Základné identifikačné údaje o materskej škole
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Internetová adresa:
e-mail:
Zriaďovateľ:

Materská škola sv. Filipa Neriho
Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava
02/64780303
www.msfilipaneriho.sk
msfilipaneriho@gmail.com
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,
Špitálska 7, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy
Júlia Žilincová, riaditeľka MŠ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o rade školy
Rada školy pri MŠ sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 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 18. 09. 2019
Funkčné obdobie sa začalo dňom 7. 10. 2019 na obdobie 4 rokov.
Predseda rady školy v šk. roku 2020/21 bol Ivan Tužinský. Ostatní členovia rady školy
v šk. roku 2020/21: Renáta Ocilková, duch. otec Leonard Pawlak, Ján Svitok, Erika Fajtová.
Pravidelní hostia/konzultanti z Rady rodičov: Terézia Škovierová, Anna Lattová. Rada školy
sa stretávala minimálne dvakrát ročne alebo podľa potreby riaditeľky aj častejšie.

Poradné orgány riaditeľa školy
Pedagogická rada: stretávala sa jedenkrát za dva mesiace alebo podľa potreby riaditeľa
s vopred určeným programom.
Metodické združenie: zasadnutia boli podľa plánu zasadnutí a operatívne v prípade
potreby.
Centrum Pedagogicko-psychologickej prevencie Fedákova, – spravidla jedenkrát do
roka návšteva psychológa v MŠ, prednáška školská zrelosť, depistáž pred vstupom do ZŠ,
návšteva a diagnostika detí logopédom
Metodicko-pedagogické centrum – organizuje priebežné vzdelávanie pre pedagógov
v rôznych oblastiach.
Arcibiskupský školský úrad oddelenia školstva – usmerňovanie

Údaje o počte detí za školský rok 2020/2021
Triedy:.................................................................................................................................4
Počet detí spolu:................................................................................................................76
Z toho
3 ročné deti:.......................................................................................................................13
3-4 ročné deti:...................................................................................................................20
4-5 ročné deti:...................................................................................................................20
5-6 ročné deti:...................................................................................................................22
Deti s odloženou školskou dochádzkou:.............................................................................4
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:...................................................1

Zoznam uplatňovaných učebných zdrojov v školskom roku
2020/2021







Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Metodická príručka katolícke náboženstva pre MŠ – Rastieme k svetlu
Školský vzdelávací program MŠ sv. Filipa Neriho – Radostná cesta k Bohu
Zásobník edukačných hier a nápadov pre MŠ – Dieťa a jeho svet
Mária Podhájecká – Edukačnými hrami poznávame svet
Raabe – Dieťa a jeho svet

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu
koncoročnej kvalifikácie
Zamestnanci spolu.............................................................................................................10
Z toho PZ............................................................................................................................8
Z počtu PZ
– kvalifikovaní....................................................................................................................6
– nekvalifikovaní.................................................................................................................2
– dopĺňajú si vzdelanie........................................................................................................0
Z počtu NZ, upratovačky....................................................................................................2
Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov v MŠ v školskom roku 2020/2021
Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Učiteľstvo pre MŠ, súkromna škola Bieloruska

0

NÚCZV

0

Pedagogická a sociálne akadémia, Bratislava

0

Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných MŠ

Stručná charakteristika aktivít

Sv. omša pri významných príležitostiach

Šk. rok prežívame spolu s naším Pánom

(začiatok/koniec školského roka, sviatok patróna

spoločne s našou farnosťou

MŠ sv. Filipa Neriho, Sviatok Božieho Tela)
Deň starých rodičov

Pri príležitosti mesiaca októbra ako mesiac úcty
k starším – spríjemnenie dňa spevom
a obdarovaním vlastnoručne vyrobenými
darčekmi starších obyvateľov Lamača
umiestnených v Domove sociálnych služieb.

