a kritéria 

prijatia detí do MŠ na školský rok 2018/2019,  

 spôsob manipulácie s peniazmi rodičov, 

 2% z daní, 

 pomoci MŠ pri materiálno-technickom vybavení, 

 finančné zabezpečenie chodu materskej školy, 

 riešenie problematiky uhrádzania režijných nákladov detí evanjelickej materskej školy 

v spornej otázke nesprávneho zaradenia detí evanjelickej materskej školy ako cudzích 

stravníkov v školskej jedálni, 

 aktivitám školy,  

 návrhy na opravu a realizáciu detského školského ihriska, 

 ochrana osobných údajov. 

 

 

Iné poradné orgány školy 

 

Činnosť pedagogickej rady 

 

Hlavný obsah rokovaní:  

Školský poriadok - jeho zmeny i dodatky, Plán práce školy, práca so Školským 

vzdelávacím programom, formy triedneho plánovania a vypĺňanie dokumentácie, hodnotenie 

zamestnancov, hodnotenie vzdelávania a jeho prínos do priamej práce s deťmi, analýza 

výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých vekových skupinách a hodnotenie 

realizovaných triednych projektov, návrh zriaďovateľa na počty detí v triedach a kritériá 

na prijímanie detí, príprava na revidovanie učebných osnov Školského vzdelávacieho 

programu. Pozornosť sa venovala materiálno-technickému vybaveniu materskej školy.  

Prínos v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti školy: prerozdelenie 

konkrétnych úloh pri plnení Plánu práce školy, práca so Školským vzdelávacím programom 

a zistenie, že je potrebné dodržiavanie formulára zvolenej formy triedneho plánovania, 

vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti počas školského roka, špecifická a príprava detí 

na školu, vypracovanie návrhov a odporúčaní pre nový školský rok, úspešnosť v realizácii 

školských a triednych projektov, záujem o ďalšie vzdelávanie.  

Kontrola záverov z pedagogických porád sa realizovala podľa aktuálnosti úloh 

priebežnou kontrolou a referovaním o splnených úlohách na začiatku pedagogickej rady. 

 

Činnosť metodického združenia 

Vedúca metodického združenia: Mgr. Jana Mariašová 

 

Plán metodického združenia sa zameral: 

K riešeniu problémového správania detí v jednotlivých triedach, aktualizácia webovej 

stránky, k integrácií informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho 

procesu, k eliminácií hluku pri presunoch do školskej jedálne, k správnemu spôsobu 

zapisovania do triednych kníh, k využívaniu metodických materiálov odbornej literatúry.  

Učebné osnovy a triedne plány overovali všetky pedagogické zamestnankyne 

v priamej výchovno-vzdelávacej práci. 
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Právne vedomie a odborné kompetencie:  

- pedagogickí zamestnanci si mohli zvyšovať sebavzdelávaním a samoštúdiom platnej 

legislatívy, ktorá bola publikovaná najmä v jednotlivých číslach časopisu Škola manažment 

legislatíva, v praktických príručkách Manažment materskej školy, Materská škola a jej 

riadenie. Učiteľky si mohli naštudovať aj odborné články a príspevky na stránke 

www.ecav.sk, www.minedu.sk, www.crinfo.iedu.sk. 

 

 Údaje o počte detí  

 

  
 T

ri
ed

y
  

Stav k 15.9.2017 Stav k 31.8.2018 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z toho 

2 ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é 

d
et

i 

Veková 

kategória 

Počet  

detí 

spolu 

Z toho 

2 ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é 

d
et

i 

S
p

o
lu

 Z toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

S
p

o
lu

 Z toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

1. 3-4 17      3-4 17      

2. 4-5 20      4-5 20      

3. 4-6 24  12 12 1  4-6 24  13 13 1  

Spolu 61  12 12 1   61  13 13 1  

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2017/2018 v malej triede je 17. 

Ročná priemerná dochádzka za 1.triedu je 12 detí.  

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2017/2018 v strednej triede je 20. 

Ročná priemerná dochádzka za 2.triedu je 16 detí. 

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2017/2018 vo veľkej triede je 24. 

Ročná priemerná dochádzka za 3.triedu je 19 detí. 

 

 

 

 

Uplatňované vzdelávacie plány 

P. č. Veková kategória Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika) 

1.   

3 – 6 ročné deti 

Školský vzdelávací program  "Cesta za poznaním" - nudiť sa 

nebudeme, hrať sa naučíme a na cestu poznania sa dáme, pri tom si 

ruky podáme a slušne sa správame.   

2. 6 ročné deti Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou v materských školách 

 

 

http://www.ecav.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.crinfo.iedu.sk/
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Počet PC a notebookov pravidelne využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti a počet 

interaktívnych tabúľ využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

Počet PC a notebookov Počet interaktívnych tabúľ 

2        a           2 0 

 

 Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  

Materská škola Počet  Počet 

Zamestnanci MŠ spolu:                      7 

- z toho PZ* 6 - z toho NZ** 1 

Z počtu  PZ: Z počtu NZ 

- kvalifikovaní 6 - špeciálny pedagóg***  

- nekvalifikovaní 0 - upratovačky 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - ostatní   
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci, špeciálny pedagóg*** – ak je 

platený podľa osobitej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

4. Koncepcia školy a školského vzdelávacieho programu na roky 

2017 – 2018 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

v školskom roku 2017/2018 bolo zabezpečené najmä z troch zdrojov. Boli to prostriedky 

pridelené v rozpočte na originálne kompetencie, príspevky zákonných zástupcov detí 

a milodarov.  

 

Priestorové a materiálne podmienky školy 

Vnútorná kontrola bola zameraná na plnenie pracovných povinností zamestnancov 

a dodržiavanie predpisov bezpečnosti pri práci. V máji 2017 sa vedúci a ostatný zamestnanci 

zúčastnili školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účelne pretvorené prevádzkové 

priestory a ich doplnenie o nové vybavenie poskytovali dobré podmienky pre uspokojovanie 

potrieb zamestnancov a detí. 

V materiálno-technickej oblasti sme doplnili vybavenie materskej školy o didaktické 

pomôcky, zostavu detského nábytku, šatňové skrinky, ochranné rolety, vysávač, farebnú 

kopírku. Maľovali sme triedu, kúpeľňu, zrealizovali čiastočnú opravu vybraných okien pre 

zabezpečenie vetrania vo všetkých triedach. Doplnili sme knižnicu o aktuálnu odbornú 

literatúru.  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  
Jedným z hlavných cieľov Evanjelickej materskej školy v uplynulom školskom roku 

2017/18 bolo vedenie detí v duchovnej oblasti. Počas každodenných ranných stíšení sme sa 

s deťmi modlili, spievali si kresťanské piesne, čítali biblické príbehy a diskutovali o nich. 

Každý pondelok materskú školu navštevovali študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty, 

ktorí viedli hodinu náboženstva pod vedením pána farára Kolesára a pána Juríka, dekana 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Každú stredu obohacovala duchovné vedenie detí 

edukácia misijných pracovníkov z Detskej misie, ktorá pôsobí pri cirkevnom zbore 

na Legionárskej ulici v Bratislave. 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná podľa školského vzdelávacieho 

programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý rozvíja dieťa v siedmych 

vzdelávacích oblastiach.  

 

Spomenieme Jazyk a komunikáciu: 

  V triede sa realizovalo množstvo vzdelávacích aktivít na rozvoj schopností zvukovej 

analýzy reči - rytmizovanie riekaniek, hľadanie rýmov, vyčleňovanie prvej hlásky a pod. 

Niekoľkokrát v priebehu školského roka deti navštívili knižnicu, čím si utvárali 

predčitateľskú gramotnosť a pozitívny vzťah ku knihám. Spolupracujeme formou 

pripravovaných edukačných aktivít s vydavateľstvom  Mladé letá aj so Slovenskou národnou 

galériou. 

