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1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

 Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je v tvorivom 

a priateľskom prostredí prebudiť u detí chuť sa hrať, objavovať svet a tvoriť. Vytvorením 

priateľského prostredia medzi deťmi, učiteľkami a rodičmi podporovať spolupatričnosť 

a dôveru v samých seba ale aj v medzi sebou.  

Vlastné ciele predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole tvoria cestu za 

poznaním sveta okolo nás. Zameranie materskej školy vychádza z cieľov vymedzených 

v Štátnom vzdelávacom programe, vybavenia materskej školy a záujmov pedagogických 

zamestnancov, detí a zákonných zástupcov.   

 

Vlastné ciele školy 

- Prostredníctvom výroby keramiky viesť deti k vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku 

kultúrnym hodnotám a tradíciám.  

- Implementáciou anglického jazyka do výchovno-vzdelávacieho procesu utvárať u detí 

základy anglického jazyka. 

- Pozorovaním prírody, starostlivosťou o malú záhradku a dôslednou recykláciou 

odpadu, viesť deti k potrebe chrániť prírodu a mať ju rád.  

- Experimentami a pozorovaním podporovať u detí prirodzenú detskú zvedavosť. 

- Prostredníctvom rôznych športových aktivít, ale aj  plaveckého a korčuliarskeho 

kurzu, podporovať deti k pozitívnemu vzťahu k pohybu a rôznym športom. 

- Aplikovať poznatky o zdravom životnom štýle do spôsobu života. 

- Inklúziou viesť deti k tolerantnosti ľudí, ktorí sú iní ako my.  

- Situačnými metódami viesť deti k empatickému a kamarátskemu vzťahu k starším 

a chorým ľuďom, ale aj ku kamarátom.    

 

2 Stupeň vzdelania 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania  v materskej škole. Dieťa ukončí predprimárne vzdelávanie v 

školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku alebo dosiahne školskú 

spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho 

vzdelávania. 
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3 Vlastné zameranie školy 

Zameranie materskej školy plníme prostredníctvom aktivít počas každodenného 

pobytu detí v materskej škole, ale aj besiedkami s rodičmi, starými rodičmi, prezentáciou sa 

na akciách obce a pod. Prostredníctvom tvorivých dielní približujeme deťom tradície viažuce 

sa k Vianociam a Veľkej noci a zároveň posilňujeme vzťah dieťa - rodič a materská škola. 

Prácou s hlinou rozvíjame u detí jemnú motoriku, estetické cítenie a zároveň vedieme deti 

k poznaniu tradícií. Prostredníctvom ľudovej piesne a rôznych tradícií, ako napr. vynášanie 

Moreny podporujeme u detí poznanie vlastnej histórie a tradícií.  

Návštevou múzea, divadiel a rôznych predstavení prebúdzame u detí lásku k umeniu.   

Každodennými športovými aktivitami posilňujeme u detí túžbu po pohybe a zapojením sa do 

projektu školské ovocie vedieme deti k zdravým stravovacím návykom. 

Starostlivosťou o záhradku vedieme deti k poznaniu odkiaľ prichádza zelenina a ako sa o ňu 

starať.  

Vedieme deti k schopnosti správne triediť odpad, zapájame sa do zbierania použitých batérií, 

zubných kefiek a vedieme deti k poznávaniu pojmov recyklácia a pod.     

Implementáciou anglického jazyka do VVČ utvárame u detí základy anglického jazyka.  

Inklúziou detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami vedieme deti k poznaniu inakosti 

a rešpektovaniu  ľudí, ktorí sú iní ako my.  

 

4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti spravidla od 2,5 – 6 

rokov. Okrem bežného predprimárneho vzdelávania zároveň poskytuje povinné predprimárne 

vzdelávanie a pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.  s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Predprimárne vzdelávanie trvá spravidla 3 až 4 roky. 

Materská škola poskytuje poldennú a celodennú formu výchovy a vzdelávania. 

 

5 Učebné osnovy 

Učebné osnovy tvoria výkonové štandardy ŠVP a vlastné zameranie školy.  
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Výchovno-vzdelávacia činnosť (ďalej len VVČ) je plánovaná týždenne, pričom  ju plánuje 

učiteľka rannej zmeny na jeden týždeň aj pre učiteľku odpoludňajšej zmeny pre svoju triedu. 

Obsah aj forma týždenného plánovania činnosti je plne v kompetencii každej učiteľky.  

Kolegyne spolu plánovanú činnosť konzultujú a, kooperujú. V rámci vzdelávacej aktivity 

zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti. Z 

dôvodu vysokej chorobnosti detí sa môžu triedy zlučovať do jednej triedy a vtedy sa VVČ 

uskutočňuje podľa plánov triedy, v ktorej sú deti zlúčené. V čase letných prázdnin sa VVČ 

plánuje a realizuje výlučne formou hier a hrových aktivít detí.  

 Učenie prebieha prostredníctvom tematického učenia. Témy sú rozdelené podľa 

ročných období, pričom v každý celok obsahuje témy. Témy možno plniť prostredníctvom 

podtém, alebo bez využitia podtémy. Je plne v kompetencii učiteliek na triede, koľko času 

budú jednotlivým témam venovať a či využijú, alebo nevyužijú podtému.  

