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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. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

   3.   Koncepcia školy na roky 2015/2020. 

   4.    Plán práce školy MŠ – Nedbalova 17, Nitra  na školský rok 2018/2019. 

   5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických činností učiteliek MŠ. 

   6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ – Nedbalova 17, Nitra. 

   7.     Ďalšie podklady vyhodnotenia nadštandardných aktivít školy za školský rok 2019/2020 

 Plán Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Základné identifikačné údaje o škole  (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

Názov školy: Materská škola   

Adresa:                                                        Nedbalova 17,  Nitra 

Telefónny kontakt:                                      037/ 655 92 46         

e-mailová adresa:                                         msnedbalova@smsnitra.sk    

web stránka:                                                 www.ms-nedbalova.webnode.sk 

Zriaďovateľ:                                                      Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra 

Telefónny kontakt:                                            037/ 652 01 11 

web stránka: www.msnitra.org 

e-mailová adresa:                                             msunitra@msunitra   

 

2. Vedúci zamestnanci školy  

 

 

 

 

 

3. Rada školy, Pedagogická rada, Metodické združenie  

 

 Rada školy pri MŠ – Nedbalova 17, Nitra 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  prebehli čiastkové voľby v MŠ v mesiaci 

september 2016. Funkčné obdobie začala novovzniknutá RŠ dňom 09.11.2015, ktoré potrvá 4 

roky do 09.11.2019.  

   

Členovia rady školy  

od 1.9. 2019 do 09.11. 2019 

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

1. Iveta Andelová Predseda  pedagogických zamestnancov 

2. Bc. Natália Prokypčáková člen pedagogických zamestnancov 

3. Zuzana Škulová člen nepedagogických zamestnancov 

4. Darina Doskočová člen zákonných zástupcov detí MŠ 

5. Slávka Dubajová člen zákonných zástupcov detí MŠ 

6. Miroslava Lovasová člen zákonných zástupcov detí MŠ 

7. PaedDr. Mária Orságová člen zriaďovateľa 

8. František Hollý           člen zriaďovateľa 

9. Ing. Tomáš Jursa člen zriaďovateľa 

 

 

V zmysle § 8 ods. 5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovania orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení Mesto Nitra ako zriaďovateľ Materskšj školy Nedbalova 17, ustanovuje Radu pri 

MŠ Nedbalova 17 na funkčné obdobie od 10.11.2019 do 9.11.2023. 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Katarína Galová Riaditeľ školy 

Ivana Šulganová Vedúca ZŠS pri ZŠMŠ Nedbalova 

http://www.msnitra.org/


od 10.11. 2019  

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

1. Iveta Andelová Predseda  pedagogických zamestnancov 

2. Bc. Natália Prokypčáková člen pedagogických zamestnancov 

3. Zuzana Škulová člen nepedagogických zamestnancov 

4. Darina Doskočová člen zákonných zástupcov detí MŠ 

5. Lívia Radejovská člen zákonných zástupcov detí MŠ 

6. Miroslava Lovasová člen zákonných zástupcov detí MŠ 

7. PaedDr. Mária Orságová člen zriaďovateľa 

8. František Hollý           člen zriaďovateľa 

9. Ing. Tomáš Jursa člen zriaďovateľa 

 

Pedagogická rada- zasadala v školskom roku 4 krát.  Pedagogická rada tvorila podklady na 

tvorbu pedagogickej dokumentácie  - Školský vzdelávací program „Detský svet“,  Školský  

poriadok, Plán práce školy  v súlade s platnými právnymi normami. Zaoberala sa 

problematikou hodnotenia edukačného procesu a jeho výsledkov, ktoré boli potrebné 

k revidovaniu vyššie uvedenej dokumentácie. Pri zameraní a profilácii školy v Školskom 

vzdelávacom programe „Detský svet“ sme vychádzali z aktuálnych podmienok školy, potrieb 

a záujmov detí a rodičov, zákonných zástupcov detí.  

Metodické združenie- Zasadalo v školskom roku 2 krát. Postupovalo podľa vypracovaného 

a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagógov školy. Činnosť metodického 

združenia bola zameraná na aplikáciu Štátneho vzdelávacieho programu do edukačnej činnosti 

materskej školy, odborného a metodického napredovania pedagogických zamestnancov 

v súlade s reformou školstva (kontinuálne vzdelávanie), predávanie si získaných informácií zo 

školení, kontinuálnych vzdelávaní (Človek a svet práce, Zdravie a pohyb, Jazyk a komunikácia, 

Využitie digitálnych technológií).  Pozíciu vedúceho metodického združenia vykonávala 

Jaroslava Beláková. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci 

materskej školy.  