Pod vedením pani učiteľky si deti  prostredníctvom grafomotorických cvičení zlepšujú 

jemnú motoriku, lepší úchop ceruzky, učia sa kresliť svoje prvé čiary, vlnky, oblúky. U detí 

sme na konci školského roka zaznamenali veľký pokrok  v tejto oblasti. Pozitívne hodnotila 

výsledky detí z predškolskej triedy aj pani psychologička, ktorá v januári uskutočnila testy 

školskej zrelosti.  

 

Matematika a práca s informáciami: 

 Aktivity spadajúce pod túto oblasť boli v triede veľmi obľúbené. Do edukácie sme ich 

zaraďovali pravidelne formou hier, slovných úloh, pracovných listov a logických úloh. 

Z geometrie sa deti učili určovať základné geometrické tvary, orientovať sa v priestore či 

v štvorcovej sieti, porovnávať veľkosti a dĺžky. 

 

Umenie a kultúra: 

 Výtvarno-estetická výchova bola v triede realizovaná každý týždeň. Pod 

profesionálnym vedením pani výtvarníčky si deti rozvíjali svoje výtvarné schopnosti, 

zručnosti a návyky. Výtvarné diela detí zdobili interiér materskej školy, pravidelne boli 

vystavené v priestoroch kostola, príležitostne boli niektoré práce uverejnené v cirkevnej tlači. 

Počas roka boli zaraďované aj výtvarné činnosti s tvarom v priestore, kde deti 

získavali zručnosti pri práci s papierom či mäkkým modelovacím materiálom. Cyklus 

programov zameraných na rozvoj zmyslového vnímania v Slovenskej filharmónií, opakované  

nahrávanie detskej relácie Fidlibum z RTVS v priestoroch materskej školy prispievajú 

k estetickej výchove našich detí. 

 

Zdravie a pohyb: 

 Deti boli pomocou vhodných telesných cvičení vedené k osvojovaniu 

a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Zdravotné cvičenia boli zamerané na 

správne držanie tela a prevenciu plochých nôh. Súčasťou tejto oblasti boli i sebaobslužné 

činnosti, hygienické návyky a osveta v oblasti zdravého životného štýlu.  

V novembri deti absolvovali dvojtýždňový kurz korčuľovania, v marci gymnastiku 

v telocvični TJ Sokol a v júni plavecký výcvik. 

 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť 

Výlet a vychádzky boli dobrým prostriedkom aj k dopravnej výchove a poznávaniu 

pravidiel cestnej premávky. Prakticky si mohli deti svoje vedomosti a zručnosti z dopravných 

pravidiel overiť počas edukačnej aktivity „Dopraváčik“, kde sa v praxi ako vodiči bicykla či 

kolobežky učili dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. 

S spoznávaním neživej prírody boli spojené dve exkurzie. Vo vodárenskom múzeu 

sledovali pokusy s vodou a spoznávali tak jej vlastnosti a vo hvezdárni v Hlohovci objavovali 

tajomstvá nočnej oblohy a vesmírnych telies. Celkom inú besedu deti zažili s nevidiacim 
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Jurajom Prágerom, ktorý deťom rozprával o živote so zrakovým postihnutím a o jeho vernom 

priateľovi, vodiacom psovi Arkusovi.  

Pred Veľkou nocou sme navštívili aj seniorov v Evanjelickom dome starostlivosti 

na Palisádach, kde sme vystúpili s nacvičeným predveľkonočným pásmom. Jedným z cieľov 

týchto návštev bolo utváranie vzťahu a sociálneho cítenia k starším a nemocným ľuďom.  

 

Vo všetkých vzdelávacích aktivitách bol priestor na vštepovanie pravidiel slušnosti, 

kultúrneho a prosociálneho správania najčastejšie metódou rozhovoru, pozorovania 

a napodobňovania vhodných modelov správania. 
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5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce materskej školy 
 

Aktivity organizované materskou školou 

(Uvádzať len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy)  

 

Mesiac Názov aktivity Popis aktivity 

Október Ovocný piknik  

Cieľ: Viesť deti k ochutnávke 

rozličného ovocia a jeho 

rôznych formy spracovaní. 

Počas pikniku deti ochutnávali rôzne ovocie 

v rôznom spracovaní – nakrájané, odšťavené, 

smoothie a pod.  

Prínos: V rámci piknik mali deti možnosť 

spoznať rôzne druhy ovocia a ochutnať ich.  

 Rozprávkový zelovoc 

Cieľ: Naučiť deti rozoznávať 

rôzne druhy ovocia a zeleniny 

na obrázku i v skutočnosti. 

 

V rozprávkovom zelovoci sa deťom 

prihovoril Janko Jahodníček a predstavil im 

svoj zelovoc. Porozprával im odkiaľ prišlo 

rôzne ovocie i zelenina. Janko Jahodníček 

pozval deti na premietanie, kde si predstavili 

niektoré druhy ovocia a zeleniny, známe či 

menej známe. Po skončení premietania 

skontroloval znalosti detí zábavnou formou 

podľa vekovej hranice detí. Nakoniec deti 

podľa tried dostali námet na uskutočnenie 

ručnej práce.  

Prínos: Správne rozlišovanie ovocia 

a zeleniny pre zdravé stravovanie sa. 

 Zdravé zúbky – interaktívny 

program  

Cieľ: Rozvíjať u detí správne 

čistenie zubov zábavnou 

formou.  

Deti sa zúčastnili interaktívneho programu 

zameraného na zdravé zúbky, Dozvedeli sa 

ako si majú správe umývať a čistiť zúbky, 

zaspievali si pesničku s Mirom Jarošom 

a rozvíjali si svoje poznatky.  

 Návšteva zubnej sestričky 

v MŠ 

Cieľ: V spolupráci so zubnou 

ambulanciou 

MUDr. I. Viskupovej – 

v projekte „Zdravý úsmev“ je 

našim cieľom: Zaujať 

pozitívny postoj detí k svojmu 

zdraviu. 

Návštevou sestričky zo zubnej ambulancie 

priamo v MŠ sa deti primeraným spôsobom 

dozvedeli o tom, aké je dôležité starať sa 

o svoje zúbky, aby získali dostatočnú 

prevenciu voči zubnému kazu, a to hlavne 

správnou stravou, ale aj správnou technikou 

čistenia zúbkov. Deti vyskúšali naučenú 

techniku, ktorú následne praktizujú v MŠ 

počas celého školského roka. 

 Pyramída zdravia 

Cieľ: Deti spoznávali čo je pre 

ich zdravie prospešné.  

Pani učiteľky z malej triedy pripravili 

zábavný interaktívny program o Pyramíde 

zdravia. Prostredníctvom programu sa 

dozvedeli, čo patrí do zdravého jedálneho 

lístka a čo tam nepatrí. Na základe názornej 
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ukážky triedili potraviny na zdravé 

a nezdravé, čím si získavali a upevňovali 

svoje poznatky o zdraví, zdravom stravovaní, 

vitamínoch a o zdravej životospráve. 

V závere si svoje poznatky preverili aj 

pracovným listom. 

Prínos: Ponúknuť deťom možnosti zdravého 

stravovania a správnej životosprávy pre náš 

organizmus.  

 Jesenné prázdniny  

30. – 31.10.2017 

 

November Kurz korčuľovania (VT) 

Cieľ: Umožniť deťom získať 

základy korčuľovania 

a rozvíjať získané schopnosti 

Realizácia: v športovej hale V. Dzurilu 

v Ružinove 

Kurzu sa zúčastnili prihlásené deti. Veľa sa 

naučili a mnohí prejavili túžbu sa tomuto 

športu naďalej venovať. Deti sa naučili 

zvládnuť rovnováhu, chôdzu, sklz vpred, 

pokročilejší korčuľovanie vpred, vzad, 

zmenu smeru a zastavenie.  

