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Materskej školy Bradáčova 4, Bratislava za školský rok 2018/2019 

 
 

        

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

rok 2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 16.10.2019.  
 

 

 

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

          Mgr. IvetaMinarovičová 

                                riaditeľka školy 

 

 

II. Vyjadrenie rady školy 

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Bradáčova 4, k Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019, dňa 17.10.2019.  

 

 

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

       Ing. Čechovičová Ivana 

           predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 
a) s c h v a ľ u j e 

 

b) neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 

Bradáčova 4 , Bratislava za školský rok 2018/2019. 

       

 

 
Bratislava, dňa ...................          

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

           PaedDr. Brťková Katarína 

                 poverená vedením OŠ 

 



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Bradáčova 4, 851 02 Bratislava, 

za školský rok 2018/2019 

2 

 

 

 

Východiská a podklady 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 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. 9/2005. 

3. Koncepcia školy na roky 2017-2022. 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ  

5. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Bradáčova 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 

 

Mgr. Iveta Minarovičová – riaditeľka MŠ 

Mgr. Ľudmila Budová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky MŠ 
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Základné údaje o materskej škole 

 

1. Identifikačné údaje  

 

Názov školy Materská  škola   

Adresa školy  Bradáčova 4 

Telefónne číslo 02 63531614, 0903519004 

E-mailová adresa msbradacova@strediskoskole.sk 

www adresa  www.msbradacova.sk 

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

Zamestnávateľ 
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 

851 01 Bratislava 

Metodické 

a odborné riadenie  

Oddelenie školstva,  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Internetová adresa: www.petrzalka.sk  

 

 

2.Vedúci zamestnanci  

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Iveta Minarovičová, Mgr. -vymenovaná na voľné miesto od 01.06.2019 do 

30.07.2019 

-vymenovaná na miesto riaditeľky od 01.08.2019 

Ľudmila Budová, Mgr. poverená zastupovaním riaditeľky MŠ   

Komárová Ľubka vedúca ŠJ 

 

3. Údaje o rade školy 

3.1. Údaje o rade školy 

 Rada školy pri MŠ Bradáčova 4, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21. 1. 2016.  

Funkčné obdobie začalo dňom 5. 2. 2016 na obdobie 4 rokov.  

Členovia rady školy 

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

1. Bohunický J. predseda rodičov 

2.  Ing. Čechovičová I. podpredseda rodičov 

3. Hromeková B. člen pedagogických zamestnanovcov 

4. Mgr. Budová Ľ. člen pedagogických zamestnancov 

5. Trajčíková I. člen nepedagogických zamestnancov 

6. Ing. Arch. Nemec J. člen zriaďovateľa 

7. Mgr. Kačírek Ľ, PhD. člen zriaďovateľa 

Poznámka: Ing. Arch. Nemec J., delegovaný do Rady školy pri MŠ Bradáčova 4, Bratislava, 

od 07.02.2019. Do 06.02. 2019 delegovaná Mgr. Redechová. 

http://www.petrzalka.sk/
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3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2018/2019 

  

Počet zasadnutí – 3x  

 

Rada školy sa vyjadrovala k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za   školský rok 2017/18,  prerokovala Školskéhý vzdelávací program „Cesty 

poznania“ , Školskéhý poriadok  školy, oboznámila sa s Plánom práce školy, s organizáciou 

školského roka, s aktivitami MŠ, s počtom prijatých žiadostí na predprimárne vzdelávanie 

k 1.9.2019. Na zasadnutiach boli riešené problémy materskej školy, rekonštrukcia areálu 

materskej školy. Doplnenie hracích prvkov na školskom dvore. 

 

4. Iné poradné orgány školy 

 

    a)Pedagogická rada 

    b)Metodické združenie 

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré 

tvorili prílohu ročného Plánu práce školy. 

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. 

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVKaŠ SR) a analýzy výchovno–vzdelávacej činnosti za 

školský rok 20018/2019. 

 

a) Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2018/2019 –  6x. 