Jesenná brigáda

Spoločne s rodičmi sme hrabali lístie, opilovali
konáre, areál MŠ pripravovali na zimný
odpočinok, budovali novú preliezku.

Psychologická depistáž,

Zisťovanie školskej zrelosti

Stretnutie so sv. Mikulášom

V rámci covid opatrení nás tento rok navštívil

(spolupráca MŠ, farnosti)

sv. Mikuláš v každej triede individuálne. Do
úlohy sv. Mikuláša a jeho pomocníkov sa zhostili
bývalý žiaci materskej školy, rodinných
príslušníci deti.

Vianočná jasličková slávnosť

Deti nacvičili bohatý program i scénku
o narodení Ježiša a priblížili túto krásnu udalosť.
Celý program bol spracovaný do video záznamu,
ktorý následne bol rozdistribuovaný do rodín
detí.

Ostatné plánované akcie sa z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 tento rok neuskutočnili

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ

Stručná charakteristika aktivít

Rozlúčka s predškolákmi spojená s grilovačkou

Školský rok sme zakončili krásnym rozlúčkovým
predstavením našich predškolákov, ktorý bol
doplnený o komunitnú grilovačku, kde sme ako
jedná veľká rodina prežili požehnaný čas.

PROJEKTY
MŠ sa prostredníctvom OZ IRL a v spolupráci so zainteresovanými rodičmi (K. Ješková,
M. Spišáková, J. Svitok, I. Tužinský, T. Škovierová, M. Malíková, M. Sedláková, M. Yasinská
a ďalší) zapojila do týchto projektov:
Mesiac

Partner

Téma

Žiadaná suma

Výsledok

09/21 Nadácia VW

Naše kráľovstvo piesku

1 935,00 €

–

05/21 Tesco

Učiť sa vonku? Hurá, poďme na to!

1 300,00 €

–

03/21 Nadácia ZSE

Pocitový chodník – učenie hravo
a zdravo

800,00 €

800,00 €

03/21 Nadácia Pontis

Noc v škôlke – Námornícky deň

120,00 €

120,00 €

02/21 Nadácia VUB

Outdoorové vyučovanie v škôlke

1 120,00 €

–

12/20 Nadácia TB

Family Day – trojgeneračný futbal

1 100,00 €

–

12/20 Pre 3 generácie

Family Day – trojgeneračný futbal

2 070,00 €

–

10/20 No finish line

Asistent

30 000, 00

–

10/20 Tesco

Naše kráľovstvo piesku

1 300,00 €

–

10/20 Svet plastelíny

Plastelína

180,00 €

130,20 €

09/20 Nadácia Pontis

Aby bol náš škôlkarský dvor ešte krajší

160,00 €

160,00 €

09/20 BSK

Poď von, milý kamarát

2 895,00 € 1 000,00 €

Projekt cez Nadáciu Pontis – Naše mesto 2020: 160 eur a 15 dobrovoľníkov – realizácia
bola vzhľadom na H-E opatrenia COVID19 presunutá z júla 2020 na september 2020.
Mesiac

Partner

Téma

2019

Renovabis

IT, KDP

05/2021

MŠ

Múdre Hranie

2021/2022 MPC

NP PoP II. – Refundácia miezd
(2× asistent, 2× člen inkluzívneho tímu)

Žiadaná suma Výsledok
14 443,00 €

6 885,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 pracovné
miesta

4 pracovné
miesta

Termín realizácie projektu s nadáciou Renovabis bol presunutý na rok 2021
(14. 12. 2021).

