
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová 

 

 
 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program pre MŠ 

 

„Učíme sa hrou“ 

 

 
Motto: 

Pomôž mi, aby som to urobil sám. 

M. Montessori 

 



Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová 

 

 
 

Školský vzdelávací program 

„Učíme sa hrou“ 

 

Názov školy: 

 

Základná škola s materskou školou, 

Krivec 1355, Hriňová 

Adresa školy: 

 

Krivec 1355, 962 05 Hriňová 

Zriaďovateľ školy: 

 

Mesto Hriňová 

Riaditeľka školy: 

 

Mgr. Iveta Gallová 

Koordinátorka tvorby ŠkVP: 

 

Melánia Lašáková 

Názov ŠkVP: 

 

Učíme sa hrou 

Stupeň vzdelania: 

 

predprimárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk: 

 

slovenský 

Druh školy: 

 

materská škola 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 

 

26.10.2020 

Dátum prerokovania v rade školy: 

 

30.08.2020 

Začiatok platnosti ŠkVP: 

 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ____________________ 

Mgr. Stanislav Horník          Mgr. Iveta Gallová 

primátor mesta                       riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová 

 

 
 

Obsah 
1 Ciele výchovy a vzdelávania ........................................................................................................... 1 

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania ...................................................................... 1 

2 Stupeň vzdelania .............................................................................................................................. 1 

3 Vlastné zameranie materskej školy ................................................................................................. 2 

4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania .......................................................................... 2 

5 Organizácia výchovy ....................................................................................................................... 3 

6 Profil absolventa MŠ ....................................................................................................................... 7 

7 Učebné osnovy ................................................................................................................................ 7 

7.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole ......................................... 7 

8 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní ................................................................................................................................................... 8 

9 Vyučovací jazyk .............................................................................................................................. 8 

10 Personálne zabezpečenie ............................................................................................................. 8 

11 Materiálno – technické a priestorové podmienky ........................................................................ 9 

12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní ..................... 9 

13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia .................................................................................... 11 

13.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí ......................................................................... 11 

13.2 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov ....................................................... 12 

13.3 Hodnotenie a evalvácia MŠ ................................................................................................... 13 

14 Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov .......................... 14 

 

 

Príloha 1: Návrh obsahových celkov a tém na jednotlivé mesiace školského roka .................15 

Príloha 2: Témy na jednotlivé mesiace školského roka ...........................................................16 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová 

 

1 
 

1 Ciele výchovy a vzdelávania 

Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„školský zákon“) podľa ktorého : Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti 

sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, 

utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu: 

 Uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne, školské prostredie, 

 Zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu, 

primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti, 

 Precvičovať správnu výslovnosť a rozvíjať súvislé vyjadrovanie 

 Osvojovať si pohybové  zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti, 

 Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony, individuálne predpoklady, schopnosti 

v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu, voľby. 

 Získať prvotné základy komunikačných kompetencií, matematických kompetencií 

a kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa, 

riešiť problémy , tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych kompetencií, 

občianskych kompetencií a pracovných kompetencií. 

 Rozvíjať dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne 

vzdelávanie,  

 Dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ 

na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. 

 V období pred vstupom do základnej školy a realizáciou spoločných podujatí ZŠ s MŠ 

zabezpečiť plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy a utvárať ich 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 

 

2 Stupeň vzdelania 

Dieťa absolvovaním posledného (predškolského) ročníka v MŠ získava predprimárne 

vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  
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3 Vlastné zameranie materskej školy 

Materská škola vznikla v spojení so základnou školou. Triedy sa nachádzajú v dvoch 

pavilónoch. V pavilóne A sa nachádza trieda - Včielky, v pavilóne B sa nachádzajú trieda- 

Žabky, trieda - Sovičky a trieda – Žirafky.  

Materská škola sa nachádza v tesnej blízkosti vyhasnutej sopky Poľana.  V blízkosti MŠ sú 

rôzne prírodné krásy – 250 rokov stará Báťková lipa, vodopád Bystré, Melichova skala,  

Hriňovská priehrada a bohatá rastlinná a živočíšna ríša, blízkosť lesa. Naša materská škola sa 

nachádza malebnom prírodnom prostredí  preto majú deti našej MŠ k prírode veľmi blízko a tak 

umožňuje realizovať školský vzdelávací program podporujúci osobnostný rozvoj detí vo 

všetkých oblastiach rozvoja. 

