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Názov ŠkVP: „Veselo a hravo. Učíme sa hrou.“ 

Stupeň vzdelania: Stupeň vzdelania, ktorý poskytuje materská škola, je totožný so stupňom vzdelania uvedeným v § 16 ods. 

2 školského zákona – predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. 

Dĺžka dochádzky: Dĺžka výchovy a vzdelávania je niekoľkoročná, podľa požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa a 

kapacitných podmienok školy. Dochádzka detí od dosiahnutých 5 rokov veku je povinná, tzn. posledný rok pred nástupom do 

základnej školy dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, vrátane s možnosťou pokračovania jeho plnenia. 

Formy výchovy a vzdelávania: Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním a na základe požiadaviek zákonných 

zástupcov s poldennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie v čase od 6:00 do 16:30 hodiny. 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

Schválený zriaďovateľom:  

 Prerokovaný v pedagogickej rade: 

 Prerokovaný v rade školy: 

 Vydaný dňa: Revízia na základe § 7 ods. 4 školského zákona bola vykonaná dňa 31.8. 2022 
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„Venujem Ti krídla nádherného, vo vánku sa vznášajúceho motýľa, 

v ľahkosti svojho bytia poletujúceho z kvetu na kvet,  

nadnášaného láskou slnečných lúčov  

 

v očakávaní nového čarovného zajtrajška.“ 
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1.Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy 
 

 Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie poskytuje základy 

spôsobilosti vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie 

optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. 

 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole: 

 

➢ zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými 

➢ uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie 

➢ podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu 

➢ podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa 

➢ sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné 

primárne vzdelávanie 

➢ umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania 

➢ uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa 

a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí 

➢ identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb 

➢ zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky 

deti 

➢ získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie 

blaha a potrieb detí 

 

Ciele výchovy a vzdelávania ustanovené v školskom zákone: 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi: 

➢ získať vzdelanie podľa tohto zákona 
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➢ získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania 

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej 

gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a 

občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie 

➢ ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať 

➢ naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť 

➢ rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických 

cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce 

➢ posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu 

jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

➢ získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd, ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

➢ pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi 

národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie 

➢ naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť 

➢ naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a 

rešpektovať všeľudské etické hodnoty 

➢ získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie 

 

Ciele stanovené v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy: 

➢ rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí 

➢ prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

➢ posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre 

➢ získať a posilňovať úctu k ľudským právam a k základným slobodám 

➢ pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi 

národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami 
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➢ utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti 

➢ naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie 

➢ naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť 

➢ naučiť sa chrániť svoje zdravie, vrátane zdravej výživy a chrániť životné prostredie 

➢ naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty 

➢ pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých stránok – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí 

➢ podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

 

Ciele zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj: 

➢ utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania a harmonického spolunažívania s dospelými 

a s deťmi 

➢ rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu, prevziať zodpovednosť za svoje správanie 

 

Ciele zamerané na ochranu života a zdravia: 

➢ utvárať pozitívne postoje k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a zachovaniu zdravia v bežných i krízových 

situáciách 

➢ utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity, vrátane pobytu 

vonku v prírode 

➢ utvárať schopnosť odmietnuť od cudzích ľudí akékoľvek potraviny, uvedomovanie si možného nebezpečenstva ponuky zdravia 

škodlivých látok – drog od neznámych ľudí 

➢ oboznámiť deti so situáciami ohrozujúcimi zdravie ako je vznik živelných pohrôm , ekologických havárií, atď. 