Prínos: Rozvoj pohybových zručností, radosť 

z pohybu. 

 Návšteva knižnice MT 

Kvak a Čľup 

Cieľ: Rozvíjať u detí vzťah ku 

knihám zábavnou formou.   

Deti z prvej triedy sa zúčastnili návštevy 

knižnice na Prokofievovej ulici, kde im 

pracovník knižnice zahral krátku časť 

rozprávky ako išli žabiak Kvak a Čľup 

plávať a potrebovali plavky. Následne im 

túto rozprávku aj prečítal z knižky. S deťmi 

viedol o prečítanej rozprávke rozhovor, kedy 

deti odpovedali na jeho otázky, čím si 

rozvíjali jazykové zručnosti, schopnosť 

tvoriť vety a neodpovedať len jedným 

slovom. Zároveň prekonávali strach 

komunikovať s neznámou osobou. 

 Návšteva knižnice ST 

Kozliatka 

Cieľ: Rozvíjať a upevňovať 

u detí vzťah ku knihám a ich 

poznatkom k nášmu životu.   

Deti boli na návšteve v knižnici na 

Prokofievovej ulici. Od pracovníka knižnice 

dostali úlohu, aby mu porozprávali rozprávku 

o vlkovi a kozliatkach. Deti si takto rozvíjali 

svoje komunikačné schopnosti, učili sa 

počúvať kamaráta a neskákať do reči 

druhému. Po prerozprávaní rozprávky im 

pracovník knižnice prečítal modernú verziu 

tejto rozprávky, kedy kozliatka boli poslušné, 

poslúchli mamu a vlkovi neotvorili. Cieľom 

tejto aktivity bolo rozprávať deťom 

o poslušnosti, nástrahách a nebezpečenstve, 
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ktoré na ne môžu čakať v živote, keď nebudú 

poslúchať. 

 Bábkové divadielko 

Benjamín 

Noví kamaráti 

Cieľ: U detí utvárať potrebu 

vytvárania kamarátskych 

vzťahov a ich udržanie.  

Deti sledovali v priestoroch materskej školy 

divadelné predstavenie: „Noví kamaráti“. 

Predstavenie bolo o súrodencoch, ktorí sa 

presťahovali do nového mesta a nikoho tam 

nepoznali. Prostredníctvom deja, v ktorom si 

hlavní hrdinovia vyberali s kým sa chcú hrať 

a s kým nie, si deti uvedomovali potrebu 

kamarátskych vzťahov, ich nadobúdanie 

a spôsob udržania. Súčasne si upevňovali 

základy slušného správania sa vo vzťahu 

k iným ľuďom a deťom - kamarátom. 

 Vystúpenie pre seniorov 

v EDS  

Cieľ: Učiť deti uctiť si ľudí 

každého veku a rozdávať im 

radosť. 

Deti vystúpili s pripraveným programom 

spoločne s Ľubkou a Jožkom Kováčovcami 

z Detskej misie na Žalm 121 v EDS, kde 

spríjemnili deň obyvateľom zariadenia. 

Zároveň im priniesli pripravené darčeky 

vo forme karty s trojrozmerným obrázkom 

ovocia (jablka, hrušky), ktoré deti sami 

vyrobili. 

 Putovanie vesmírom 

Cieľ: Oboznámiť zábavnou 

formou deti s našim vesmírom, 

planétami, hviezdami 

a súhvezdiami.  

Pán Kráčalík prišiel s pripraveným 

programom o vesmíre. Deti nastúpili 

do rakety a odviezli sa k vesmírnej stanici, 

rôznym planétam či súhvezdiam v našom 

vesmíre.  

December Depistáž predškolskej 

zrelosti 

Cieľ: Preveriť schopnosti 

našich detí, či sú zrelé 

na postup do základnej školy. 

Do našej materskej školy prišla pani 

psychologička Mgr. Danica Svitková 

z CPPP a P Švabinského 7, Bratislava. 

Predškoláci sa zúčastnili na testoch školskej 

zrelosti potrebné na vstup do základnej 

školy. 

 Mikuláš s Detskou misiou 

Cieľ: Prinášať deťom 

evanjelium príbehmi o Pánu 

Ježišovi Kristovi.  

Detská misia pripravila pre deti program 

v zborovom dome na Legionárskej ulici 

spojenú s rozdávaním mikulášskych 

darčekov.  

 Vystúpenie predškolákov 

pre seniorov v Zborovom 

dome 

Cieľ: Rozvíjať úctu detí 

k starším ľuďom – seniorom. 

Deti vystúpili s pripraveným programom 

v zborom dome na stretnutí seniorov. 

Zaspievali piesne, zarecitovali básne 

a rozdali pripravené vianočné darčeky, ktoré 

pri nich s láskou vyrobili (prekrásne záložky 

do knihy). 
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 Škriatok Fidlibum v MŠ 

Cieľ: Rozvíjať pri natáčaní 

programu Fidlibum prijateľné 

správanie detí a výtvarno-

estetickú tvorbu.  

Do materskej školy prišli filmári 

zo Slovenskej televízie natočiť program 

Fidlibum, kde deti aktívne spolupracovali 

na výtvarnej tvorbe „sgrafita“ a koláže 

s názvom Cesta do televízie. Počas natáčania 

programu boli aktívne, zapájali sa 

do hovoreného slova či diskusie a odpovedali 

na kontrolné otázky ku koncu natáčania.  

 Filharmonická škôlka 

pre najmenších 

Harfa 

Cieľ: Rozvíjať u detí cit 

pre hudbu a spoznávanie 

rôznych hudobných nástrojov. 

Slovenská filharmónia pripravila pre deti 

cyklus Hudobná akadémia pod názvom 

Filharmonická škôlka pre najmenších, kde 

predstavila deťom hudobný nástroj – harfa. 

Pod vedením moderátora Tomáša Boroša 

a poslucháčov z Katedry Hudobnej výchovy 

Pedagogickej fakulty UK si zahrali na telo, 

zaspievali si, či vypočuli nádherné skladby 

nielen na harfe, ale aj na iné hudobné 

nástroje.  

Prínos: V deťoch rozvíjať cit pre hudbu 

a spoznávanie rôznych hudobných nástrojov.  

 Predvianočné vystúpenie detí 

v kostole 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k vystúpeniu a prezentácií detí 

pred ľuďmi. 

Deti vystúpili na Službách Božích 

v Petržalskom kostole sv. Trojice 

s pripraveným programom, kde zaspievali 

piesne a zarecitovali básne o narodení Pána 

Ježiša. 

 Otvorená hodina Pohybovo-

dramatického krúžku 

Cieľ: Oboznámiť deti 

s výučbou na danom krúžku. 

Počas otvorenej hodine Tanečno-pohybovej 

prípravy si rodičia detí prezreli ako pani 

tanečníčka vedie deti k základom tanca 

rôznou zaujímavou formou. 

 Pečenie medovníkov 

Cieľ: Príprava medovníkov 

na Vianoce. 

Deti zo všetkých tried z pripraveného cesta, 

ktoré priniesli mamičky, vykrajovali rôzne 

formy medovníkov. Následne ich ozdobili 

a nechali i ch upiecť v školskej jedálni. 

Neskôr si na upečených medovníkoch 

pochutili. 

 Vianočné prázdniny 

23.12.2017 – 5.1.2018 

 

Január BBD – rozprávka Safaládka 

a Špajdlička 

Cieľ: Utvárať u detí pozitívny 

vzťah k medziľudským 

vzťahom a rozlišovaniu dobra 

V priestoroch Istropolisu sa deti zúčastnili 

bábkového predstavenia o pánovi Safládkovi 

a pánovi Špajdličkovi. Príbeh deťom 

prerozprávali ich psíkovia, ako sa dostali 

k svojim pánom a čo všetko spolu zažili vo 

veľkom svete.  
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a zla.  