Obsahom rokovania bolo riešenie aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním. 

 prerokovanie Školského poriadku školy, Plánu práce školy, rokovacieho poriadku 

pedagogickej rady 

 prerokovanie štruktúry kariérových pozícií, 

 plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 aktivity MŠ a ich organizačné zabezpečenie, 

 príprava kultúrnych a športových podujatí pre deti,  

 spolupráca s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní, 
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 závery z vnútroškolskej kontroly, 

 oboznamovanie sa so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

 prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

MŠ Bradáčova 4, za školský rok 2017/2018, 

 prerokovanie ďalších podmienok prijímania detí; 

 

b) Metodické združenie zasadalo 4x. Vedúca metodického združenia: Deyerová Vlasta.  

Na zasadnutiach bol prerokovaný plán MZ. Obsah rokovania bol zameraný nie len 

pedagogickej činnosti, ale aj vzájomnej spolupráce a výmeny skúsenosti a nápadov.. 

Zasadnutia boli zamerané na:  

- využívanie edukačných materiálov,  

- nové edukačné metódy,  

- IKT, 

- aktuálne výchovno – vzdelávacie problémy detí. 

 

5. Údaje o počte detí  

 

Triedy 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é
 

d
e
ti

 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu. 

z toho 

 2 

ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é
 

d
e
ti

 

Spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

OPŠD Spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

1         3-4 23 0     3-4 23 0     

2 4-5 24      4-5 24      

3 4-6 24  13 12 1  4-6 24  18 18   

4 5-6 25  25 24 1  5-6 25  25 17 8  

Spolu   96  38 36 2   96  43 35 8  

 

6. Uplatňované vzdelávacie plány  

 

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

1.  3 - 4 ročné Školský vzdelávací program „ Cesty poznania“ 

2. 4 - 5 ročné Školský vzdelávací program „ Cesty poznania“ 

3. 4 – 6 ročné Školský vzdelávací program „ Cesty poznania“ 

4. 5 – 6 ročné Školský vzdelávací program „ Cesty poznania“ 
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Školský vzdelávací program „Cesty poznania“ – zameraním je rozvíjať u detí všetky 

kompetencie  a celostne osobnosť detí. Témy školského vzdelávacieho programu sú 

spracované podľa jednotlivých ročných období. 

 

7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  

Materská škola Počet  Počet 

Zamestnanci MŠ spolu: 14 

- z toho PZ* 8 - z toho NZ** 6 

Z počtu  PZ: Z počtu NZ 

- kvalifikovaní 8 - upratovačky 3 

- špeciálny pedagóg    

- nekvalifikovaní           

- dopĺňajú si vzdelanie    

  Počet zamestnancov ŠJ 3 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

 

8. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

Druh 

vzdelávania 

 

Názov vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

učiteliek 

Počet  

prihlášok na 

vzdelávanie 

Počet 

začatých 

vzdelávaní 

Počet 

pokračujúci

ch 

vzdelávaní 

Počet 

ukončených 

vzdelávaní 

Adaptačné 
Začínajúci pedag. 

zamestnanec 
        0   

 
   

Aktualizačné 
 

 
        0     

Inovačné          0      

Špecializačné          0      

Funkčné          1        1         1                1 1 

Funkčné 

inovačné 

 
        0 

 
   

 

 

Ďalšie jednorázové informačné semináre a školenia organizované akreditovanými 

vzdelávacími inštitúciami 

 

Názov seminára, školenia Organizátor Počet zúčastnených 

Konferencia  v materských 

školách – odborná 

konferencia; 

Košice   

 

0 0 

Odborná konferencia 

Banská Bystrica 

 

0 0 
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Uviesť vlastné vzdelávacie aktivity organizované materskou školou pre svojich 

pedagogických zamestnancov 

 

Názov vzdelávacej aktivity Počet zúčastnených 

Práca s interaktívnou tabuľou 8 

Netradičné výtvarné techniky 8 

Aplikácie pravných predpisov 8 

 