➢ rozvíjať schopnosť sebaochrany a ochrany iných v simulovaných , život ohrozujúcich situáciách 

 

Ciele zamerané na výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke: 

➢ pripraviť deti na budúci samostatný  a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi 

➢ utvárať a v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara 
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Ciele zamerané na rozvoj mediálnej výchovy: 

➢ primerane veku sa orientovať v mediálnom svete 

➢ v mediálnych posolstvách objavovať hodnoty, ktoré pozitívne formujú detskú osobnosť, odmietať negatívne vplyvy médií 

 

Ciele zamerané na rozvoj multikultúrnej výchovy: 

➢ poznávať , tolerovať a rešpektovať rozličné kultúry a utvárať prosociálne správanie bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr 

a k akceptovaniu odlišnosti ľudí 

➢ eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti a rasizmu 

 

Ciele zamerané na rozvoj tvorivosti: 

➢ rozvíjať fluenciu – plynulosti – umožniť čo najviac návrhov na riešenie problému 

➢ rozvíjať flexibilitu – pružnosť – rozmanitosť nápadov 

➢ rozvíjať originalitu – jedinečnosť nápadov 

➢ rozvíjať fantáziu – predstavivosť v nových súvislostiach, utváranie neobvyklých asociácií, odbúranie strachu z imaginácie slovnej, 

obrázkovej, pohybovej alebo symbolickej 

 

Ciele zamerané na oboznamovanie s  informačno–komunikačnými technológiami: 

➢ oboznámiť deti s detskými edukačnými, výučbovými, grafickými softvérmi, s robotickými hračkami a s digitálnymi technológiami 

➢ podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a rozvoj tvorivého myslenia 
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Vlastné zameranie školy 

 
„Ten, kto prechováva voči detskej mysli úctu, 

kto je schopný ju plne pochopiť, 

implikuje tým i schopnosť vlastného „ja“ učiť sa, 

sebazdokonalovať sa a poznať sám seba.“ 

Maria Montessori 

  

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho program „Veselo a hravo. Učíme sa hrou.“ 

Cieľom je podporovať a rozvíjať potenciál dieťaťa, viesť dieťa k samostatnosti, budovať jeho sebaistotu a pomáhať mu komunikovať. Dbá sa 

pritom na jedinečnosť každého dieťaťa, pričom sa opierame o poznatky modernej pedagogiky a psychológie, ako aj o prvky Montessori 

pedagogiky, ktoré úspešne využívajú stovky školských zariadení po celom svete. Tajomstvom dieťaťa je podľa M. Montessori prirodzenosť 

dieťaťa, ktoré keď sa vyvíja bez prekážok, prejavuje svoje prirodzené schopnosti a charakteristiky. Výchova má byť pomocou prirodzeného vývinu 

dieťaťa. To je najlepšia cesta, ako dieťa ochrániť pred vnútornými konfliktami, ktoré vedú k duševným poruchám v dospelosti. 

Vlastné zameranie školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania,  z konkretizácie vízie materskej školy, z definovania 

koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na najbližšie obdobie, z doterajších skúseností a vedomostí pedagogického zboru, z potrieb rodičov 

a detí a z podmienok materskej školy. 

Materská škola reaguje na legislatívne a obsahové zmeny predprimárneho vzdelávania. Jej zameranie je v plnom súlade s obsahom štátneho 

kurikula a s trendom inkluzívneho vzdelávania. Pri výchove a vzdelávaní dôraz kladie na kvalitnú a odbornú prípravu predškolákov na školské 

vyučovanie a inkluzívne vzdelávanie. Materská škola svojim prístupom a stratégiami zabezpečuje prostredie, v ktorom sa snaží o uspokojenie 

rôznorodých vzdelávacích potrieb každého dieťaťa. Snaží sa o odstránenie bariér v prístupe k predprimárnemu vzdelávaniu aj pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom k podmienkam, ktorými materská škola disponuje. Pre vytváranie priaznivej inkluzívnej 

sociálnej klímy je každodenne realizovaný sociálny kruh, ktorého obsahom sú inkluzívne hry, sociálne hry a činnosti na rozvíjanie sociálno-



 

8 
 

emocionálnej oblasti. Všetky deti bez ohľadu na pôvod, etnicitu, národnosť, vierovyznanie a vzdelávacie potreby dostávajú adekvátnu opateru a 

výchovu a vzdelávanie, ktoré sú charakteristické individualizáciou a diferenciáciou.   