 Pozorovanie vtákov – VT 

Cieľ: Rozvíjať u detí lásku 

k prírode, k vtákom, ich 

pozorovaním.  

Počas vychádzky k jazeru Draždiak deti 

pozorovali vtáky ako sýkorky, vrabce, 

červienky, vrany či havrany. Na jazere deti 

videli nespočetné vtáky ako labute, lysky, 

kačky, čajky, či holuby, ktorým priniesli 

nejaké dobroty na spestrenie ich stravy počas 

zimného obdobia.  

Február Polročné prázdniny 2.2.2018   

 Karneval v MŠ s Bublinovou 

show 

Cieľ: Rozvíjať u detí nielen 

predstavivosť a pravidlá 

slušného správania, ale aj 

sebaovládanie počas 

predstavenia. 

Počas karnevalu prišiel do materskej školy 

bublinár s „Bublinovou show“. Deti 

zo všetkých troch tried spoločne sledovali 

jeho vystúpenie. Bublinár vytváral 

z mydlovej vody bubliny rôzneho tvaru aj 

rôznej veľkosti. Taktiež tvoril bublinu 

v bubline, farebné bubliny a veľa malých 

bublín naraz, ktoré deti mohli naháňať 

a pukať. V závere vystúpenia vybraté deti 

zatvoril do jednej veľkej bubliny. Počas 

celého predstavenia deti prejavovali radosť, 

smiali sa a zabávali.  

Prínos: Rozvíjali si pravidlá slušného 

správania sa v spoločnosti detí aj dospelých, 

osvojovali si návyk sebaovládania sa počas 

kultúrneho predstavenia 

 Mladé leta – Ako vzniká 

kniha 

Cieľ: Utvárať u detí pozitívny 

vzťah ku knihám  

Po príchode tiet z vydavateľstva Mladé Letá 

sa deti dozvedeli ako taká kniha vzniká. 

Naučili sa nové ťažké slovíčka ako 

spisovateľ, vydavateľ, ilustrátor a podobne. 

Dozvedeli sa, že do knihy nemôžu kresliť 

a písať, trhať a ničiť ju, ale sa o ňu starať. 

 Návšteva pána Juraja 

Prágera 

Cieľ: Priblížiť deťom život 

zrakovo postihnutých ľudí. 

Počas návštevy pána Prágera so svojím 

psíkom Lukym sa deti dozvedeli, ako vníma 

nevidiaci človek veci okolo seba, aké 

používa pomôcky. Deti si vyskúšali bielu 

paličku, ale i mobilný telefón na mnohé veci 

okolo nás. Boli veľmi pozorné a učenlivé.  

Prínos: Deti si uvedomuli, že okolo nás živú 

ľudia s rôznym postihom a, že im treba 

pomáhať.  

Marec „Mimi a Líza“  

Cieľ: Priblížiť deťom život 

zrakovo postihnutých ľudí 

Pani učiteľky z veľkej triedy pripravili 

interaktívny program zameraný na rozvoj 

sluchového a hmatového vnímania. Deti sa 

dozvedeli z videa ako taký psík prichádza 
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zábavnou formou. k nevidiacemu človekovi, čo všetko sa musí 

naučiť, aby mu vedel pomáhať. Tiež sa 

dozvedeli, že existuje rozprávka 

o nevidiacom dievčatku, ktorá má vidiacu 

kamarátku. Po rozprávke si vyskúšali ako sa 

nevidiacim ľudom žije na rôznych 

stanovištiach.  

 Jarné prázdniny 5. – 9.3.2018  

 Kurz gymnastiky 

Cieľ: Utvárať u detí správnu 

koordináciu pohybu a zlepšiť 

pohybovú kultúru detí 

v priestoroch gymnastickej 

telocvične na rôznom náradí.   

V spolupráci s pánom Hečkom - ŠK Tempo 

s.r.o. sme sa zúčastnili so všetkými deťmi 

týždenného kurzu gymnastiky v TJ Sokol na 

Sokolskej ulici v Bratislave. Kurz bol 

zameraný na celostný pohybový rozvoj detí, 

na precvičenie a rozhýbanie celého tela, 

rozvoj vytrvalosti, pohyblivosti, spolupráce. 

Deti si najskôr rozcvičili celé telo, všetky 

svalové partie. Potom sa rozdelili 

do skupiniek, kde si následne zacvičili 

pod vedením skúsených cvičiteľov 

na rôznom telocvičnom a gymnastickom 

náradí ako sú žinenky, rebriny, kruhy, 

kladina, hrazda, trampolína... Všetko bolo 

prispôsobené veku a možnostiam detí.  

Prínos: Kurz prebiehal v príjemnej 

atmosfére. Posilnila sa obranyschopnosť 

detského organizmu a tiež správneho držania 

tela. Deti sa učili disciplíne, odvahe, rozšíril 

sa im obzor a poznanie. 

 Vysielanie relácie Fidlibum 

Cieľ: Vysielanie programu, 

v ktorom sa boli prezentované 

deti a ich práce.  

V sobotu ráno počas vysielania programu 

Fidlibum boli prezentované deti a ich práce, 

ktoré tvorili priamo pred kamerami 

kameramanov RTVS počas nakrúcania 

v decembri v našej materskej škole.  

 Návšteva knižnice ST 

Kvak a Čľup 

Cieľ: Rozvíjať u detí vzťah ku 

knihám zábavnou formou.   

Deti sa zúčastnili návštevy knižnice 

na Prokofievovej ulici, kde im pracovník 

knižnice zahral krátku časť rozprávky ako 

išli žabiak Kvak a Čľup plávať a potrebovali 

plavky. Následne im túto rozprávku aj 

prečítal z knižky. S deťmi viedol o prečítanej 

rozprávke rozhovor, kedy deti odpovedali na 

jeho otázky, čím si rozvíjali jazykové 

zručnosti, schopnosť tvoriť vety 

a neodpovedať len jedným slovom. Zároveň 

prekonávali strach komunikovať s neznámou 

osobou 
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 Návšteva knižnice MT 

Kozliatka 

Cieľ: Rozvíjať a upevňovať 

u detí vzťah ku knihám a ich 

poznatkom k nášmu životu.   

 

Deti boli na návšteve v knižnici 

na Prokofievovej ulici. Od pracovníka 

knižnice dostali úlohu, aby mu porozprávali 

rozprávku o vlkovi a kozliatkach. Deti si 

takto rozvíjali svoje komunikačné 

schopnosti, učili sa počúvať kamaráta 

a neskákať do reči druhému. 

Po prerozprávaní rozprávky im knihovník 

prečítal modernú verziu tejto rozprávky, 

kedy kozliatka boli poslušné, poslúchli 

mamu a vlkovi neotvorili. Cieľom tejto 

aktivity bolo rozprávať deťom o poslušnosti, 

nástrahách a nebezpečenstve, ktoré na ne 

môžu čakať v živote, keď nebudú poslúchať. 

 Návšteva knižnice VT 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívny 

vzťah ku knihám.  

Deti z veľkej triedy boli na návšteve  

v knižnici, kde sa dozvedeli ako vzniká kniha 

zábavnou formou. Pán knihovník, deťom 

predstavil svoje dvojča, ktoré ich naučilo, že 

knihy sa používajú na rozvíjanie nielen 

fantázie, ale aj nových poznatkov, rozvíjanie 

reči a správnej výslovnosti. Zároveň sa 

dozvedeli, že o knihy sa treba starať a neničiť 

ich. Následne spolu opravili nejaké knihy 

a učebnice.  