 

4. Údaje o deťoch školy za školský rok 2019/2020  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Stav k 15. 09. 2019 : 83 detí Stav k 31. 08. 2020 : 82 detí  

Počet  tried Počet  detí Integrované Počet  OPŠD Počet  detí Integrované Počet  OPŠD 

I. 21  1 21  1 

II. 21 3 1 21 2 1 

III. 20 1  20 1  

IV 20   20   

 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  
 

Materská škola Počet 

zamestnanci MŠ  12 

Z toho PZ* 8 

Z počtu PZ   



- kvalifikovaní 8 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 4 

Z počtu NZ 4 

- upratovačky 3 

- ostatní – zdravotná sestra 1 

- zamestnanci ZŠS při MŠ Nedbalova- vedúca, 

kuchárka, pomocnice 

4 

Spolu počet zamestnancov MŠ   17 

 

 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Funkčné vzdelávanie 1 1   

Inovačné funkčné vzdelávanie 0 0   

Prípravné atestačné vzdelávanie 

na vykonanie 1. atestácie 
5 5   

Prípravné atestačné vzdelávanie 

na vykonanie 2. atestácie 
2 2   

I. Atestácia 5 2   

II. Atestácia 0 0   

KV Aktualizačné 7 7   

KV Inovačné 1 1   

VŠ 1. stupňa 0 2           

VŠ 2. stupňa 1 3 1  

 

 

7. Aktivity a prezentácia na verejnosti  

 

Aktivity a podujatia organizované pre deti a s deťmi  

 Deň zdravia- aktivity v spolupráci s poisťovňou Dôvera 

 Týždeň mobility- aktivity k dopravnej výchove 1. trieda 

 Jesenné strašenie- tvorivá dielňa s rodičmi 

 Úcta k starším- vystúpenie pre starých rodičov 1. trieda 

 Deň materských škôl- aktivity k zameraniu MŠ 

 Malí technici- projekt na podporu elementárnej technickej gramotnosti 

 Pobyt v CZ Párovské Háje- 1., 2. a 3. trieda 

 Mikuláš v MŠ 

 Vianočné vystúpenia spojené s tvorivou dielňou 

 Vystúpenie vo Vianočnom mestečku- deti z 1. a 2. triedy 

 Karneval v MŠ- celoškolská akcia 

 Kurz korčuľovania 

 Hodiny anglického jazyka  

 Rozlúčka predškolákov s MŠ 



 Divadelné predstavenia pre deti 

 

Z dôvodu nastania pandemickej situácie COVID, nemohli byť niektoré plánované 

aktivity uskutočnené. 

 

Podujatia organizované v spolupráci s rodičmi (zákonnými zástupcami detí): 

 

 Október – Jesenné strašenie- tvorivá dielňa s rodičmi 

 Malí technici- aktivity pre rodičov s deťmi k elementárnej technickej gramotnosti 

 Vianočné vystúpenie pre rodičov spojené s tvorivou dielňou- zdobenie medovníkov,   

 Vianočné mestečko- vystúpenie detí z 1. a 2. triedy 

 

Aktivity organizované v spolupráci s Mestom Nitra: 
 

8. Údaje o projektoch školy  

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Malí technici- 

podpora elementárnej 

technickej 

gramotnosti 

realizácia 

november 2019 

november 2019 - aktivity pre pozvané deti z 

okolitých MŠ- MŠ Čajkovského, 

MŠ Bazovského, MŠ 

Beethovenova, MŠ Zvolenská, 

MŠ Nedbalova 

 

-Aktivity pre rodičov s deťmi 

v popoludňajších hodinách. 

 

Deti, pani učitelky, rodičia mali 

možnosť vyskúšať si hračky, 

aktivity s hračkami, ktoré boli 

zakúpene vďaka získaným 

financiam z projektu Zamestnanci 

Jaguar Land rover pomáhajú 

 

 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

V dňoch 14.1.202 – 16.1.2020 bola v MŠ vykonaná štátna školská inšpekcia. 

Výsledky z vyhodnotenia jednotlivých oblastí boli nasledovné: 
- Stav a úroveň výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni 

- Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni 

- Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni 

 

 

 

 

 



10. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy  

 

Priestorové podmienky školy spĺňajú požiadavky stanovených právnych predpisov. Priestory 

sú dostatočne veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené, prostredie vytvára celkovú pohodu 

pre deti.  