Poznávame bohatstvo, tradície, významné osobnosti regiónu Podpoľania. V spolupráci 

s regionálnymi inštitúciami , remeselníkmi, priamou skúsenosťou priblížime deťom ľudové 

zvyky a regionálny faktor. 

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov, 

deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a v prípade žiadosti a splnenia určitých 

podmienok aj deťom dvojročným. 

Primerané počty detí v triedach umožňujú uplatňovať individuálny prístup k dieťaťu, 

rešpektovať záujmy a potreby každého dieťaťa. Spojenie so ZŠ zas utvára predpoklady pre úzku 

spoluprácu, tiež umožňuje postupný plynulý prechod detí z materskej do základnej školy. 

Školský vzdelávací program “Učíme sa hrou“ je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 0. Rešpektuje rozvojové možnosti detí priestorové materiálno-technické 

a personálne podmienky, ako aj požiadavky zákonných zástupcov. 

 

Zameraním našej materskej škole je : 

 Priblížiť deťom ľudové tradície našej obce a regiónu prostredníctvom zachovaných 

zvykov, piesní, básní, odevov a návštevou Tradičnej izby, prostredníctvom ktorej 

deťom približujeme nástroje dennej potreby našich predkov. 

 Pomôcť deťom s osvojovaním vhodného správania vo vzťahu k vlastnému okoliu, 

vybudovať u detí pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, kde kuriozitou 

nášho mesta je viac ako 200 rokov stará lipa. 

 Vhodnou veku primeranou formou rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, aktívne 

počúvanie s porozumením, využívať metódy tvorivej dramatizácie, rozvíjať slovnú 

zásobu detí a vytvárať podnetné komunikačné a literárne prostredie a zážitkové učenie. 

 

4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka štúdia resp. dochádzky je limitovaná záujmom zákonného zástupcu dieťaťa. Spravidla 

je niekoľkoročná (1-4 roky), ale i jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Výchova a vzdelávanie sa v našej materskej škole uskutočňuje celodennou  formou. 
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5 Organizácia výchovy 

 

 

Denný poriadok triedy – Sovičky                                                

 

 

Výchova a vzdelávanie  v MŠ pozostáva z ustálených  foriem denných činností . V týchto formách sa 

vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťu predškolského veku uspokojujú 

rozmanité potreby a záujmy. Prevádzka druhej triedy je od 0700 do 1536h. 

 

7.00  - otvorenie prevádzky triedy 

 schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenia ,  

 

8.40 – 9.05 h - činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena , desiata) 

 hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity , osobná hygiena, príprava na pobyt 

vonku, pobyt vonku  ,  cielená  vychádzka zameraná na získavanie poznatkov o okolí, prírode, 

doprave, hry na školskom ihrisku ( pohybové, hry v piesku, voľné hry, využívanie hojdačiek, 

šmýkačky...) 

 

 11.35 – 12.05 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na obed, obed) 

✔ príprava na odpočinok- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, odpočinok 

 

14.00 – 14.30 – hygiena, olovrant 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí,  

 

15.36 h– ukončenie prevádzky /deti odchádzajú do triedy žabiek/ 

 pri poobedňajšej smene zástupkyne Pavlovičovej  deti odchádzajú  do triedy žabiek o 14.40 h 
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Denný poriadok triedy – Žabky                                                             

 

 

 

Výchova a vzdelávanie  v MŠ pozostáva z ustálených  foriem denných činností . V týchto formách sa 

vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťu predškolského veku uspokojujú 

rozmanité potreby a záujmy. Prevádzka tretej triedy je od 0630 do 1600h. 

 

06.30 – otvorenie prevádzky triedy 

✔ schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenia ,  

 

8.30 – 9.00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena , desiata) 

 hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity , osobná hygiena, príprava na pobyt 

vonku, pobyt vonku  ,  cielená  vychádzka zameraná na získavanie poznatkov o okolí, prírode, 

doprave, hry na školskom ihrisku ( pohybové, hry v piesku, voľné hry, využívanie hojdačiek, 

šmýkačky...) 