 Filharmonická škôlka 

pre najmenších 

Cieľ: Rozvíjať u detí cit 

pre hudbu a spoznávanie 

rôznych hudobných nástrojov 

Slovenská filharmónia pripravila pre deti 

cyklus Hudobná akadémia pod názvom 

Filharmonická škôlka pre najmenších. 

Pod vedením moderátora Tomáša Boroša 

a poslucháčov z Katedry Hudobnej výchovy 

Pedagogickej fakulty UK si zahrali na telo, 

zaspievali si, či vypočuli nádherné skladby 

ako Malá nočná hudba a podobne. 

 Veľkonočné prázdniny  

29.3. – 3.4.2018 

 

Apríl Tvorivé dielne MT – darček 

pre mamičky na Deň matiek 

Cieľ: Vyrábať náramky pre 

mamičky na Deň matiek 

Deti vyrábali v spolupráci s pani učiteľkami 

náramky pre svoje mamičky so svojím 

menom.  

 Od semienka k rastlinke ST 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívny 

vzťah k rastlinkám a ich 

semienkam.  

Pani učiteľka Janka Mariašová pripravila 

pre deti sadenie semiačok zábavnou formou. 

Najprv sa porozprávali o rastlinkách, neskôr 

o semienkach. Deti si do pripravených 

kelímkoch najprv dali hlinu do ktorej 

následne zasadili semiačka. Nakoniec ich 
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poliali vodou a uložili na parapetku 

na slniečko. Nakoniec spoločne zasadili 

konárik zo stromu Figa do črepníku, poliali 

vodou a uložili na okno.  

 Návšteva u našej bývalej 

pani učiteľky Doni spojená 

s vychádzkou do okolitej 

prírody v Jarovciach. MT 

a ST 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k starším osobám. 

Porovnávanie mesta a dediny.  

Počas návštevy u pani uč. Doni sa deti 

dozvedeli veľa zaujímavých vecí o živote na 

dedine, zaspievali si piesne a vypočuli krátky 

príbeh o Pánovi Ježišovi. Na prechádzke 

po dedine Jarovce si deti všímali okolitú 

prírodu i zvieratá.  

 Návšteva u našej bývalej 

pani učiteľky Doni spojená 

s vychádzkou do okolitej 

prírody v Jarovciach. VT 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k starším osobám. 

Porovnávanie mesta a dediny.  

Počas návštevy u pani uč. Doni sa deti 

dozvedeli veľa zaujímavých vecí o živote na 

dedine, zaspievali si piesne a vypočuli krátky 

príbeh o Pánovi Ježišovi. Na prechádzke 

po dedine Jarovce si deti všímali okolitú 

prírodu i zvieratá. Deti sa nakoniec 

naobedovali zo svojich ruksačikov.  

 Ako Lienka Bodkulienka 

videla semienko rásť. MT 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívny 

vzťah k rastlinkám 

a k semienkam.  

Pani učiteľka Janka Mariašová pripravila 

pre deti sadenie semiačok zábavnou formou. 

Najprv sa porozprávali o rastlinkách, neskôr 

o semienkach. Deti si do pripravených 

kelímkoch najprv dali hlinu do ktorej 

následne zasadili semiačka. Nakoniec ich 

poliali vodou a uložili na parapetku 

na slniečko. Nakoniec spoločne presadili 

rastlinku Antúriu do väčšieho črepníka, 

poliali a uložili na parapetku na slniečko.  

 Dopraváčik – v spolupráci 

s Mestskou políciou 

Cieľ: Oboznámiť deti 

s pravidlami cestnej premávky, 

poznať dopravné značky, 

semafor a učiť ich riadiť sa 

podľa nich. Utvárať pozitívne 

skúsenosti s dopravnou 

výchovou a Mestskou políciou. 

Po dohovore s hovorcom Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy, PhDr. Petrom 

Plevom prišli na náš školský dvor policajti, 

ktorí tam urobili dočasné dopravné ihrisko. 

Križovatku so semaforom, cesty 

s dopravnými značkami. Deti si v tento deň 

priniesli do MŠ bicykle, odrážadla, 

kolobežky, na hlavu ochranné prilby. 

S policajtmi si najskôr o všetkom 

porozprávali, prešli si celú trasu a sľúbili, že 

budú disciplinovaní. Potom im už nič 

nebránilo v tom, aby si naučené aj prakticky 

vyskúšali. A boli ozaj pozorní. Len dve deti 

dostali pokutu vo forme 10 drepov. Ale aj 

veľmi smutní, keď museli ihrisko opustiť, 

aby sa mohli vystriedať všetky deti.  
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Prínos: Na vychádzkach si všímajú dopravné 

značky, sú disciplinovaní pri prechode cez 

cestu a stále chcú toho vedieť oveľa viac 

 Výlet do hvezdárne 

v Hlohovci 

Cieľ: Oboznámiť deti 

s novými informáciami 

o vesmíre, planétach 

a súhvezdiach.   

Vo hvezdárni si deti pozreli rozprávky 

Slnečný priatelia a Potulky po vesmíre, kde 

deti sprevádzalo dievčatko Kamilka s ujom 

hvezdárom. Spolu spoznávali planéty, 

hviezdne sústavy, mliečnu dráhu, kométy, 

mesiace. Tiež sa dozvedeli zaujímavú 

informáciu o planétach, prvé štyri planéty sú 

kamenné a ďalšie štyri sú plynnatého 

skupenstva.  

Máj Deň matiek – vystúpenie 

v Evanjelickom kostole 

svätej Trojice v Petržalke 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k vystúpeniu a prezentácií detí 

pred ľuďmi i deťmi. 

Deti zo všetkých tried vystúpili 

s pripraveným programom básní a piesní  

a obohatili Služby Božie ku dňu matiek 

v Petržalskom kostole. 

Prínos: Rozvíjať u detí pozitívny vzťah 

k chrámu Božiemu a vystúpeniu pred ľuďmi 

i deťmi.  

 Slávnostná akadémia Art 

Pegas 

Cieľ: Prezentovať rodičom 

výučbu na danom krúžku vo 

forme slávnostnej akadémie.  

Počas Slávnostnej akadémie si mali možnosť 

rodičia pozrieť program, ktorý s nimi 

nacvičili ich tréneri a trénerky. Zúčastnili sa 

ich všetky triedy a predviedli parádny 

program pre rodičov svojich detí.  

 Vodárenské múzeum VT 

Cieľ: Oboznámiť a priblížiť 

vodu a jej cyklus hravou 

formou, ako neznečisťovať 

vodu a jej vplyv na prostredie 

v ktorom sa nachádza.  

Pri návšteve Vodárenského múzea sa deti 

z veľkej triedy oboznamovali s cyklom vody 

nielen v prírode, ale aj v meste hravou 

formou pri skladaní obrovských puzzlí. 

Zároveň sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti, 

kde sa voda všade nachádza. Pre deti 

pripravili organizátorky niekoľko pokusov 

ako napr. vodu vyčistiť keď je špinavá, ako 

nafúknuť rukavicu a pod. Príjemnou kvapkou 

pre deti bola záhrada, v ktorej si nielen zjedli 

svoje obedíky, ale sa i do sýtosti vyhrali 

na preliezkach. 

Prínos: V deťoch pozitívne utvárať vzťah 

k vode a jej spracovanie pre náš život 

a nášho okolia.  

 RTVS v MŠ 

Cieľ: Rozvíjať pri natáčaní 

programu Fidlibum prijateľné 

správanie detí. 

Do materskej školy prišli filmári 

zo Slovenskej televízie natočiť programy 

Fidlibum, kde deti aktívne spolupracovali 

s bábkohercami a hercami Miškou, 

Radomírom a Alexom.  
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 Divadielko Žu-žu 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívny 

vplyv k zdravému stravovaniu.  

Herci z relácie Fidlibum pripravili pre deti 

divadielko o Vendelínovi a jeho nezdravých 

stravovacích návykoch. Ako sa dozvedel, že 

jesť ovocie a zeleninu nie je až také zlé.  