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej
školy
Materská škola v priebehu letných prázdnin v roku 2019 získala a zrekonštruovala nové
priestory a tak od školského roku 2019/2020 materská škola disponuje štyrmi triedami.
Štvortriedne účelové zariadenia sú situované v prízemnej budove. V budove sa tak nachádzajú
4 triedy so šatňami a sociálnym zariadením pre deti, 3 spálne prepojené s priestormi triedy,
jedáleň, kuchynka na výdaj stravy, kancelária s izolačnou miestnosťou, kabinet pre
pedagógov, 3 sociálne zariadenia pre zamestnancov školy.
Materská škola je dostatočne vybavená učebnými pomôckami, hračkami, detskou
a odbornou literatúrou. Občianske združenie Iniciatíva rodičov Lamača s pomocou vedenia
školy realizovalo dovoz školského ovocia, prispieva každý polrok na osobné odmeny pre pani
učiteľky, finančne zabezpečilo potrebnú údržbu a nákup dezinfekčných prostriedkov.
Plocha školského areálu vyhovuje hrovým a edukačným požiadavkám, neustále je
udržiavaná v rámci bežnej údržby.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti materskej školy
Rodičia prispievajú v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve podľa § 5 ods. 3, 4, 13 a zákona 245/2008 Z. z. § 28 ods. 6 o výchove
a vzdelávaní na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej len „ČÚN“) spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť sumou 60 Euro mesačne. Za deti rok pred povinnou školskou dochádzkou dostáva
materská škola dotáciu od ministerstva školstva a preto týmto deťom je suma čiastočnej
úhrady nákladov znížená o dotáciu, čím vzniká suma (ČÚN) 46 € na dieťa a mesiac.
2020/2021

2019/2020

148 870,43 €

116 674,80 €

3 784,23 €

3 696,50 €
41 131,72 €

1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu, originálne kompetencie

2.

Dotácia z KŠ na výchovu a vzdelávanie detí, rok pred povinnou
šk. dochádzkou

3.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa

41 903,30 €

4.

Iné finančné prostriedky

33 004,16 €

5.

Dary

47,00 €

–
237,50 €

Pri materskej škole funguje aj Občianske združenie, Iniciatíva rodičov Lamača, ktoré
svoju činnosť zameriava na skvalitnenie edukačnej činnosti a podieľa sa na materiálnotechnickom zabezpečovaní týchto činností a údržbe priestorov.

V januári a februári 2021 sa podarilo za pomoci učiteliek a dobrovoľníkov z radov
rodičov vymaľovať a zariadiť šatňu jednej triedy. Pod vedením predsedu RŠ Ivana
Tužinského, v spolupráci s inými zainteresovanými rodičmi a zamestnancami sa nám podarilo
vytvoriť projekt na revitalizáciu školského areálu – zakúpiť a namontovať lanovú pyramídu,
vybudovať pocitový chodník.

Analýza dosiahnutých cieľov z koncepčného zámeru rozvoja školy
v šk. roku 2020/2021
Strategické ciele vychádzajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy sme si rozvrhli na
niekoľko oblastí:




Oblasť výchovy a vzdelávania detí
Oblasť personálnych podmienok a vzdelávania
Oblasť materiálno-technických podmienok