Prostredie materskej školy  spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná 

a podnetná pre deti.  

Klíma prostredia školy pozitívne vplýva na výkonnosť, hru, učenie a prácu detí, spĺňa estetické 

a emocionálne kvality. Materiálno-technické vybavenie je na  dobrej úrovni. Postupne podľa 

finančných možností sme dopĺňali kvalitné hračky, detskú a pedagogickú knižnicu, didaktické 

pomôcky,  didaktickú a audiovizuálnu techniku. Všetky triedy sú vybavené interaktívnou 

tabuľou a notebookom. 

Materiálno-technické vybavenie pre deti choré a zdravotne oslabené je rovnaké ako pre 

intaktné deti, dopĺňajú sa podľa aktuálnych potrieb týchto detí. 

Našimi cieľmi bolo v školskom roku 2019/2020 : 

 efektívne využívať pridelené finančné prostriedky na prevádzku MŠ 

 získavať  aj iné zdroje financovania MŠ- zapájanie sa do projektov 

 sponzorstvo, 2 % z daní 

 vlastné vytváranie finančných zdrojov- zber PET fliaš, zber papiera. 

Podľa finančných možností sme: 

 dopĺňali školskú a detskú knižnicu o nové, vhodné tituly 

 dopĺňali didaktické pomôcky, hry a hračky do tried 

 dopĺňali didaktické technológie do tried- interaktívna tabuľa, notebook 

 

  

11.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy  

 

Materská škola, Nedbalova 17, Nitra ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej 

subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie sú súčasťou záverečného účtu 

mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry. 

 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 

6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský 

zákon“) sa uznieslo: 

 

2. Materské školy 

 2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje: 

Dieťa v MŠ                                                   Úhrada 

do 3 rokov                                                        50€ 



od 3 rokov                                                        20€ 

dieťa s trvalým pobytom mimo Nitry              65€ (10% z dofinancovania mesta z ostatných 

príjmov na žiaka za predchádzajúci rok, minimálne však vo výške 10% životného minima 

plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo) 

 

 

12. Cieľ koncepčného zámeru školy  

 

Cieľ koncepčného zámeru školy sa zhodoval s dlhodobými cieľmi, ktoré sú zapracované do 

učebných osnov školského vzdelávacieho programu  „Detský svet“ a zohľadňujú vnútorné 

a vonkajšie podmienky našej školy. Učebné osnovy spolu tvorili jeden kompaktný celok, 

nadväzovali na seba, plynulo sa dopĺňali. Cieľom učebných osnov nebolo doviesť všetky deti 

na rovnakú výkonnostnú úroveň, ale vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený 

osobnostný rozvoj, zmysluplný život a edukáciu každého dieťaťa v MŠ. 

Počas školského roku sme sa zameriavali oblasti: 

a) výchovu a vzdelávanie detí orientovanú na oblasť zdravia, znižovanie chorobnosti, 

eliminovanie negatívnych vplyvov  u zdravotne oslabených detí, uplatňovanie 

humanistického prístupu a rešpektovanie práv a rovnoprávneho prístupu ku každému 

dieťaťu v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s Európskou chartou pre výchovu 

a vzdelávanie chorých detí a mládeže, právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom  na 

zdravotný stav chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa, právo na celostný rozvoj osobnosti 

dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami, 

b) cielené a komplexné rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, intenzívnejšie uplatňovanie  

hovoreného slova, vytváranie priestoru na aktívnu komunikáciu, rozširovanie slovnej 

zásoby, spisovnej výslovnosti, počúvanie, písanie, čítanie, prácu          s textom  s dôrazom 

na rešpektovanie rozvojovej úrovne jednotlivých detí, 

c)  na pochopenie významu  a ochrany zdravia pre človeka, jeho podporu, pochopiť dôležitosť 

pohybu  ako aj vplyv prírodného prostredia na upevňovania zdravia.  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese prevažovalo efektívne kooperatívne učenie s aktívnou 

účasťou detí. Kombinovaním zážitkového a intencionálneho učenia s následným využívaním 

získaných poznatkov, predstáv a postupov skvalitňovali učitelia ich kognitívne, učebné, 

personálne, interpersonálne, komunikatívne, motorické a umelecké spôsobilosti. Formy 

realizácie jednotlivých činností (frontálne, skupinové, individuálne) vyberali učitelia 

s rešpektovaním výchovno-vzdelávacích potrieb detí a zvoleného obsahu. 