Jún Deň detí v MŠ  

Poníky 

Cieľ: Naučiť sa správny 

prístup ku poníkom 

a rešpektovať určité pokyny 

inštruktoriek.  

Pre deti na Deň detí, sme pripravili vozenie 

na poníkoch. Deti učili ako pristupovať 

k týmto zvieratám, ako ich môžu česať 

i hladkať. Pri vození na poníkoch museli 

počúvať inštruktorku, aby nespadli či 

nebodaj poníka vyplašili svojim správaním.  

 Vysielanie relácie Fidlibum 

7.6.2018 

Cieľ: Vysielanie programu, 

v ktorom sa boli prezentované 

deti.  

V sobotu ráno počas vysielania programu 

Fidlibum boli prezentované deti z našej 

materskej školy a zahrali si Letí, letí, čo má 

krídla ..., nafukovali balóny a pokúšali sa 

o niektoré pokusy s balónmi.  

 Rozlúčka s predškolákmi 

v kostole Svätej Trojice 

v Petržalke 

Cieľ: Pri rozlúčke s materskou 

školou deti vystúpili 

s pripraveným programom. 

Deti vystúpili s pripraveným programom 

na Službách Božích v Petržalke. Najprv 

vystúpili všetky deti a po prvej piesni ostali 

na vystúpení len predškoláci s piesňami 

i básňami. Pieseň Boh je láska zaspievali deti 

s pripravenou kapelou a následne si 

po krátkom príhovore pani učiteľky Janky 

Mariašovej sme rozdali nielen osvedčenia 

o ukončení predprimárneho vzdelávania, ale 

i pripravené darčeky.  

 Kurz plávania VT a ST 

5. – 9.6.2017 

Cieľ: Oboznámiť deti s vodou 

a rôznymi štýlmi plávania.  

Na kurze plávania sa zúčastnili prihlásené 

deti z veľkej a strednej triedy. Kurz plávania 

prebiehal v plavárni na Slovnafte. Deti sa 

učili nielen základom rôznych štýlov 

plávania, ale aj splývať na vode, ponárať sa 

a najdôležitejšie vody sa nebáť.   

Prínos: Deti sa neboja vstúpiť do vody, 

poznajú základy plaveckých štýlov i oddychu 

na vode.  

 Vysielanie relácie Fidlibum 

23.6.2018 

Cieľ: Vysielanie programu, 

v ktorom sa boli prezentované 

deti.  

V sobotu ráno počas vysielania programu 

Fidlibum v RTVS boli prezentované deti so 

svojimi spomienkami, ktoré by mohli dať do 

svojho tzv. múzea. Miška a Radomír sa totiž 

detí pýtali čo by si oni vzali do svojho múzea 

a nechali by si ich na pamiatku.  
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6. Ďalšie informácie o škole 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

6.1. Voľno-časové aktivity školy  

Názov krúžku Zameranie 
Počet 

detí 
Vedenie krúžku 

Pohybovo-dramatická 

príprava (divadielko) 

Tanečná prípravka 15 SZUŠ ART PEGAS 

Pri Kríži 11, Bratislava 

Hudobno–pohybová 

príprava  

Tanečná prípravka 28 SZUŠ ART PEGAS 

Pri Kríži 11, Bratislava 

 

 

6.2. Spolupráca školy s rodičmi detí 

S pomocou mnohých rodičov sme vytvorili príjemné prostredie pre deti, ktoré veríme 

že prispeje k zlepšeniu  úrovne vzájomnej komunikácie.  

Formy spolupráce:   

 Spoločné podujatia: slávnostné vystúpenia v kostole ku Dňu matiek, Veľká Noc, 

Vianoce, záverečná slávnostná akadémia predškolákov, otvorená hodina z cudzieho 

jazyka, výstava Dary zeme, výtvarný prejav detí, plenárne stretnutie rodičov, 

individuálne konzultácie s rodičmi, možnosti účasti rodičov na športových aktivitách 

a kultúrnych podujatiach v Slovenskej filharmónií. 

 Finančná podpora rodičov pre zabezpečenie chodu materskej školy – didaktické 

pomôcky, doplnok stravy, hygienické potreby pre deti,  poukazovanie  z 2% daní, 

milodary 

 

 

6.2.2. Spolupráca s cirkevným zborom 

Spolupracujeme s cirkevným zborom v Petržalke formou: 

 kultúrnych vystúpení detí v kostole, 

 výstav výtvarných prác detí na prezentáciu materskej školy, 

 obohatením výtvarnými prácami Petržalský evanjelik, 

 kultúrnymi vystúpeniami detí pre dôchodcov, 

 motiváciou rodičov našich detí, aby sa deti zúčastnili letného denného tábora, 

organizovaným petržalským zborom. 

 

 

6.2.3. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
V skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi nám pomohla i spolupráca 

s odborníkmi z CPPP a P Švabinského 7, Bratislava. 

Formy  spolupráce:  

 orientačné testy školskej zrelosti budúcich školákov v decembri 2017, po nich sa 

uskutočnili individuálne konzultácie psychológa s rodičmi, s triednymi učiteľkami, 

s riaditeľkou. Neskôr vyhľadali niektorí rodičia pomoc v centre pri návrhoch 

na odklad povinnej školskej dochádzky a pomoc pri riešení neprimeraného správania 

sa detí. 

 

Prínos pre školu:  

- odborné usmernenie rodičov, ktorí uvažovali o odklade školskej dochádzky 

a konzultácie na skvalitnenie vzťahov medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a učiteľkami. 
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6.2.4. Spolupráca s logopédiou 

Spolupráca s klinickým logopédom z ambulancie klinickej logopédie na Strečnianskej 

ulici v Bratislave, patriacej pod LOGOPEDICKÉ CENTRUM ASOBI, Logopédia, s.r.o., 

Šustekova 2, Bratislava. 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina  

 

Cieľ: Intenzívna špecifická príprava 4-6 ročných detí na prechod do základnej školy. Deti sa 

pri individuálnom prístupe učia počúvať a sluchom rozlišovať hlásky v slovách. 

 

Prínos:  

- získanie základov pre čítanie s porozumením a predčitateľskú gramotnosť 

pred vstupom do ZŠ. 

 

 

6.2.5. Spolupráca so školskou jedálňou 

Riešenie problematiky uhrádzania režijných nákladov detí evanjelickej materskej 

školy v spornej otázke nesprávneho zaradenia detí ako cudzích stravníkov. 

 

 

6.2.6. Spolupráca s autobusovou dopravou Ymca s.r.o 

Forma spolupráce: zabezpečenie dopravy detí materskej školy na podujatia 

organizované mimo materskej školy. 

 

Prínos pre školu:  

- promptné zabezpečenie dopravy za zvýhodnených finančných podmienok. 

 

 

6.2.7. Miestna detská knižnica: 

 Počas školského roku sa deti zúčastnili v miestnej knižnici na Prokofievovej ulici, kde 

im v interaktívnom programe pripravili program. Pani knihovník pripravil pre deti zaujímavé 

programy pre všetky vekové kategórie materskej školy a vytváral pozitívny vzťah detí ku 

knihám. 

 

Prínos pre školu:  

 - pestovanie vzťahu detí ku knihám, obohatenie edukačných činností a rozvíjanie 

fantázie.  