9. Aktivity organizované materskou školou 

Dňa Názov aktivity a cieľ 

aktivity 

Vyhodnotenie aktivity, prínos  

27.9.2019 Sokoliari Zážitkové učenie, oboznamovanie sa s dravými vtákmi 

7. 17-18.10 Turistická vychádzka Zážitkové učenie, environmentálna výchova 

8.    šk.rok 

2018/2019 

Divadielka 

6x 

1x Kúzelník 

Aktívna účasť na divadelných predstaveniach. Deti sa 

zapájali do deja. Sledovali atribúty rozprávok. Vžívali 

sa do postáv hlavných hrdinov. 

23.10.2018 Plody zeme spojené 

s ochutnávkou nátierok 

„Týždeň zdravej výživy“ 

Radosť detí z tvorenia postavičiek z prírodného 

materiálu, umocnená  prítomnosťou rodičov. Na záver 

výstava prác a ochutnávka nátierok. 

9. 6.12.2018 Mikuláš Radostná atmosféra, príprava na vianočné sviatky 

10. 10.13.2018 Vianočné besiedky 

Tvorivé diene 

Výzdoba medovníkov spolu s rodičmi. Prezentácia 

detí rodičom pri príležitostí Vianoc. 

11. 13.2.2019 Karneval Prezentácia masie, kultúrno-spoločenské podujatie 

12. 5.-6.3.2019 Marec mesiac knihy Spolupráca s miestnou knižnicou v ZŠ Dudova – deti 

sa oboznámili s novou kolekciou kníh a aj si vypočuli 

krátke príbehy detských hrdinov.   

7.3.2019 Rozprávkové vretienko Rozvíjanie literárnej gramotnosti 

3.6.2019 MDD Oslava MDD, športové aktiviy 

19.6.2019 Rozlúčka s predškolákmi Slávnostná atmosféra – lúčenie so spolužiakmi, 

zamestnancami spojená s dikotékou a občerstvením. 

 

 

10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila  

Dňa Názov aktivity a cieľ 

aktivity 

Vyhodnotenie aktivity, prínos  

5.,6.,12.3. 

2019 

Návšteva knižnice Vytvárať pozitívny vzťah ku knihe, podporovanie 

literárnej gramotnosti 

6.3.2019 „Pochovávanie basy“ 

spoločná aktivita deti ZŠ 

Dudova a našej  MŠ 

Spoločný sprievod deti k petržalskému kanálu – 

tradícia – Morena horiaca padá do vody. Deti sa 

oboznámili s touto tradíciou. 
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11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

 

Vyzývateľ na 

predkladanie projektu, 

resp. projekt MŠ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 

začatia 

realizácie a 

ukončenia 

realizácie 

Nariadenie vlády SR Mliečny program Podpora spotreby mlieka 

a mliečnych výrobkov 

celý šk. rok 

Caballio, s.r.o. Koníky naši kamaráti-

animoterapia 

Prevencia nesprávneho držania 

tela, precvičovanie správneho 

dýchania a starostlivosť o poníky. 

okrtóber 

2018 až 

jún 2019 

Nariadenie vlády SR Školské ovocie Podpora spotreby ovocia 

a zeleniny 

celý šk. rok 

MČ Bratislava – 

Petržalka 

Týždeň športu s 

Gepardom 

Rozvíjanie a vytváranie 

pozitívneho vzťahu k športovaniu 

detí predškolského veku 

8.10.-12.10. 

    2018 

 

 

12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

  

V sledovanom školskom roku nebola vykonaná ŠŚI. 

 

 

13.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

v školskom roku 2018/2019 je v prílohe č. 1. 