Materská škola ďalej obohacuje výchovu a vzdelávanie aj v oblasti Zdravia a zdravého životného štýlu, ako podporu zdravia a prevencie 

obezity. Výsledky rôznych výskumov potvrdili, že dieťa predškolského veku potrebuje denne až 6 hodín pohybovej aktivity. Interným projektom 

DETI V POHYBE ponúkame deťom pravidelné denné cvičenie vo veľkej telocvični ako aj pobyt na školskej záhrade, ktorá cez komplex 

preliezačiek, drevených lavičiek a pníčkov, dreveného vláčika a v neposlednom rade aj veľkého dreveného domčeka ponúka deťom dostatočný 

priestor na pohyb a aktívne vyžitie sa. Projektom ZDRAVÉ ZÚBKY v spolupráci s Občianskym združením Zdravé ďasná dbáme o prevenciu 

a zdravie ústnej dutiny detí predškolského veku. Zberom použitých zubných kefiek, ale aj plastových vrchnáčikov, obalov  z Kinder vajíčok a 

papiera chránime životné prostredie a prehlbujeme u detí lásku k prírode a k celej našej planéte Zem. Obohacujeme tak výchovu a vzdelávanie aj 

v oblasti Environmentálnej výchovy. Chceme učiť deti  pochopiť zákony prírody a podmienky života na zemi, viesť ich k tomu, aby videli krásu 

našej Zeme a vedeli ju chrániť. Interným projektom ŠIKOVNÍ BÁDATELIA prebúdzame v deťoch záujem o prírodovedné a technické javy. 

Prostredníctvom experimentálnych sád MEKRUPHY pre materské školy zabezpečujeme deťom v priebehu celého školského roka množstvo 

zaujimavých a fascinujúcich pokusov z oblastí VODA, VZDUCH, MAGNETIZMUS a RASTLINY a naplno ich tak podporujeme v bádateľskej 

a experimentálnej činnosti. Nedávne štúdie ukazujú, že prírodovedné pokusy v predškolskom veku majú významný vplyv na vývoj reči u detí.  

Vývin jazyka a reči zostáva aj naďalej prvoradým cieľom predškolského vzdelávania. 

Ak sa v minulosti kládol pomerne veľký dôraz na „rečový vzor“ učiteľky, v súčasnom programe sa tým vzorom stáva učiteľkou 

sprostredkovaná vysoko rozvinutá a kultivovaná podoba materinského jazyka, reprezentovaná jeho knižnou podobou. cieľavedome 

sprostredkovaná skúsenosť s písanou rečou podporuje celkovú intelektualizáciu hovorenej reči a súčasne rozvíja aj iné dôležité 

kompetencie. Prispieva k rozvíjaniu toho, čo v konečnom dôsledku rozhoduje o vývine gramotnosti, verbálneho myslenia a v neposlednom rade 

aj úspešnosti neskoršieho školského vzdelávania. 
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Prostredie podnetné na materiály a aktivity využívajúce hovorenú aj písanú reč, ukazujúce ako komunikačná prax funguje v skutočnom 

svete, sú najlepším kontextom na objavovanie, experimentovanie a v konečnom dôsledku aj získavanie systematickejšieho poznania o hovorenej 

aj písanej kultúre a spôsoboch jej využívania. Preto by malo byť prvoradým zámerom učiteľky cielene vytvoriť podmienky, v ktorých ona sama 

bude používať hovorenú aj písanú reči zmysluplným a na konkrétny cieľ zameraným spôsobom, a to s ohľadom na to, aby dieťa mohlo tieto ciele 

a s nimi súvisiace podoby aktivít explicitne poznávať. V praxi to znamená, že učiteľka prirodzene včleňuje do objasnenia činností dôvody, prečo 