 

 

6.2.8. Šport-komplex TEMPO - PaedDr. Hečko: 

Formy spolupráce:  

 Kurz korčuľovania pre 5 – 6 ročné deti, 

 Kurz plávania pre 5 – 6 ročné deti, 

 Gymnastika – zapojila sa celá materská škola 

 

Prínos pre školu:  

- realizovanie špecifických športových aktivít, ktoré nemôžeme realizovať v materskej 

škole.   
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Prezentácia školy v masmédiách: 

O niektorých aktivitách materskej školy bola verejnosť informovaná prostredníctvom 

Petržalského evanjelika, webovej stránky www.emsbratislava.sk, www.ecav.sk 

a Evanjelického posla spod Tatier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emsbratislava.sk/
http://www.ecav.sk/
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Prílohy: 
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EMŠ a kresťanské hodnoty 
 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť v našej evanjelickej materskej škole sa realizuje 

v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom v siedmich vzdelávacích oblastiach: 

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciám, Človek a príroda, Človek 

a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.  

 Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je výučba anglického jazyka. Deti sa učia 

pracovať s pracovnými zošitmi, ktoré sú prispôsobené ich veku a rozdelené do jednotlivých 

tém. Rozvíjajú si predovšetkým slovnú zásobu, utvárajú si pozitívny vzťah k anglickému 

jazyku zábavnom formou prostredníctvom hier, ukazovacích detských anglických piesní.  

 Estetickú výchovu rozvíjame u detí prostredníctvom kreslenia a maľovania, učíme deti 

výtvarne techniky. Základom tvorby detí je výtvarne spracovanie predstáv na základe 

citových podnetov z divadelných predstavení a sprostredkovaných zážitkov. Okrem kreslenia 

jednotlivých prvkov vedieme deti k spájaniu prvkov a ich včlenenie do istého deja, čím sa 

vytvorí celková kompozícia.  

 Počas celého roka našu materskú školu navštevuje zborový farár Ján Kolesár z CZ 

ECAV Petržalka spolu so študentmi z evanjelickej bohosloveckej fakulty. Primeranou formou 

deťom rozprávajú príbehy z Biblie, učia ich spievať detské kresťanské piesne. 

 Materskú školu pravidelne navštevujú tiež misijní pracovníci z OZ Detská misia, ktorí 

deťom pomocou príbehov, hier a súťaží približujú pravdy Božieho slova, dôležité pre ich 

duchovný život a rast. 

 Medzi naše hlavné ciele patrí duchovné vedenie detí čítaním biblických príbehov, 

modlitbami. Našou snahou je prirodzene v deťoch zanechávať duchovné hodnoty pri 

každodenných činnostiach. Dôležitá je pre nás dobrá atmosféra v triede, podporovanie 

kamarátskych vzťahov, pozitívne hodnotenie seba aj druhých, poznávanie pravidiel správania.  

 V tomto školskom roku chceme u našich detí aj naďalej rozvíjať kresťanské hodnoty, 

venovať sa poznávaniu biblických príbehov, kresťanských detských piesní a modlitieb a viesť 

ich k Ježišovi Kristovi a k hodnotám, o ktorých sa píše v Písme svätom. Prosíme, nech Pán 

Boh naďalej požehnáva našu prácu a dáva nám múdrosť pri vedení našich detí.  

 

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ 

 

 

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.5, ročník 22/2017 
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Poďakovanie za úrodu v EMŠ 
 

 Leto vystriedala jeseň a deti sa vrátili z prázdnin opäť do škôl. Naplnila sa i tá naša – 

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave -

Petržalke.  

 K letu sme sa v spomienkach a rozhovoroch s deťmi ešte chvíľu vracali. Chceli sme, 

aby si uvedomili, ako nám i tento rok požehnal Pán. V záhradách, v sadoch i na poliach 

dozreli plody a my sa za to chceme poďakovať. Je to naša úloha: naučiť deti, že nič nie je 

samo od seba, aj keď to tak v ich očiach možno vyzerá. Je to Božia starostlivosť a dobrota, 

ktorá si právom zaslúži našu vďačnosť.  

 Aby to deti lepšie pochopili, potrebujú to vidieť na vlastné oči. Ešte lepšie však, keď si 

to môžu chytiť, ovoňať a ochutnať. Preto sme v našej EMŠ zorganizovali výstavku ovocia 

a zeleniny. Rodičia detí poprinášali rôzne druhy: naše slovenské i exotické, známejšie tie 

menej známe. Jeden stôl nestačil na všetko, čo priniesli. Naplnili sme i regály v drevenom 

obchodíku aj prútené košíky, ktoré sme poukladali okolo po zemi. Deti potom prichádzali po 

skupinkách a spolu s pani učiteľkou obdivovali rozmanitosť a krásu toho všetkého. Učili sa 

rozpoznávať a pomenovať viaceré druhy ovocia a zeleniny a, samozrejme, aj ochutnávali. 

A nakoniec nesmelo chýbať ani fotografovanie s kamarátmi. Spomienky na škôlku budú 

vzácne aj po rokoch, tak nech je na čo spomínať.  

 V rovnakom duchu sa niesol i program, ktorý pre všetky deti pripravili pani učiteľky 

z predškolskej triedy. Vzdelávacou aktivitou s názvom „Rozprávkový zelovoc“ interaktívnym 

spôsobom pomohli deťom sa naučiť najbežnejšie druhy nášho ovocia a zeleniny. 

Prostriedkami tvorivej dramatiky, premietaním, rôznymi zábavnými aktivitami aj tvorivou 

dielňou prispeli k téme mesiaca. Tí starší si na záver vyrobili ovocné pozdravy a mladší 

pomocou plastelíny malé zaváraniny.  

  Jeseň sa prehupla do svojej druhej polovice a pripravuje pre nás materiál na ďalšiu 

prácu s deťmi. Opadané lístie či zmeny počasia – všetko nám poslúži na to, aby deti 

spoznávali svet okolo seba a prostredníctvom toho i nášho Stvoriteľa.  

 „Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju starostlivosť, lásku a dobrotu, ktorú nám preukazuješ 

a ktorú sme mohli spoznať cez Tvojho Syna Pána Ježiša Krista, v ktorého sme uverili. 

 Pomôž, prosíme, aj našim deťom spoznať Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ochráň ich 

pred falošnými cestami a priveď ich k živej viere v Ježiša Krista, Tvojho Syna. Amen.“ 

 

Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ 

 

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.6, ročník 22/2017 

 

Ovocný piknik: 

     
 

Rozprávkový zelovoc: 
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Vianoce v našej EMŠ 
 

 December bol v našej Evanjelickej materskej škole Dr, Filipa Melanchtona na 

Tupolevovej ulici bohatý na zaujímavý a podnetný program: Mikuláš, advent, výroba 

darčekov pre najbližších či pečenie medovníkov ... 

 Predvianočný čas prináša témy, ktoré sa dobre využiť v našej výchovno-vzdelávacej 

práci. Pred Vianocami hovoríme viac ako inokedy o láske a vzájomnom prijatí. Príkladom je 

pre nás Pán Ježiš, ktorého narodenie sme oslávili v kruhu svojej rodiny, ale i v rodine bratov 

a sestier v kostole. I to sa snažíme deťom vysvetliť. Učíme ich, že rodina Pána Ježiša je oveľa 

väčšia a patria do nej všetci, ktorí majú radi Pána Ježiša – malí aj veľkí, mladí aj starší. Je 

pekné, keď sa navzájom stretávame, prejavujeme o seba záujem, spolupatričnosť, rešpekt 

a vzájomnú úctu.  

 V tomto duchu sme v spolupráci s petržalským cirkevným zborom zorganizovali 

stretnutie našich detí a starších členov zboru. Nebolo to po prvýkrát. Deti vlastnoručne 

vyrobili malé darčeky – záložky do knihy – a nacvičili krátky program zložený z piesní, 

kolied a vinšov. Spoločne s pani učiteľkami sa jedno decembrové popoludnie vybrali 

do zborového domu v Petržalke. Tešili sa, že môžu ukázať svoju šikovnosť a potešiť tak 

druhých. Ako poďakovanie deti dostali odmenu v podobe malého občerstvenia. I takouto 

malou službou sa snažíme zapojiť deti do života tunajšieho cirkevného zboru.  

