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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 výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Správa ďalej vychádza z : 

 

1. Koncepcie školy na roky 2020 - 2025 

2. Plánu práce MŠ Gelnická 34 v Bratislave na školský rok 2020/2021. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  metodického združenia. 

4. Informácií o činnosti Rady školy pri MŠ Gelnická 34 v Bratislave 

Ďalšie podklady :  

Príloha č. 1: Správa o činnosti Metodického združenia 

Príloha č. 2: Správa o hospodárení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Materskej  školy Gelnická 34 v Bratislave, za školský rok 2020/2021 . 

 

I. (§2 ods.1) 

a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a) 1-5 ) : 

 

1. Názov školy:  Materská škola 

2. Adresa školy:  Gelnická 34, 831 06 Bratislava 

3. Telefónne číslo. :  02/44887595 

4. Webové sídlo :    www.msgelnicka.sk 

5. Adresa  elektronickej pošty:  msgelnicka@centrum.sk 

 

 

Vedúci zamestnanci školy (§ 2ods. 1 písm. a) 6 ): 

 

Riaditeľka    MŠ: Dobroslava Luknárová 

Zástupkyňa riaditeľky MŠ : Mgr. Viera Pilková 

Vedúca ŠJ: Jana Bognárová 

Vedúca MZ: (ak je zriadené) Mgr. Kornélia Heretíková 

 

 

Rada školy (§ 2ods. 1 písm. a) 7  
Rada školy pri MŠ Gelnická 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 v roku 2009. Funkčné obdobie pre súčasnú radu 

začalo dňom 18.05.2021  na obdobie 4 rokov, za predsedu RŠ bola zvolená pani Zuzana 

Kainová. Za podpredsedu RŠ bola zvolená Mgr. Oľga Kudláčová . 

 

 

Dátum ustanovenia RŠ:  18.05.2021 

Počet členov:  9 

 

Členovia rady školy:   

 

predseda RŠ  Zuzana Kainová 

pedagogický zamestnanec  Jitka Vaňková 

nepedagogický zamestnanec  Jana Bognárová 

zástupcovia rodičov 

 Ing. Katarína Siebenstich 

 Mgr. Oľga Kudláčová 

 Martina Dobrotová  

delegovaní zástupcovia  MZ 

 MČ Bratislava - Rača 

 JUDr. Juraj Madzin 

 Mgr. Beáta Bešková 

 JUDr. Marián Vulgan 
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b) Údaje o zriaďovateľovi (§ 2ods. 1 písm. b) 1-4): 

 

 

1. názov zriaďovateľa  MČ Bratislava-Rača 

2. adresa zriaďovateľa  Kubačova 21, Bratislava-Rača 

3. telefónne číslo  02/49112411 

4. adresa elektronickej pošty  info@raca.sk  

 

c) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 :  
 

počet zasadnutí RŠ  2 

dátumy zasadnutí RŠ  14.10.2020 

prijaté uznesenia RŠ pri MŠ 

Gelnickej 34 v BA 

 Pomáhať vedeniu školy pri zabezpečovaní prevádzky školy, 
opravách, pri riešení krízových situáciách v komunikácii so 
zákonnými zástupcami. 

 

Stručné údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy  

počet zasadnutí MZ  2 

dátumy zasadnutí MZ  29.8.2020, 30.7.2021 

prijaté uznesenia MZ 
 Zúčastniť sa aktualizačného vzdelávania, zapájať sa do vzdelávaní 
online, rozširovať si odborné vzdelávanie samoštúdiom 

 

počet zasadnutí rady rodičov  1 

dátumy zasadnutí rady rodičov  17.9.2020 

prijaté uznesenia rady rodičov  Dodržiavať Školský poriadok a platby do fondu RZ 

 

 

d) Počet detí v materskej škole k 15.9.2020 bol: 139. 

 

e) Počet zamestnancov (pedagogických, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov)  a    

f) kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

 

Materská škola   Počet 

Počet zamestnancov MŠ spolu 22 

Z toho PZ  

- kvalifikovaní 12 

- nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho OZ  

- školský psychológ  

- špeciálny pedagóg  

- asistent učiteľa  

Z toho NZ  

- upratovačky 4 

- ostatní  1 
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Z toho Školská kuchyňa a jedáleň   

Vedúca ŠJ 1 

kuchárky 4 

 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

druh aktivity názov aktivity 

 Výstavy výtvarných prác  Jeseň pani bohatá 

Šport  Športom k zdraviu 

 Dopravná výchova   Bezpečne na cestách 

 Regionálna výchova  Poznávame našu Raču 

 Eko programy  Zo života hmyzu, Triedime odpad, Chránime prírodu 

 Zdravotná výchova  Malí medici, Týždeň zdravej  výživy 

 Výlety  Moja Bratislava, Poznávame Červený Kameň 

 Astro šou  Cesta do vesmíru 

 

h) Informácie o projektoch,  do ktorých je škola zapojená  

názov projektu výsledok 

 Zbierame papier 

 Recipročne dostávame papierové vreckovky a toaletný 

papier 

 Zbierame použité batérie  Chránime životné prostredie 

 Naše mesto  Vyčistené pieskoviská, natreté hojdačky 

 Hráme sa a učíme 

s interaktívnou tabuľou 

Získanie finančných prostriedkov na nákup interaktívnej 

tabule a jej využitie k hravej forme učenia detí 

 Boni Fructi 

Podpora zdravia detí konzumáciou ovocia a ovocných 

štiav 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v danom roku, za ktorý je správa predkladaná. 