sa pre konkrétnu činnosť rozhodla, ako nad činnosťou uvažuje a ako ju realizuje 

Deti vyrastajúce v gramotnom prostredí, t. j. v prostredí poskytujúcom bohaté podnety na poznávanie písanej kultúry, dosahujú v školskom 

vzdelávaní neporovnateľne lepšie výsledky a tie dokonca pretrvávajú na všetkých úrovniach vzdelávania. Túto skutočnosť dokumentujú výsledky 

celého radu výskumov, z ktorých vyplýva, že písaná reč má v predškolskom vývine detí nenahraditeľný rozvojový potenciál, a to nielen vo vzťahu 

k vývinu jazyka a reči, ale aj vývinu poznávania a myslenia a že ako taká je rozhodujúcim predpokladom úspešného rozvoja funkčnej čitateľskej 

gramotnosti a následne celkového kultúrneho vývinu dieťaťa. 

Keďže lásku k materinskému jazyku a rozvoj jazykových schopností pokladáme u detí predškolského veku za Alfa a Omegu, 

snažíme sa vytvárať dostatok podnetov. 

Projekt DIEŤA A HUDBA, POHYB A HRA 

Pohyb tela je špecifický výrazový prostriedok a súčasť neverbálnej komunikácie. Pohyb je zároveň najmä pre dieťa prirodzená potreba. Je 

preto žiadúce ponúkať telu také pohybové podnety, ktoré budú rozvíjať nielen jeho funkčnosť, ale aj esteticko – komunikačné a sociálne zručnosti. 

Taktiež môžu navodzovať pohybové a zároveň emocionálne uvoľnenie. To všetko môžeme dosiahnuť v spojení s hudbou. Hudba a pohyb, tvorenie 

pohybu v súlade s vnímaním hudby, môžu byť takým zážitkom človeka, ktorého výsledkom bude harmónia osobnosti a jej komplexnosti. Hudobno 

– pohybové hry a hudobno – kreatívne činnosti pre deti predškolského veku sú veľmi vhodným rozvíjaním v oblasti hudby a pohybu. Rozvíjajú 

nielen perceptuálno – motorický vývin detí, ale aj „hudobnosť“, kreativitu, vplývajú na rozvoj emócií i budovanie estetických hodnôt. Aktivity tiež 
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prispievajú k nadobúdaniu komunikačných zručností detí, nakoľko pohyb je pre nich „prostriedkom vzájomnej komunikácie – konfrontáciou so 

sociálnym prostredím, kontaktom s dospelými či vrstovníkmi. Prehovorí „jeho telo“ ako spôsob vyjadrovania, teda neverbálnou komunikáciou: 

výrazom, gestom, mimikou. Dotyk pri pohybových hrách v skupine je tiež komunikáciou, stáva sa prostriedkom eliminácie napätia medzi deťmi, 

vytvára sa tzv. kolektívne cítenie, zmysle pre spoluprácu. Prostredníctom pohybu sa rozvíja detská kreativita“ (Derevjaníková, 2013, s. 77). 

 

Program ZDRAVÉ ZÚBKY 

 

Osvetový program Dental Alarm vytvorený Občianskym združením Zdravé ďasná – Hlohovec, naučí deti správne si čistiť zúbky. Pretože správna 

prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život.  

Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok. Každá prednáška trvá 45 minút: 

1.Dentálna hygiena. Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna zubná kefka 

a prečo. Každé dieťa dostane plastový pohárik, ktorý vyrieši dilemu učiteľov: kam odložiť zubné kefky detí. 

2.Anatómia. Študenti zubného lekárstva – školitelia Dental Alarmu budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov, ale 

pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier. Študenti dajú deťom kolovať aj vytrhnutý zub. 
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3.Patogenita. Deti sa dozvedia súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto ochoreniam predchádzať. 