 

 11.45 – 12.15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na obed, obed) 

✔ príprava na odpočinok- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, odpočinok 

 

14.00 – 14.30 – hygiena olovrant 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí,  

 

16.00 h – ukončenie prevádzky  

 v prípade , keď majú učiteľky druhej triedy smenu do 15.36h odovzdávajú o 15.36 deti učiteľke, 

ktorá má smenu do 16.00h v triede žabky 

 v prípade , keď majú učiteľky druhej triedy smenu od 07.00 h preberajú deti od učiteľky, ktorá 

má smenu od 06.30 h v triede žabky 
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Denný poriadok triedy - Žirafky 

  

 

 

Výchova a vzdelávanie  v MŠ pozostáva z ustálených  foriem denných činností . V týchto formách sa 

vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťu predškolského veku uspokojujú 

rozmanité potreby a záujmy. Prevádzka prvej triedy je od 0700 do 1536h. 

 

7.00 – otvorenie prevádzky 

✔ schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenia ,  

 

8.45 – 9.10 - činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena , desiata) 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity , osobná hygiena, príprava na pobyt 

vonku, pobyt vonku  ,  cielená  vychádzka zameraná na získavanie poznatkov o okolí, prírode, 

doprave, hry na školskom ihrisku ( pohybové, hry v piesku, voľné hry, využívanie hojdačiek, 

šmýkačky...) 

 

 11.30 – 12.00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na obed, obed) 

✔ príprava na odpočinok- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, odpočinok 

 

14.00 – 14.30 – hygiena olovrant 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí,  

 

15.36 h– ukončenie prevádzky /deti odchádzajú do triedy žabiek/ 
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Denný poriadok triedy – Včielky                                                

 

 

 

Výchova a vzdelávanie  v MŠ pozostáva z ustálených  foriem denných činností . V týchto formách sa 

vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťu predškolského veku uspokojujú 

rozmanité potreby a záujmy. Prevádzka štvrtej triedy je od 0700 do 1551h. 

 

7.00 – otvorenie prevádzky 

✔ schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenia ,  

 

8.30 – 9.00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena , desiata) 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity , osobná hygiena, príprava na pobyt 

vonku, pobyt vonku  ,  cielená  vychádzka zameraná na získavanie poznatkov o okolí, prírode, 

doprave, hry na školskom ihrisku ( pohybové, hry v piesku, voľné hry, využívanie hojdačiek, 

šmýkačky...) 

 

 11.45 – 12.15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na obed, obed) 

✔ príprava na odpočinok- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, odpočinok 

 

14.00 – 14.30 – hygiena olovrant 

✔ hry a činnosti podľa výberu detí,  

 

15.51 h– ukončenie prevádzky /deti odchádzajú do triedy žabiek/ 
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6 Profil absolventa MŠ 

Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilosť) dieťaťa. Kľúčové 

kompetencie sa u detí rozvíjajú bez ohľadu na obsah vzdelávania, predstavujú také vedomosti, 

schopnosti, zručnosti, hodnoty a postoje, ktoré majú všetky deti v MŠ získať, aby boli schopné 

a pripravené vzdelávať sa ďalej v ZŠ a následne v ďalšom období. V predškolskom období nám ide 

o celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, ale aj o proces utvárania žiadúcich kompetencií. 

Profil absolventa tvoria kompetencie, ktoré sú vypracované v súlade so ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie. 

V MŠ sa rozvíjajú tieto kompetencie: 

1. Psychomotorické 

2. Osobnostné (intrapersonálne) 

3. Sociálne (interpersonálne) 

4. Komunikatívne 

5. Kognitívne 

6. Učebné 

7. Informačné 

 

7 Učebné osnovy 

Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí najmenej v rozsahu 

Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy v súlade so zákonom č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole 

Organizácia výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole je vyjadrená v podobe Rozpisu denných 

činností, v ktorom sú uvedené odporúčané časy trvania jednotlivých foriem a činností dňa v materskej 

škole. 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej 

škole s celodennou výchovou a vzdelávaním, kedy predprimárne vzdelávanie zabezpečujú 

striedavo dve učiteľky. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je chápaný aj ako súčasť príprav na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou 

radou. 

 Plán vypracuje každá učiteľka pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej 

triede. 

 Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania 

vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy pre svoju plánovanú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej rozumovej a telesnej úrovne detí. 