  

 

 15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

A. SWOT – výchovno-vzdelávacieho procesu   

Silné stránky Slabé stránky 
 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť, kvalifikovanými 

učiteľkami   

využívanie inovatívnych edukačných prvkov   

využívanie moderných informačných  technológií  

Metodicko-odborný rast v rámci MZ   

Príležitosti Riziká 
vypracovanie nových projektov nedostatok kvalifikovaných učiteliek 

štúdium zamestnancov   

školenia, kurzy, vzdelávanie   

verejné prezentácie, publikovanie   

B. SWOT -  riadenie a kontrola   

Silné stránky Slabé stránky 



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Bradáčova 4, 851 02 Bratislava, 

za školský rok 2018/2019 

9 

 

demokratický štýl riadenia    

participácia na riadení a rozhodovaní zamestnancov   

kvalitná informovanosť – oznamy, webová stránka   
  

Príležitosti Riziká 

efektívnosť hospodárenia   

podpora zo strany zriaďovateľa    

Spolupráca so Združením rodičov a verejnosťou   

C. SWOT - materiálno-technické zabezpečenie   

Silné stránky Slabé stránky 
inovácia nábytku v triedach,   

dopĺňanie didaktických a technických pomôcok  

vybavenie tried IKT   

Príležitosti Riziká 

získavanie peňazí z fondov, projektov, od sponzorov  

výhodná poloha v lokalite  

D. SWOT - spolupráca s inštitúciami   

Silné stránky Slabé stránky 

finančná podpora školy rodičmi ochota skupiny rodičov (jednotlivcov) 

spolupráca so ZRŠ – aktivity pre rodičov  

spolupráca so ZŠ Dudova  

kvalitná spolupráca s RŠ, knižnicou    

kvalitný manažment riaditeľa   

Príležitosti Riziká 

zvyšovanie imidžu školy   

E. SWOT - voľnočasové aktivity/krúžky   

Silné stránky Slabé stránky 

dostatočná ponuka a informovanosť Priestory na realizáciu krúžkov 

v ponuke cudzí jazyk  

 Realizácia projektov  

Príležitosti Riziká 

obmena krúžkovej činnosti  

F. SWOT - kolektívne  vzťahy   

Silné stránky Slabé stránky 

otvorená komunikácia málo neformálnych mimopracovných stretnutí  

participácia na podujatiach pre deti a rodičov   

Príležitosti Riziká 

spoločné návštevy kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  

 

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

-   priestory  na vykonávanie krúžkov, 

- efektívnejšie využívanie progresívnych výchovných a vzdelávacích metód, v metodickej    

pripravenosti a ich neistote pri zavádzaní nových foriem práce.  

- vo výchovno-vzdelávacej činnosti zaraďovanie stereotypných, málo aktivizujúcich činností, 

ktoré sú organizované klasicky, frontálne, 

-   priestorové podmienky – chýba telocvičňa, skladové priestory, 
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-  nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov.   

 

 Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky 

 

- odstrániť odhnité hracie prvky na školskom dvore  

- dobudovať dopadové plochy pod hracími prvkami na školskom dvore 

- opraviť hracie prvky na školskom dvore 

- skvalitňovať vybavenie materskej školy edukačným materiálom 

- vymieňať piesok v pieskoviskách každý rok  

 

Ďalšie informácie o škole 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky boli dodržané. V celej budove MŠ sú vymenené okná, 

zrekonštruované hygienické zariadenia, vymenený nábytok ako aj nové koberce vo všetkých 

triedach a chodbách. Taktiež sú všetky triedy vybavené novými ležadlami a v 1 a 4. triede 

zakúpené protialergické paplóny. Pitný režim pre deti je zabezpečený počas celého dňa – 

v triedach sú umiestnené nádoby s vodou. Školský dvor je treba zrevitalizovať – hrové prvky 

nespĺňajú bezpečnostné kritéria – sú odhnité. Režim dňa bol zostavený podľa 

psychohygienických noriem.  