4.Výživa. Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich, akým 

potravinám či nápojom sa majú vyhýbať. 

Zapojením sa do programu Dental Alarm budú deti zbierať použité zubné kefky a pomáhať tak životnému prostrediu. Použité zubné kefky sa 

recyklujú a vyrábajú sa z nich následne koše na triedenie odpadu pre školy. 

 

Projekt POZNANIE SVETA 

      

(Ne)Známy hrdinovia z detskej literatúry, ako pán Bonaventúra z Talianska, alebo Buratino z Ruska, Rumcajs z Jičína, alebo Nils Holgerssen zo 

Švédska a mnohí ďalší budú cez svoje príbehy a skúsenosti obohacovať fantáziu a predstavivosť detí, prehlbovať v nich lásku k literatúre 

a rodnému jazyku, k výtvarnému umeniu, k tvoreniu. Spoločne s deťmi cez tieto príbehy precestujeme celý svet, cez rôzne výtvarné techniky, 

dramatické a pohybové techniky a mnohé iné tvorivé aktivity objavíme veľa záhad, obohatíme sa o mnohé skúsenosti a poznatky. Každý mesiac 

sa zameriame na jedno literárne dielo a jeho hlavného hrdinu a jeden štát, ktorý budeme bližšie spoznávať. 

1. Nenásytná húsenička , Eric Carle – americký spisovateľ 

2. Malá modrá a malá žltá, Leo Lionni – Holandsko 

3. Pán Bonaventúra z Talianska 

4. Buratino z Ruska a jeho dobrodružstvá 

5. Rumcajs z Jičína a jeho dobrodružstvá 
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6. Zázračná cesta Nilsa Holgerssona – Švédsko 

 

Projekt DRUHÝ KROK - Kde sú dobré vzťahy, tam sa deťom darí. 

Projekt DRUHÝ KROK je program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. 

Prostredníctvom vyškolených pedagógov má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného. 

Je koncipovaný tak, aby podporoval rozvíjanie emocionálnych a sociálnych zručností a obmedzil sociálne a emocionálne problémy u detí tým, že 

deti postupne získajú zručnosti v troch hlavných oblastiach, ktorými sú empatia, regulácia emócií (zvládanie impulzívnosti, rôznych inýchc emócií 

a zvládnutie hnevu), a riešenie problémov v medziľudských vzťahoch. Ide o program univerzálnej prevencie, a je preto určený všetkým deťom 

v triede, nielen niektorým deťom. Deti majú obrovský potenciál pre osobnostný rozvoj, utváranie a rozvíjanie ich osobnosti, a táto skutočnosť je 

veľkou príležitosťou pre učiteľov v materských a základných školách. Práve oni nesú zodpovednosť za to, aby deti pripravili na zvládanie 

školských povinností a vhodné správanie sa v kolektíve – čo sú požiadavky pre formálne vzdelávanie – v období, keď deti disponujú len 

obmedzeným rozsahom pozorosnoti, často podliehajú emóciám, a učia sa začleniť do skupiny iných detí. Cieľom programu Druhý krok je rozvíjať 

u detí sociálno – emocionálne zručnosti nielen preto, aby navzájom medzi sebou dobre vychádzali ako spolužiaci, ale aj za účelom podporiť u nich 

celoživotnú snahu stať sa psychicky vyrovnanými, zodpovednými a produktívnymi členmi spoločnosti (Príručka pre učiteľov materských škôl, 

Bratislava 2014, PROFKREATIS). 

Projekt ŠIKOVNÍ BÁDATELIA 

 

Nedávne štúdie ukazujú, že prírodovedné pokusy v predškolskom veku majú významný vplyv na vývoj reči u detí. Spoločné pokusy vytvárajú 

prirodzenou cestou stimuly na slovný opis procesov, pozorovaní a predpokladov. Okrem toho v nemalej miere podporujú aj sociálne zručnosti. 
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Prostredníctvom vlastných pokusov sa dodatočne vyvíja hrubá aj jemná motorika a rovnako sa zlepšujú aj koncentrácia, vytrvalosť a pozorovacie 

schopnosti. 