Inšpekčná činnosť v tomto roku nebola vykonaná. 

 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy  

silné stránky slabé stránky 

Priestranné  triedy, dostatok priestoru na 

hranie, učenie a rôzne aktivity 

 Staré rozvody na teplo, teplú a studenú vodu, 

súvisia s tým časté havárie na potrubí 

Každá trieda má spálňu, umyváreň, šatňu Finančne náročné učebné pomôcky 

Dve telocvične Nekvalitná podlaha v školskej kuchyni 

Dve jedálne 

Chýba pracovná pozícia pre zamestnanca na 

drobnú údržbu budovy a školského dvora 

Dostatok hračiek, učebných pomôcok  Nefunkčné hydranty na školskom dvore 

 Deti majú k dispozícii knihy, výtvarný 

a pracovný materiál  Chýbajú krycie plachty na pieskoviská 

Plastové okná, nové elektrické rozvody 

 Rozpadnuté múrika na školskom dvore okolo 

pieskovísk a hracích prvkov 

V triedach na prvom poschodí sú  Poruchy na vodovodných batériách, kľučkách, 
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klimatizačné zariadenia hračkách, tlačiarňach... 

  

Budova je zateplená  Hrboľaté chodníky na školskom dvore 

Školská kuchyňa vybavená nerezovým 

zariadením 

Slabé finančné ohodnotenie prevádzkových 

zamestnancov 

príležitosti riziká 

 Projekty, Eurofondy  Zmena klimatických podmienok 

   Poruchovosť na spotrebičoch 

   Pandémia 

 

 

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

v ktorých má škola nedostatky  

dobré výsledky nedostatky 

 Odbornosť pedagogických zamestnancov 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 

 Kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ 

 Epidemiologická situácia spôsobila horšiu 

dochádzku detí do MŠ 

 Spolupráca s rôznymi organizáciami   

 Uplatňovanie zážitkového učenia   

 Podpora telesnej aktivity detí   

 Osvojovanie návykov zdravého 

stravovania a ochrany zdravia   

 Zapájanie sa do projektov a výtvarných 

prezentácií   

 Práca s edukačnými programami na 

interaktívnych tabuliach   

 

 

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 – 42 

 

 

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 

 

Podrobné informácie o finančnom zabezpečení a hospodárení s finančnými prostriedkami 

školy sú obsiahnuté v Správe o hospodárení za rok 2020, ktorá je priložená k Správe 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej  školy Gelnická 34 

v Bratislave, za školský rok 2020/2021 . 
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b) informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase  

V školskom roku 2020/2021 sme pre deti z dôvodu Covid -19 neorganizovali žiadne krúžky 

a iné aktivity.  

 

 

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 

 

V tomto školskom roku sme nemali žiadne dieťa zverené do osobnej, pestúnskej 

starostlivosti. 

 

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné  -  

  
 

 Spolupráca s rodičmi bola po celý rok na kvalitnej úrovni. 

 Rodičia prispievali a sponzorovali prostredníctvom Rodičovského združenia čiastočne 

učebné pomôcky, hračky, projekty a vybavenie materskej školy. 

 Komunikácia s rodičmi v tomto roku prebiehala elektronicky prostredníctvom mailov 

a informácie cez webovú stránku školy 

 

 Spolupracovali sme so zriaďovateľom, Školskou radou, Rodičovským združením, 

s CPPPaP, so základnými školami, najmä so ZŠ Tbiliskou. 

 Rozvíjali sem spoluprácu s organizáciami a inštitúciami, ktoré podporovali  ciele 

školy a pomáhali ich napĺňať, poskytli nám priestor  reprezentovať prácu 

zamestnancov a detí  školy  a táto spolupráca priniesla šírenie dobrého mena školy. 
 

Záver: 
 

Školský rok 2020/2021 výrazne ovplyvnila epidemiologická situácia na Slovensku. V čase 

zatvorenia prevádzky MŠ sme rodičom našich detí na webovej stránke zverejňovali   

vzdelávacie témy, ciele,  piesne, básne a pracovné listy,  ktoré sme mali v pláne realizovať. 

Môžeme teda konštatovať,  že aj vďaka  spolupráci s rodičmi sme splnili výchovno- 

vzdelávací plán na tento školský rok.  

 

 

 

Spracovala a predkladá:       Dobroslava Luknárová 

riaditeľka školy 
V Bratislave dňa 15.10.2021 

 

 
 

 

 

 