 

2. Voľno-časové aktivity školy  

V súlade s legislatívou  sa v šk. roku 2018/2019 realizovali krúžky: 

 výučba anglického jazyka – vzdelávacia agentúra E.M.M.A.– oboznámiť deti hravou 

formou s anglickým jazykom – počet detí: 24 

 plavecký výcvik (Happy Kids, o.z.) – petržalská plaváreň – otužovanie, odburávanie 

strachu z vody, základy plávania – počet detí: 24 

 Výcvik korčuľovania (Happy Kids, o.z.) – petržalský zimný štadión – základy 

korčuľovania – počet detí: 24 

 

3. Spolupráca školy 

- pedagogická osveta, odborné poradenstvo  

- paralelné pôsobenie pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovným problémom 

- finančné zabezpečenie nadštandardných aktivít a časti prevádzkových nákladov 
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3.1 Spolupráca s rodičmi 

 Spoločné aktivity s rodičmi 

Termín: Názov aktivity  Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos  

23. a 24.10. 

    2018 

„Týždeň zdravej výživy“ –  

výstava ovocia, zeleniny 

a tvorivé dielne  

tvorenie postaviček z prinesených prírodnín – 

ochutnávka nátierok 

10.12.2018 

 

 

 

12.-13.12. 

   2018 

„Medovníky“ –  pečieme, 

zdobíme k vian. sviatkom 

(vianočné tvorivé dielne) 

 

 

Vianočné besiedky 

rozvíjanie tvorivosti  

Slávnostné posedenie deti a zákonných 

zástupcov pri jedličke – vystúpenie deti – 

radostná atmosféra  

30.5.2019 Jarné besiedky Vystupovanie deti z jednotl. tried pre 

zákonných zástupcov, rodinných príslušníkov, 

pozvaných hosti  

27.6.2019 Grilovačka  Priaznivá socio – emoc. atmosféra, súťaže 

spolu s rodičmi 

   

 

3.2 Spolupráca so základnou školou Dudova 

- návšteva detí MŠ v ZŠ 

- návšteva pani učiteliek pred zápisom deti do ZŠ, 

-  účasť našich učiteliek na zápise, 

 

3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

-   1x ročne depistáž školskej zrelosti, 

-    následne konzultácie psychológa  s triednymi učiteľkami 

-    individuálne konzultácie s rodičmi detí 

-    riešenie výchovno – vzdeláavcích problémov detí 

   

3.4 Spolupráca so školskou jedálňou 

Školská jedáleň je súčasťou materskej školy a podieľa sa na zdravom vývoji detí. 

V spolupráci so zamestnancami ŠJ vedieme deti ku kultúrnemu stolovaniu a k správnym 

stravovacím návykom. Zamestnanci ŠJ tvoria súčasť pri realizácií projektov MŠ „Zdravý 

životný štýl. Pri zostavovaní jedálneho lístka, ŠJ (vedúca ŠJ), dodržiavala „zásady pre 

zostavovanie jedálnych lístkov“. 2x sa zúčastnila  na spoločnej pedagogicko – pracovnej rade  
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a tiež operatívne pri realizácií akcií „Týždeň zdravej výživy, Pečieme medovníky, Vianočná 

besiedka, Deň matiek, MDD. 

ŠJ sa zapájala do do mliečneho programu a tiež do projektu školské ovocie – dôležitá súčasť 

stravy dieťaťa a zdravý vývoj.  Zdravé a vyvážené stravovanie napomáha plniť siele ŠVP 

a úlohy vyplyvajúce z NP prevencie nadváhy a obezity. je preto veľmi dôležité vytvárať 

a podporovať u detí predškolského veku správne stravovacie návyky. 

 

 

3.5 Spolupráca s fyzickými a  právnickými osobami (neziskovými organizáciami, 

občianskymi združeniami, atď.) 