Tieto požiadavky spĺňa MEKRUPHY – pokusná súprava pre materské školy. Dôraz sa kladie na záujme detí o prírodovedné a technické javy 

každodenného života, čím sa ďalej prebúdza ich zvedavosť. Pomocou vhodných pokusov deti postupne a primerane ich veku spoznávajú a chápu, 

čo sa skrýva za ich pozorovaniami. Systém MEKRUPHY nedáva deťom do ruky žiadne hračky, ale nástroje vyrobené z kvalitných materiálov, 

ktoré sú primerané ich veku. Deti tak budú cítiť, že ich otázky berú dospelí vážne. A len tak sa dajú zodpovedne splniť ich nároky na pochopenie 

prírodovedných a technických javov. 

Pokusná súprava Mekruphy materská škola 4 – RASTLINY 

• Môžeme počuť kvety? 

• Kedy kvet ovísa hlávku? 

• Majú kvety vodovodné potrubie? 

• Ako vyzerá stonka zvnútra? 

• Ako môže voda stúpať až nahor? 

• Vracia rastlina vodu naspäť? 

• Piesok alebo humus? 

• Kedy rastlina nespadne? 

• Kto drží pôdu? 

• Spia kvety v noci? 

• Ktoré kvety kvitnú skoro na jar a prečo? 

• Ako môže semienko rásť? 

• Ako vyzerá semienko zvnútra? 

• Aké silné sú semienka 
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2. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom.  

Predstavuje pedagogický dokument, ktorý definuje požiadavky spoločné pre všetky deti navštevujúce materskú školu, aby po jej absolvovaní  

kdekoľvek v Slovenskej republike mohli nastúpiť na primárne vzdelávanie v základnej škole. Určuje základné učivo, obohatené o ciele podľa 

zamerania materskej školy, vrátane požadovaných spôsobilostí, ktoré deti majú zvládnuť počas predprimárneho vzdelávania. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka školského vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej 

škole. 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné 

zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Tento 

doklad vydá riaditeľ materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

 

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu 

všeobecného vzdelávania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na 

vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti. 

Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti.  

 

 

Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy: 

1. komunikačných kompetencií 

2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky 

3. digitálnych kompetencií 

4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť 

5. sociálnych a personálnych kompetencií 

6. občianskych kompetencií 

7. pracovných kompetencií 
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3. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
 

Dochádzka dieťaťa do materskej školy trvá spravidla trvá 3 roky. Dochádzka môže byť predĺžená z dôvodu nástupu dieťaťa do materskej školy vo 

veku 2 rokov (v prípade voľnej kapacity materskej školy) alebo z dôvodu pokračovania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Forma 

výchovy a vzdelávanie je celodenná, tzn. v materskej škole sú triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním s možnosťou poldennej výchovy 

a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia o to požiadajú. V prípade plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a v prípade pokračovania v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania je dochádzka dieťaťa každodenná min. 4 hodiny. 

 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:  

• hry a činnosti podľa výberu detí 

• zdravotné cvičenie 

• vzdelávacia aktivita 

• pobyt vonku 

• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok) 

1. Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj 

ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej 

školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa 

výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb. 

2. Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania 

hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v 

priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.). 

3. Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích 

oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa 
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zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako 

individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich 

vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny. 

4. Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové 

aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie 

aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, 

skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo 

nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má). 