 

6 Vyučovací jazyk 

Vzdelávanie v materskej škole prebieha v slovenskom jazyku - štátnom jazyku 

Slovenskej republiky.  

 

7 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie   

dokladu o získanom vzdelaní 

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom  do 31. 

augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie 

môže dieťa ukončiť aj vtedy ak nedovŕši šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže 

plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na základe žiadosti 

zákonných zástupcov). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho 

vzdelania.  

Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania sú deťom odovzdané na koncoročnej 

slávnosti  „rozlúčka s predškolákmi“, ktorá sa koná spravidla v posledný deň školského roka 

v materskej škole bez účasti rodičov. 
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8 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Prostredie materskej školy veľmi úzko súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom a 

plnením stanovených cieľov.  

Naša materská škola je dvojtriedna, prostredie materskej školy je estetické, vytvára 

pocit bezpečnosti a lásky. Školský dvor je postačujúci, nachádza sa na ňom pieskovisko, 

šmykľavka, hojdačky a preliezačky.  

Sociálne zariadenia sú zrekonštruované. Vybavenie tried je nové, spĺňa príslušné parametre. 

Obe triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, pedagogický zamestnanci a deti majú 

k dispozícii fotoaparáty, tlačiareň, notebooky a inú digitálnu techniku, ktorou je v materská 

škola dostatočne vybavená.  

Materská škola má zriadenú učiteľskú knižnicu a detskú knižnicu v každej triede. Učebné 

pomôcky, didaktické pomôcky, audiovizuálna technika, telovýchovné náčinie a náradie a 

hudobné nástroje sú umiestnené centrálne v riaditeľni, slúžia pre všetky učiteľky. Triedy sú 

vybavené spotrebným materiálom na výtvarné, pracovné a grafomotorické činnosti. Materská 

škola disponuje pecou na pálenie keramiky.  

 

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Cieľom hodnotenia detí je identifikovať úroveň dosiahnutého individuálneho pokroku, 

a oblasti, v ktorých vykazuje nedostatky a možnosti ďalšieho rozvoja. Výsledky hodnotenia 

detí sú východiskom pre úzku spoluprácu s rodičom v poskytovaní odbornej konzultácie o 

výchove a vzdelaní, poradenskej činnosti o ďalších možnostiach napredovania, potrebách 

dieťaťa alebo problémoch. Kontrolu a hodnotenie detí v triede vykonávajú učiteľky, 

zaznamenávajú do diagnostiky. Diagnostika - zaznamenávanie úrovne detských schopností, 

vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje sa tri krát v priebehu školského roka – na začiatku šk. 

roka – vstupná diagnostika; v priebehu šk. roka – priebežná diagnostika; na konci šk. roka – 

výstupná diagnostika. Každé dieťa má vytvorené svoje portfólio, ktoré tvoria pracovné zošity, 

pracovné listy, výtvarné práce a práce z pracovnej činnosti. Deti vedieme k sebahodnoteniu, 

vzájomnému hodnoteniu. Učiteľka hodnotí deti slovne pozitívne, čo má motivačný charakter. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
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Cieľom vnútroškolskej kontroly školy je získavanie objektívnych informácií o úrovni 

a výsledkoch práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a pri zistení 

nedostatkov prijímanie opatrení, ktoré vedú k ich odstráneniu.  

Kontrolná činnosť je zameraná na: 

-  Plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu,  

-  Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

-  Kontrola a usmernenie k realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu, 

-  Účelnosť a hospodárnosť nakladania s majetkom školy, dodržiavanie predpisov 

BOZP, CO, PO. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je podrobne rozpracovaný v pláne 

vnútro-školskej kontroly, ktorý je súčasťou plánu práce školy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program CESTA ZA POZNANÍM 

9 

 

 

 

 

 Témy  Podtémy  

JESEŇ 
Víta nás škôlka Cesta do MŠ 

Bezpečnosť na ceste 

Kde bývam 

Kto sa o nás stará 

Exteriér a interiér MŠ 

Moji kamaráti 

 
Jeseň pani bohatá Moji starkí 

Farby a plody jesene 

Sťahovavé vtáky 

 
Ja a moje zdravie Ja a moje telo 

Moje zuby 

ZIMA 
Sviatky zimy Mikuláš 

Chystáme sa na Vianoce  

Moja rodina 

Fašiangy  

 
Zimné radovánky Znaky zimy 

Sneh a ľad 

Ako sa oblečiem 

Zimné športy 

 
Príroda v zime Zvieratá v zime 

Vesmír  

 
Z rozprávky do rozprávky  

JAR 
Príroda sa prebúdza Zvieratá 

Kvety a stromy 

Hmyz 

 

 
Sviatky jari Veľká noc 

Zvyky a obyčaje 

Deň matiek 

 
Médiá okolo nás Vytvorme si knihu alebo 

časopis 

Budem reportérom  

LETO 
Chystáme sa na dovolenku  Dopravné prostriedky 

Dopravné značky 

Krajiny - Slovensko 

 
Voda okolo nás Voda a jej význam 

Využitie vody - pokusy 

Vo vode a pri vode 

 
Hráme sa a športujeme MDD 

Olympiáda 

Lúčime sa s MŠ 
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Už ideme na prízdniny 

 

 

Záznamy o platnosti a revidovania Školského vzdelávacieho 

programu 
 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie ŠkVP 

dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