U detí predškolského veku  vzdelávanie smerovalo k dosiahnutiu vzdelávacieho profilu 

absolventa materskej školy, postupným získavaním poznatkov a schopností, ktoré majú 

význam k propedeutike, rozvíjaním kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej 

gramotnosti sme vytvárali základ na vstup do primárneho vzdelávania (ZŠ). 

Vytváraním gramotne podnetného prostredia sme rozvíjali u detí predčitateľskú gramotnosť, 

približovali im svet čítaného a písaného, vytvárali trvalý vzťah ku knihám. 

Pri plnení daných úloh sme ich viedli k tvorivému riešeniu, edukačnými aktivitami sme 

podporovali ich tvorivosť, fantáziu, predstavivosť. 

 

 



13. Výsledky výchovy a vzdelávania  

 

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky  

 pripravenosť detí na vstup do ZŠ (úzka spolupráca s CPPPaP Nitra - logopédia, poruchy 

správania, ZŠ Škultétyho), 

 vytváranie socio-emocionálnej klímy na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva, 

 uplatňovanie enviromentálneho a ekologického hľadiska (triedenie odpadu PET fľaše, 

zber papier, batérie..), 

 využívanie rôznorodých edukačných foriem (obrázkové čítanie, exkurzie do knižnice, 

IKT...),  

 vytváranie hodnotných vzťahov s rovesníkmi, dospelými, udržiavanie pozitívnej klímy, 

 vysoké pracovné nasadenie a entuziazmus všetkých zamestnancov materskej školy, 

tímová práca, 

 tematické vystúpenia v MŠ- Vianoce 

 spolupráca s rodičmi- zúčastňovanie sa na akciách pripravovaných MŠ 

 organizovanie netradičných aktivít - tvorivé dielne so zákonnými zástupcami detí- 

jesenné tvorenie, Malí technici, Vianočné tvorivé dielne,  

 spolupráca s jazykovou školou LanguagePlanet- hodiny AJ, Krasoklubom Nitra,  

 vytvorené podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí s diabetes mellitus. 

 

 

      Príležitosti: 

 získavaním sponzorských darov (2%) zlepšovať materiálno – technické vybavenie MŠ  

 prezentácia MŠ na verejnosti, 

 spolupracovať s externými inštitúciami- Krasoklub Nitra, PZ, HZ, kurz angličtiny,... 

 zapájať sa do projektovej činnosti na jednotlivé výzvy  nadácií, vytvorenie projektového 

tímu   a   koordinátora  pri tvorbe projektov 

 

14. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole  

 

Materská škola má v prevádzke 4 triedy, každá z nich má vlastné príslušenstvo s  maximálnym 

počtom detí 84. Zariadenie školského stravovania pri MŠ Nedbalova zabezpečuje pre deti 

a zamestnancov školy pitný režim a stravu vo vlastnej kuchyni MŠ na dve zmeny podľa 

harmonogramu. 

O hygienu prostredia sa počas celého dňa starajú prevádzkoví zamestnanci, ktorým to vyplýva 

z  pracovnej náplne. 

Za výchovu a vzdelávanie zodpovedajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí 

zodpovedajú za bezpečnosť a všestranný rozvoj edukačných aktivít detí počas ich pobytu 

v materskej škole. 

Za zdravotný dozor u detí s diagnózou diabetes mellitus zodpovedá zdravotná sestra, ktorá je 

oboznámená zákonnými zástupcami o dennom režime dieťaťa. 

 

 



15. Spolupráca s rodičmi (zákonnými zástupcami detí)  

 

 zapájanie rodičov do diania školy organizovaním spoločných podujatí, 

 poradenstvo pre rodičov v oblasti školskej pripravenosti na ZŠ, adaptácie detí na MŠ, 

 spolupráca pri organizovaní Vianočnej besiedky, Mikuláša, karnevalu, MDD,  

 zber PET fliaš, zber papiera, 

 2%- ný podiel zaplatenej dane z príjmu. 

 

 

16. Spolupráca s inými inštitúciami  

 

Spolupráca s CPPPaP: 

 predškolská depistáž 

 odporúčanie detí na odborné vyšetrenia vzájomné konzultácie  

Spolupráca s poisťovňou Dôvera: 

 Deň zdravia v MŠ-  

Spolupráca s externými inštitúciami: 

 Jazyková škola LanguagePlanet- jazykové hodiny Whattsenenglish 

 Krasoklub Nitra- kurz korčuľovania 

 

 

 

 

 

 

 