5. Činnosti zabezpečujúce životosprávu  

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami 

(desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy. Odpočinok sa zaraďuje po obede, 

pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok 

v jednotriednej materskej škole, ako aj vo vekovo heterogénnych triedach, sa diferencuje podľa potrieb detí. Nesmie sa narúšať realizáciou 

krúžkovej činnosti. Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie. Organizácia 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy 

denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností spracúva materská škola 

vo forme denného poriadku, ktorý: 

• zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností 

• vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí 

• zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná 

pohybová aktivita a odpočinok) 
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ORIENTAČNÝ DENNÝ PORIADOK  VYCHÁDZAJÚCI Z PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY 

6.00 OTVORENIE MŠ 

6.00 – 8.15 Hry a činnosti podľa výberu detí 

8.15 – 8.45 Zdravotné cvičenie 

8.45- 9.15 HYGIENA, DESIATA 

 

 

 

 

➢ schádzanie detí 

➢ hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené) 

➢ ranný kruh 

➢ plánovanie/navrhovanie aktivít 

➢ individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity 

➢ edukačné aktivity 

➢ individuálne jazykové chvíľky 

➢ rozhovory, diskusie atď. 

➢ pohybové a relaxačné cvičenia 

➢ činnosti zabezpečujúce životosprávu  (osobná hygiena) 

➢ desiata  

9.15 – 10.00 Vzdelávacia aktivita 

10.00 – 11.00 POBYT VONKU 

11.15 – 12.00 HYGIENA, OBED 

12.00 – 14.00 ODPOČINOK 

➢ vzdelávacie aktivity 

➢ výtvarné, hudobné, pohybové, grafomotorické, matematické, jazykové, literárne, informačné, 

dramatické, pracovné, environmentálne atď., aktivity realizované formou hry (jej edukačný zámer 

korešponduje so ŠkVP) 

➢ pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore 

s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.) 

➢ činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena) 

➢ obed 

➢ odpočinok 

14.00 – 14.30 HYGIENA, OLOVRANT 

14.30 – 16.30 Hry a činnosti podľa výberu detí 

➢ pohybové a relaxačné cvičenia 

➢ činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena) 

➢ olovrant 

➢ hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, 

priamo i nepriamo usmernené) 

➢ individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity 

➢ edukačné aktivity; individuálne jazykové chvíľky 

➢ hodnotenie dňa 

16.30 – KONIEC PREVÁDZKY MŠ  
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4. Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

5. Hodnotenie detí 

 

Hodnotenie detí vychádza z princípov a zásad predprimárneho vzdelávania. Učiteľ poskytuje dieťaťu spätnú väzbu a povzbudzuje ho k ďalšej 

práci. Spätná väzba je zameraná na priebeh celej práce a jej účelom je poskytnúť smer k ďalšiemu snaženiu. Je poskytovaná počas činnosti, učiteľ 

konštatuje aktuálny stav, v ktorom sa dieťa nachádza. Spätná väzba nezahanbuje, netrestá, ani neodmeňuje. Učiteľ popisuje individuálny pokrok 

dieťaťa  vo vedomostiach, zručnostiach, jeho osobné úspechy. Diagnostické záznamy sú vedené a vyhodnocované priebežne počas školského roka, 

záznam sa vykonáva do diagnostických hárkov. Vychádza z prác dieťaťa, z vlastných  záznamov o dieťati, ktoré si po celý rok učiteľka vedie. 

Konkrétne výsledky detských produktov sú uchovávané v portfóliách každého dieťaťa. 

Zhrňujúce hodnotenie sa realizuje dvakrát do roka, u detí rok pred plnením školskej dochádzky formou testovania školskej spôsobilosti interným 

(učiteľka) aj externým posudzovateľom (psychológ CPPPaP), ktoré po písomnom súhlase zákonných zástupcov dieťaťa a vyjadrení sa materskej 

školy, posúdi školskú pripravenosť. 
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6. Učebné osnovy  

 

Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu a z vonkajších a vnútorných podmienok materskej školy. Do 

úvahy sme brali aj zameranie materskej školy, podľa ktorého sme rozšírili osnovy o ciele. Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti 

bude aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí. Pozornosť budeme venovať rozvíjaniu 

zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní. 