- dobrovoľní hasiči Petržalka – „Poplach“ – predvádzanie techniky, 

- spolupráca s OZ „Bradáčikovia“ pri MŠ Bradáčova 4 

 

3.6 Iná spolupráca 

- s Happy Kids. o.z. – zabezpečovanie kurzu plávania a korčuľovania 

 

3.7. Prezentácia školy v masmédiách 

       -     natáčanie relácie Fidlibum       8.3.2019 

 

Záver: 

 

Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy: 

Ciele boli plnené priebežne v rámci edukačných aktivít, ale aj projektov:  

 

 kurz plávania 2x ročne,1x ročne kurz korčuľovania – deti si zvyšovali telesnú zdatnosť 

a pohybovu vybavenosť 

 v spolupráci so ŠJ príprava ochutnávky nátierok pre rodičov – prezentácia správnej 

výživy 

 pobyt vonku za každého počasia – pobyt vonku realizovaný aktívnym pohybom 

 rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti 

 rozvíjanie digitalnych kompetencii prostredníctvom práce s IKT 

 rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti 
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Priestorové a materiálne podmienky školy 

 

 

Priestorové podmienky sú dostatočné na počet detí v triede podľa vyhlášky Ministerstva 

školstva SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z o materskej škole. 

Triedy sú zariadené účelovo, variabilným nábytkom, s možnosťou vytvárania hracích kútikov 

tak, aby umožňovali uskutočňovanie ŠkVP a organizovanie rôznych aktivít. Disponujeme 

dostatočne učebnými pomôckami, každá trieda využíva audiotechniku s CD, USB 

prehrávačom a v troch triedach je zostava PC, internet, digitálny fotoaparát, tablet, MP3, 

digitálne hračky Bee-Boot a Constructor – Boot, mikroskop. Využívanie PC a ostatných 

digitálnych technológií je dostačujúca, pracujú všetky pani učiteľky, zúčastnili sa vzdelávania 

– Rozvíjanie digitálnych informačných kompetencií. V materskej škole je dostatočná inovácia 

a aktualizácia odbornej literatúry, vrátane publikácií, odborných časopisov pre pedagogických 

zamestnancov. Rôznorodá detská literatúra, časopisy v triedach, v knižnici napomáhajú 

rozvoju zmyslového vnímania, čitateľských záujmov u deti a grafomotorických spôsobilostí. 

Postupnou  revitalizáciou školského dvora, dobudovanie oplotenia, osadenie multifunkčných 

preliezačiek, vybudovanie dopravného ihriska, nám pomáha rozvíjať pohybové spôsobilosti 

u detí. 

V materskej škole máme dostatok náradia, náčinia na  pohybové aktivity v interiéroch 

budovy, ale chýba telocvičňa, alebo aspoň skladové priestory na ich skladovanie. To isté platí 

aj s dodatočným množstvom bicyklov, kolobežiek, odrážadiel a nedisponujeme skladovými 

priestormi – neprehľadné uloženie a dochádza k poškodeniu.  

Na zlepšenie podmienok vo výchovno-vzdelávacej činnosti prispeli: RZ pri MŠ Bradáčova 4, 

2 % z dani, OZ „Bradačikovia“,MČ Bratislava Petržalka, SSŠaŠZP. 
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Od 10.9.2018 zmena funkcie predsedu a podpredsedu RŠ. Funkcia predsedu RŠ bola 

uprázdnená, z dôvodu nástupu dieťaťa do ZŠ. Nakoľko v Štatúte RŠ pri MŠ Bradáčova 4, 

v článku V. bod 8 sa uvádza: V prípade zaniknutia členstva zástupcu rodičov v RŠ pred 

skončením volebného obdobia sa stáva členom RŠ v poradí ďalší (s najvyšším počtom hlasov) 

navrhnutých kandidátov za rodičov. Nový člen Ing. Čechovičová I– podpredseda RŠ. Predseda 

RŠ p. Bohunický J.( 10.9.18. po plenárnom zasadnutí) 

 

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

1. Bohunický Ján predseda rodičov 

2.  Čechovičová, I.Ing. podpredseda rodičov 

3. Beáta Hromeková člen pedagogických zamestnanovcov 

4. Mgr. Ľudmila Budová člen pedagogických zamestnancov 

5. Iveta Trajčíková člen nepedagogických zamestnancov 

6. Mgr. Veronika Redechová člen zriaďovateľa 

7. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. člen zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