 V čase školských prázdnin, kedy sa spájajú deti zo všetkých škôlok v meste sa výchovno-

vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje v hrových a záujmových činnostiach voľnejšieho 

charakteru. 
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8 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 

Predprimárne 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 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 vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a to 

len na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

 

9 Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, je štátny 

jazyk na území Slovenskej republiky – slovenský jazyk. 

 

10 Personálne zabezpečenie 

Pedagogickí zamestnanci – učiteľky spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Učiteľka MŠ, 

ako súčasť pedagogického zboru ZŠ spolupracuje a spoluutvára vzájomné podporné pracovné 

prostredie. Učiteľky MŠ sú plne kvalifikované a priebežne sa zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a 

sebavzdelávania zameraného na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie nových 

výchovno-vzdelávacích metód práce podľa každoročného plánu kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. 

Jednou z podmienok kvalitnej realizácie školského vzdelávacieho programu sú odborní, kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci. Preto sa snažíme, aby všetky učiteľky v našej MŠ: 

 spĺňali kvalifikačné požiadavky, 

 preukazovali odborné i didaktické spôsobilosti, 

 vedeli organizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 vedeli priebežne sledovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 zaujímali sa o deti, 

 riadili svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj, 

 boli schopné vzájomne spolupracovať a spoluutvárať dobré pracovné podmienky, 

 vedeli dodržiavať vhodnú štruktúru denného poriadku s rešpektovaním hygieny, zdravého 

prostredia tried a ostatných priestorov MŠ, 

 vedeli uplatňovať vhodné organizačné formy. 
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11 Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Naša Materská škola je umiestnená v peknom prírodnom prostredí, mimo dopravného ruchu. Má veľký 

priestranný areál kde sú zastúpené rôzne druhy stromov. Súčasťou školského dvora je pieskovisko, 

hojdačky, preliezacie plochy a šmýkačky. Deti tak majú možnosť rôznorodého aktívneho pohybu 

a športovania ,ktoré utvárajú a upevňujú ich pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu. Bohatá zeleň 

v okolí umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou 

zážitkového učenia, vytváranie pozitívnych postojov k prírode. Veľkou výhodou MŠ je, že sa nachádza 

v rovnakom areáli so Základnou školou.  

Materská škola má štyri triedy, ktoré sa nachádzajú v dvoch obnovených pavilónoch. Triedy sú 

vybavené primeraným farebným nábytkom, hračkami,  učebnými pomôckami a edukačným materiálom. 

Vo všetkých triedach sú podlahy , ktoré sú pokryté novými farebnými kobercami. Dve triedy majú 

vlastné spálne (tretia a štvrtá) a v dvoch triedach sa ležadlá rozkladajú (prvá a druhá trieda). Všetky 

triedy sú vybavené počítačom s internetom a aj interaktívnymi tabuľami. V triedach sú nové moderné 

detské stolíky a detské drevené stoličky.  

Materská škola disponuje dostatkom vlastného metodického materiálu, telovýchovného náradia 

a náčinia , ktoré  neustále  dopĺňa. V materskej škole vládne pozitívna socio - emocionálna klíma a dobré 

medziľudské vzťahy. Dôraz kladieme na dostatok výtvarného, pracovného materiálu, literatúry pre deti, 

hudobných , didaktických a iných pomôcok. Škola je vybavená i novou didaktickou, počítačovou 

technikou, internetom, ktorú síce využívame, ale neuprednostňujeme pred ostatnými tvorivými 

činnosťami.  

Deťom je počas dňa v MŠ poskytovaná plnohodnotná strava zabezpečovaná školskou jedálňou 

a dostatočný pitný režim. Deti chodia každý deň vonku a majú tiež dostatok voľného pohybu v triedach. 

Je rešpektovaná individuálna potreba spánku, aktivity a dostatok priestoru pre spontánnu hru. 

 

12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je zaistená v súlade s platnou legislatívou 

(podľa zákona č.140/2008 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.). 

Zamestnanci MŠ dbajú o bezpečnosť detí vo všetkých priestoroch a činnostiach počas celého dňa. 

Zriaďovateľ a riaditeľka školy v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia zabezpečuje: 

 Dodržiavanie platnej legislatívy, vedenie evidencie registrovaných školských úrazov detí, ku 

ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo činnostiach organizovaných MŠ. 
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 Vypracovanie školského poriadku, prevádzkového poriadku, projektu ochrany a bezpečnosti 

práce. 