Učebné osnovy sú zostavené zo štyroch rámcových tematických projektov, ktoré sú spojené so skutočným životom detí v materskej škole. 

Témy, výchovno-vzdelávacie ciele, edukačné aktivity a stratégie sú konkrétne rozpracované pri každom obsahovom celku s ohľadom na aktuálne 

rozvojové možnosti a schopnosti detí.   

Charakteristika obsahových celkov stručne predstavuje základný tematický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. 

Realizácia jednotlivých celkov nie je časovo obmedzená, témy si učiteľky vyberajú s ohľadom na aktuálne rozvojové potreby detí tak, aby poskytli 

deťom priestor pre ich zmysluplné učenie sa. Návrhy tém pre učiteľky sú orientačné, majú charakter odporúčaní. Učiteľky si môžu zvoliť navrhnuté 

témy, ktoré rozširujú, zužujú, prehlbujú podľa potrieb detí, alebo vytvárajú úplne novú tému v rámci obsahového celku. 

Vzdelávacie štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy majú z pohľadu viazanosti na obsahový celok 

v školskom vzdelávacom programe, voliteľnosti učiteľkou a plánovanie cielených vzdelávacích aktivít rôzny charakter a podľa toho sú spracované 

v troch skupinách: 

➢ Vzdelávacie štandardy úzko viazané na obsahové celky, zaradené v obsahových celkoch ako ich pevná súčasť. 

➢ Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky. Tieto sú úplne voliteľné učiteľkou, ktorá si ich vyberá a volí na základe 

aktuálnych rozvojových potrieb a možností detí, prípadne situačného rozhodovania vyplývajúceho z prirodzených situácií 

vzniknutých detskou zvedavosťou. 

➢ Vzdelávacie štandardy dosahované priebežnými a bežnými dennými aktivitami bez potreby plánovať ich v rámci cielených 

vzdelávacích aktivít. 

 

Učebné stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti majú odporúčací charakter, vyjadrujú typický postup dosahovania 

výkonových štandardov v rámci obsahového celku. Učiteľky volia aj dopĺňajú vychádzajúc z reálnych potrieb a možností detí tak, aby zabezpečili 

podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie sa. 
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Odporúčané učebné zdroje a aktivity sú navrhnuté podľa reálnych podmienok a možností materskej školy. Učiteľka ich vhodne dopĺňa  

a aktualizuje. Uprednostňuje učebné zdroje  a aktivity umožňujúce a podnecujúce aktivitu detí a prirodzenú detskú zvedavosť.  
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JESEŇ

•Ja a moja MŠ

•Moji kamaráti

•Bezpečne v škôlke a okolí

•Prišla jeseň

•Na poli a v záhrade

•Vtáky

•Les a jeho tajomstvá

•Lesné zvieratá

•Ľudské telo

•Kamaráti vitamíny

•Čo robiť, keď ochoriem

•Zdravé zúbky

•Jeseň života

•Pestrá paleta

ZIMA

•Privítanie Mikuláša

•Zima medzi zvieratkami

•Tešíme sa na Vianoce

•V kráľovstve snehu a 
ľadu

•Svet plný tvarov

•Počasie, obliekanie

•Počítače

•Ako plynie rok

•Fašiangy a karneval

•Časové vzťahy

•Hviezdy a planéty

JAR

•Kniha - náš kamarát

•Z rozprávky do 
rozprávky

•Príroda sa zobúdza

•Na hospodárskom dvore

•Zvieracia rodina

•Nasadať, ideme!

•Keď semafor zabliká

•Veľkonočné vajíčko

•Ochrana prírody

•Záhradné a lúčne kvety

•Moja rodina

•Čím budem

•Naše Slovensko

•Naša planéta Zem

LETO

•Čo sa skrýva v tráve

•Deň detí

•Zvieratká z daľeka

•Voda a všetko okolo nej

•Je tu leto


