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Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
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Správu o výsledkoch a podmienkach
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MŠ Plickova za školský rok 2020/2021
Monika Vaněková
meno a priezvisko
predseda Rady školy pri MŠ Plickova
Stanovisko zriaďovateľa:
obec : Mestská časť Bratislava - Rača
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosť
MŠ Plickova 16
za školský rok 2020/2021

................................................................
za zriaďovateľa

Východiská a podklady:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ustanoví všeobecne
záväzným právnym predpisom podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podrobnosti o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
Správa je vypracovaná v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu
Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. zo 18.12.2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Plickova 16, 831 06 Bratislava za školský rok 2020/2021

I. (§2 ods.1)
a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a) 1-5 ) :
1. Názov školy:
2. Adresa školy:
3. Telefónne číslo. :
4. Webové sídlo :
5. Adresa elektronickej pošty:

Materská škola
Plickova 16, 831 06 Bratislava
02/44882464
www.msplickova.sk
msplickova@gmail.com

Vedúci zamestnanci školy (§ 2ods. 1 písm. a) 6 ):
Riaditeľka MŠ:
Zástupkyňa riaditeľky MŠ :
Vedúca ŠJ:
Vedúca MZ: (ak je zriadené)

Mgr. Anna Grancová
Mgr. Dagmara Nagyová
Ivana Špilárová
Andrea Bendželová

Rada školy (§ 2ods. 1 písm. a) 7 ):
Rada školy pri MŠ Plickova 16, 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. Funkčným obdobím rady školy sú 4 roky.
Dátum ustanovenia RŠ: 15.12.2020
Počet členov:
7
Členovia rady školy:
predseda RŠ
pedagogický zamestnanec
nepedagogický zamestnanec
zástupcovia rodičov

delegovaní zástupcovia MZ
MČ Bratislava - Rača

Monika Vaněková
Monika Vaněková
Emília Mučičková
Zuzana Čerňanská
Adriana Kovácsová
Silvia Komara
Milada Dobrotková
Angelika Bezděková/Ján
Polakovič
Ivan Vrana
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b) Údaje o zriaďovateľovi (§ 2ods. 1 písm. b) 1-4):
1. názov zriaďovateľa
2. adresa zriaďovateľa
3. telefónne číslo
4. adresa elektronickej pošty

MČ Bratislava-Rača
Kubačova 21, Bratislava-Rača
02/49112411
info@raca.sk

c) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 :
počet zasadnutí RŠ
dátumy zasadnutí RŠ

prijaté uznesenia RŠ

2
15.12. 2020
a Per rollam v
apríli
Voľba členov
do Rady školy/
Voľba riaditeľky
MŠ

Stručné údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy
0
počet zasadnutí MZ
0
dátumy zasadnutí MZ
0
prijaté uznesenia MZ
počet zasadnutí rady rodičov

2
15.12.2020
a Per rollam v
dátumy zasadnutí rady rodičov apríli
Voľba členov
do rady
rodičov/
Voľba
prijaté uznesenia rady rodičov riaditeľky MŠ

d) Počet detí v materskej škole k 15.9.2020 bol 94 .
e)

Počet zamestnancov (pedagogických, odborných
zamestnancov) a
f) kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov:
Materská škola
Počet zamestnancov MŠ spolu
Z toho PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho OZ
- školský psychológ

zamestnancov

a ďalších

Počet
8

4

- špeciálny pedagóg
- asistent učiteľa
Z toho NZ
- upratovačky
- ostatní
Z toho Školská kuchyňa a jedáleň
Vedúca ŠJ
kuchárky

3
1
2

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti –
druh aktivity
Výtvarné aktivity
Besiedka – úcta k
starším

názov aktivity
Vianoce – výroba a vyzdobenie vianočného stromčeka pred
NKD
Z dôvodu opatrení sme vystúpenie pre seniorov zo stacionára
zrealizovali cez plot

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená –
názov projektu

výsledok
Projekty boli z dôvodu covidu v školskom roku
2020/2021 prerušené
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i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v danom roku, za ktorý je správa predkladaná – inšpekcia v školskom roku
2020/2021 nebola

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy
–
silné stránky
Materská škola je po rekonštrukcii stále vo
veľmi dobrom stave
Veľký, priestranný dvor s množstvom
atrakcii
Mini dopravné ihrisko
Hmlovisko
Senzomotorický chodník

príležitosti
Zakúpenie novej atrakcie na školský dvor
Zakúpenie nových pomôcok pre deti

slabé stránky
Chýbajúca jedáleň
Chýbajúca spoločenská miestnosť

riziká
Staré vodovodné potrubie
Práčka, ktorá dosluhuje
Kotol, ktorý dosluhuje

k) Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky –
dobré výsledky

nedostatky
Nízky záujem pedagogických zamestnancov
Pripraviť deti do ZŠ po všetkých stránkach
o ďalšie vzdelávanie
Podnecovanie detí k samostatnému
získavaniu poznatkov

II. (§ 2 ods. 2 )
a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 0
b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva – 36
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III. (§2 ods. 5)
a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo
školského zariadenia v zmysle §2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

finančný zdroj
FP zo štátneho
rozpočtu - príspevok
na výchovu a
vzdelávanie pre MŠ

suma €

výchovnovzdelávacie

financované aktivity
mzdy a
prevádzkové poistenie

investičné

FP z rozpočtu obce
FP od iných FO, PO
(prenájom priestorov
školy)
zisk z podnikateľskej
činnosti školy
FP rodičov na
čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a
vzdelávanie
príspevky a dary
finančné zdroje spolu
€
Podrobné informácie o finančnom zabezpečení a hospodárení s finančnými prostriedkami
školy sú obsiahnuté v Správe o hospodárení za rok 2020, ktorá je k nahliadnutiu .... .

b) informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase –
p. č.
1
2
3
4
5

názov voľnočasovej aktivity (krúžku)
Keramika
Angličtina
Šach
Logopedický krúžok – Ohýbaj mi
jazýček
Pohybovka

Minulý rok sa z dôvodu Covidu organizoval iba krúžok Ohýbaj mi jazýček a šachový
krúžok
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c) informácie o spolupráci školy s rodičmi detí alebo inými fyzickými osobami, ktoré
majú deti zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené –
- rodičia prispievajú na na výchovno – vzdelávaciu činnosť formou 2%
-

Pomáhajú na jarných a jesenných brigádach
Sú nápomocní s opravami kedykoľvek počas školského roka

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné
Poslaním materskej školy je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti perceptuálnomotorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí
a pripraviť ich na vstup do základnej školy, na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Vzdelávanie detí v Materskej škole Plickova 16,

Bratislava sa uskutočňuje v zmysle

legislatívy zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho
programu „ Byť škôlkarom je zábava“.

Záver:
Školský rok 2020/2021 bol náročnejší, nakoľko bola materská škola z dôvodu covidu dlhšie
zatvorená, nemohli sa organizovať krúžky, akcie na ktoré sme zvyknutí, ale na druhej strane
sme čas, ktorí sme trávili v materskej škole využili na dôkladnú prípravu na ZŠ.
Pani učiteľky aj počas zatvorenia MŠ spolupracovali s rodičmi a zasielali im pracovné zošity,
básničky a pomôcky, aby sa im predškolská príprava jednoduchšie vykonávala aj doma.

Spracovala a predkladá:

Mgr. Anna Grancová
riaditeľka školy

V Bratislave dňa 13.10.2021

Schválil:
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