 So zborom sme však prostredníctvom brata farára Jána Kolesára v kontakte každý 

týždeň. Každý pondelok prichádza do našej materskej školy, aby priblížil deťom pravdy 

z Božieho slova. Spieva s deťmi kresťanské piesne, ktoré sprevádza hrou na gitare učí ich 

modliť sa či biblické verše naspamäť. Najobľúbenejšia pieseň Kráľovi kráľov vždy zodvihne 

deti zo stoličiek a stala zaiste hymnou našej hodiny náboženstva. Touto cestou sa bratovi 

farárovi chceme poďakovať za jeho službu medzi škôlkarmi.  

 Nielen december, ale vlastne celý minulý rok bol v našej materskej škole bohatý 

na programy, zážitky, veselé i vážne chvíle, pri ktorých sa deti mohli pripravovať na svoju 

ďalšiu životnú cestu. Tá najbližšia ich povedie do základnej školy. Pripravujeme ich na ňu 

zodpovedne. Potvrdila to i depitáž školskej zrelosti, ktorú v decembri u nás robil špeciálny 

pedagóg z pedagogicko-poradenského centra. 

 Vďaka za to však patrí predovšetkým nášmu Pánu Bohu. Do jeho rúk sa vkladáme 

i v novom roku a prosíme o Jeho požehnanie v našej práci na Jeho vinici. 

 

Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ 

 

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.1, ročník 23/2018 

 

Vianočný program pre seniorov: 

   
 

Vystúpenie na adventných Službách Božích: 
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Pohľad na svet očami nevidiaceho 
 

Deti v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave v rámci 

edukačnej aktivity „Pohľad na svet očami nevidiaceho“ navštívil nevidiaci pán Juraj Práger aj 

s vodiacim psíkom Lukym.  

Cieľom tejto návštevy bolo priblížiť deťom život zrakovo postihnutých ľudí. Pre nás, 

učiteľky aj rodičov, je dôležité, aby deti boli vedené k empatii a úcte ku všetkým ľuďom, 

mladším aj starším vrátane ľudí s postihom a hendikepom. Cez osobný príbeh tohto 

aktívneho, športovo založeného a hlboko veriaceho človeka naše deti mohli získať základy 

ich osobnej viery v Pána Ježiša Krista.  

Pán Juraj nám ukázal niektoré pomôcky, ktoré mu pomáhajú pri bežných činnostiach. 

Mohli sme si tak uvedomiť, že veci, ktoré sú pre nás vidiacich úplne samozrejmé, nie sú 

bežné a samozrejmé pre ľudí, ktorí nevidia. Deti si mohli otestovať napríklad prístroj, ktorý 

rozlišuje farby na oblečení, alebo prístroj, ktorý pomáha pri nalievaní vody do pohára. 

Obrovskú radosť mali zo psíka Lukyho, ktorý na slovo poslúchal svojho pána. Pán Juraj 

deťom vysvetlil, že keď má psík na sebe popruhy, vie, že je „v práci“, a nikto ho nesmie 

vyrušovať, aby vedel naplno pomáhať a slúžiť svojmu pánovi. Keď mu však dal popruhy 

dolu, deti ho mohli pohladkať a odfotiť sa s ním.  

Deti si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je to bež nevidiacim. Skúšali chodiť 

so zaviazanými očami a s paličkou a nájsť kamarátov – a veru, nebolo to jednoduché. Preto si 

vážime všetko, čo nám Pán Boh dáva. Vážime si, že nám dal aj zdravé oči, ktoré môžu vidieť 

okolitú krásu. Uvedomujeme si, že to, čo máme, nie je samozrejmosť, ale Božia milosť. Preto 

je našou prioritou aj naďalej viesť deti ku vďake Pánu Bohu za všetko, čo nám dáva.  

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ 

 

 

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.2, ročník 23/2018 

  Evanjelický posol spod Tatier č.14/2018, ISSN 0139-8768 
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Rozlúčka s predškolákmi 
 

 Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke 

sa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 13 predškolákov z Evanjelickej materskej 

školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici rozlúčilo s materskou školou. 

Počas slávnostného ceremoniálu zazneli z úst detí oslavné a ďakovné piesne a básne. 

Členom cirkevného zboru sa predstavili zodpovedne pripraveným pásmom slova a hudby, 

v ktorom ďakovali nielen svojim pani učiteľkám, ale predovšetkým Pánu Bohu za vedenie 

počas uplynulých rokov. Pani učiteľky odovzdali deťom ich prvé „vysvedčenie“ − osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania − spolu so spomienkovými darčekmi. Na záver 

služieb Božích si chrámové zhromaždenie mohlo pozrieť prezentáciu fotografií, ktorá spolu 

s príjemnou hudbou obohatila slávnostný program a pripomenula deťom krásne chvíle prežité 

v materskej škole.  

Sme vďační Pánu Bohu za každé jedno dieťa, ktoré je nám zverené do výchovy 

a starostlivosti. V dobe, ktorá nie je jednoduchá, nám rodičia zverujú svoje deti, aby sme ich 

viedli k viere, láske, pravde, zodpovednosti a slušnosti v duchu kresťanských hodnôt. Veríme, 

že naše deti budú ďalej vedené v kresťanskej viere a budú pripravené s láskou k Pánu Bohu 

a blížnym žiť v tomto svete ako veriaci ľudia. 

 

PhDr. Anna Bašnárová, Mgr. Lenka Lukáčová EMŠ 

 

 

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku 3-4, ročník 23/2018 

na web stránke EMŠ https://www.emsbratislava.sk/news/rozlucka-s-predskolakmi/ 

 v skrátenej verzii v Evanjelickom posli spod Tatier č.26/2018, ISSN 0139-8768 

 

      
 

     
 

    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.emsbratislava.sk/news/rozlucka-s-predskolakmi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.emsbratislava.sk%2Fnews%2Frozlucka-s-predskolakmi%2F
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RTVS uvedie reláciu Fidlibum z EMŠ Tupolevova 
 

V našej evanjelickej materskej škole bola 25. mája 2018 nahrávaná zábavno-

vzdelávacia televízna relácia Fidlibum na tému „Načo sú nám múzeá“. Na RTVS ju 

odvysielajú 23. júna 2018 o 8.05 hod.  

Prvá časť nahrávky na tému „Lietanie – krídla“  bola odvysielaná v RTVS 9. júna. 

Deti sa tam prezentovali aj svojimi výtvarnými prácami. Obidve časti relácie si môžete 

pozrieť aj v archíve RTVS. 

 

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ 

 

Uverejnené na web stránke EMŠ 

 https://www.emsbratislava.sk/news/rtvs-uvedie-relaciu-fidlibum-z-ems-tupolevova/ 

 

Uverejnené na web stránke ECAV 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/relacia_fidlibum_z_emS_tupolevova 

 

    
 

     
 

     
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emsbratislava.sk/news/rtvs-uvedie-relaciu-fidlibum-z-ems-tupolevova/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.emsbratislava.sk%2Fnews%2Frtvs-uvedie-relaciu-fidlibum-z-ems-tupolevova%2F
http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/relacia_fidlibum_z_emS_tupolevova
http://www.ecav.sk/pictures/text_images/data_8433.jpg
http://www.ecav.sk/pictures/text_images/data_8433.jpg
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Cirkevný zbor ECAV v Petržalke pozýva na 

1.Denný detský tábor 2018  

pre deti od 4 do 7 rokov 

 

téma:  

Boží svet pre nás po celý rok 

termín: 2.-6.júla2018 

v čase:  od 8:00 do 16:00 
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Kráľovské deti 
 

2.Denný detský tábor 2018  

pre deti od 8 do 12 rokov 

9.-13.júla 2018  

Zborový dom CZ ECAV Petržalka  

Strečnianska 15 



 
 



 