Oblasť partnerstva školy so subjektami

Oblasť výchovy a vzdelávania detí
Učiteľky boli oboznámené so štátnym vzdelávacím programom. Učiteľky ďalej
nadväzovali s ŠKVP Radostnou cestou k Bohu, plánovali a plnili ciele z programu,
zameriavali sa na realizáciu nových foriem výchovno-vzdelávacej práce – vzdelávacie
aktivity, spoločné hodnotenia činností s deťmi, sebahodnotenie detí. V náboženskej výchove
sme sa zameriavali na budovanie vzťahu s Bohom – Otcom, Ježišom – Priateľom, spoznávali
sme viac nášho patróna sv. Filipa Neriho. Program dňa a aktivity pre deti sme zameriavali na
osobnostný rozvoj každého dieťaťa, upevňovanie vzťahov v skupine, rozvíjanie tvorivosti detí
a ich kompetencií. Každý mesiac sme u detí rozvíjali nejakú čnosť. Taktiež pokračujeme
v stimulačnom programe s Pamäťovými kartami.
Počas uzatvorenej a obmedzenej prevádzky MŠ pre kritickú infraštruktúru (karanténne
opatrenia COVID19) v januári, februári, marci, apríli 2021, sme na komunikáciu medzi
zamestnancami (porady, školenia,…), RŠ, rodičmi, i v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti
zaviedli používanie online technológií.
Oblasť personálnych podmienok a vzdelávania
Všetci ped. zamestnanci, okrem dvoch, majú ukončené ped. vzdelanie. Na
pedagogických poradách a metodických združeniach bol priestor, aby sa učiteľky navzájom
podelili a obohatili o vedomosti, ktoré získali prostredníctvom rôznych vzdelávacích
školeniach, webinároch a iných absolvovaných kurzoch. Počas letných prázdnin 2021 sa
vybrané pani učiteľky zúčastnili kurzu k metodike „Tréning fonematického uvedomovania
podľa D. B. Eľkonina“. Učiteľky, ktoré absolvovali kurz sa na najbližšom metodickom
združení podelia o nadobudnuté vedomosti.

V rámci budovania a zlepšovania vzájomných vzťahov a podporovania duchovného
rozvoju boli zamestnanci na spoločnom posedení spojenom s večerou, spoločne sa zúčastnili
na Duchovnej obnove.
Oblasť materiálno-technických pomôcok a vybavenia
MŠ disponuje s dostatočne širokou ponukou didaktických pomôcok a materiálov, ktoré
však treba priebežne dopĺňať a obnovovať. V školskom roku 2020/2021 sa nám podarilo
v rámci projektu „Múdre hranie“ získať niekoľko didaktických pomôcok (montessori
pomôcky na rozvíjanie matematických predstáv, didaktické pomôcky na rozvíjanie jemnej
a hrubej motoriky a iné). Nedostatočné IT vybavenie riešia skúsení dobrovoľníci z radov
rodičov, pod vedením člena RŠ Jána Svitka.
Oblasť partnerstva školy so subjektami
Spolupráca s CPPPaP – depistáž u predškolákov bola vykonaná psychologičkou pred
zápisom detí do ZŠ.
V spolupráci s Farským úradom Bratislava-Lamač a inými duchovnými otcami (zo
Spoločnosti Božieho Slova) sme organizovali doobedné detské sv. omše pri príležitosti
slávenia rôznych cirkevných sviatkov (sviatok sv. Filipa Neriho – patróna MŠ, sviatok
Božieho tela). Do našej materskej školy zavítal sv. Mikuláš, ktorý so svojimi pomocníkmi
navštívil individuálne jednotlivé triedy.
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sa zaujímajú o stav budovy MŠ,
ako môžu pomôcť, aktívne sa zúčastňujú brigád a podieľajú sa na skrášľovaní prostredia –
interiéru aj exteriéru. Aktívne pomáhajú pri technicko-materiálnom zabezpečovaní
mimoškolských akcií a sú nápomocní pri hľadaní učiteliek do MŠ.

Silné stránky školy
 tvorivý pedagogický kolektív
 rodinná atmosféra materskej školy
 pozitívne vedomie o materskej škole v Lamači i širšom okolí vyplývajúci zo vysokého
záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ a spokojnosť s prácou pedagogického a
prevádzkového kolektívu
 aktívna krúžková činnosť
 pestrá a rôznorodá ponuka aktivít pre deti i mimo priestorov MŠ
 silná podpora a spolupráca s rodičmi
 postupná obnova školského dvora a interiéru MŠ.

Slabé stránky







potreba učiteľa s atestáciou
pomerne časté zmeny v pedagogickom kolektíve
nedostatočné finančné ohodnotenie
nedostatočné IT vybavenie (v štádiu riešenia)
nedostatočné jedálenské priestory
obmedzené možnosti inklúzie detí so špecifickými vých.- vzdelávacími potrebami