 Vypracovanie denného poriadku, ktorý prihliada na základné fyziologické potreby detí. 

 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí poskytnutím všetkých informácií o danej 

problematike formou porád, školení podľa platnej legislatívy. 

 Zaistenie bezpečnosti tým, že sa učia deti chrániť svoje zdravie a zdravie iných na elementárnej 

úrovni a to plnením ŠkVP „Učíme sa hrou“. 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie a dodržiavanie bezpečných a 

hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka školy. Za bezpečnosť a 

ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ, od prevzatia 

dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť 

detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných 

zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí 

starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, 

riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S 

triedou detí mladších ako 3 roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným 

znevýhodnením, sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov, jarných prázdnin a letných prázdnin je od 15 

prihlásených detí, pri nižšom počte prítomných detí ako 15 je prevádzka pozastavená z dôvodu 

úsporného režimu a šetrenia finančných prostriedkov. 

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a úsporného režimu MŠ sa triedy spájajú od počtu 15 

prítomných detí. Pedagógovia nevykonávajúci priamu pedagogickú činnosť v tomto čase čerpajú 

náhradné voľno, dovolenku alebo vykonávajú nepriamu činnosť. 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľstvo zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov . 

Všetky priestory, ktoré škola využíva, sú účelovo vybavené a zariadené. Pravidelné previerky a školenia 

zamestnancov sú zabezpečované kvalifikovaným bezpečnostným technikom. Deti a ich zákonní 

zástupcovia sú každoročne na začiatku školského roka poučení o školskom poriadku, pravidlách 

bezpečného správania s ohľadom na ochranu zdravia. Okrem toho sú poučení o bezpečnom správaní 

vždy pred organizovaním spoločného podujatia mimo budovy školy. 

Podrobne je táto problematika rozpracovaná v prevádzkovom aj v školskom poriadku. 
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13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zameriame na 3 oblasti: 

 Hodnotenie detí. 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 Hodnotenie školy. 

 

13.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa v jednotlivých 

oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, za účelom ďalších 

pozitívnych rozvojových zmien. Hodnotenie je prevažne pozitívne orientované, vyhýbame sa 

deficitnému modelu. 

Princípy hodnotenia stoja na humanisticky orientovanej koncepcii: 

1. Neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok dieťaťa - 

individuálny prístup v hodnotení. 

2. Sumatívne hodnotenie realizujeme len v určitých intervaloch, alebo v prípade potreby 

preferujeme otvorené, formatívne hodnotenie - otvorenosť hodnotenia. 

3. Zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na nedostatky - pozitívna orientácia 

hodnotenia. 

4. Vždy sa pozeráme na dieťa ako osobnosť a celok - komplexnosť hodnotenia. 

5. Vedieme deti k objektívnemu sebahodnoteniu vytváraním transparentných kritérií a 

autokorekcie – tendencia k sebahodnoteniu a aktívny podiel dieťaťa na hodnotení. 

6. Hodnotia vždy najmenej dve osoby – učiteľky v triede. Sumatívne hodnotenie, ako napríklad 

hodnotenie školskej spôsobilosti je konzultované a potvrdené externým hodnotením – napr. 

psychológom - objektivizácia hodnotenia. 

 

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využívame tieto formy hodnotenia: 

1. Formatívne – priebežné každodenné hodnotenie, ktoré je orientované na podporu ďalšieho 

aktívneho učenia sa dieťaťa a ponúka rady a poučenie zamerané na zlepšenie budúcich 

výkonov. Formatívne hodnotenie je využívané priebežne počas školského roka 

prostredníctvom metód slovného hodnotenia, pedagogického pozorovania, rozhovoru, analýzy 

produktov činností a procesov, ktorými vznikli. Každé dieťa má svoje portfólio, ktoré je 

kľúčovou formou dokumentovania. Súčasťou formatívneho hodnotenia je sebahodnotenie detí 

prostredníctvom autokorektívnych pomôcok, jednoduchého slovného aj symbolického 

sebahodnotenia. Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa podľa 

štruktúrovaného diagnostického portfólia. 
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2. Sumatívne –zhrňujúce hodnotenie, ktoré konštatuje stav dosiahnutia úrovne po dlhšom 

časovom úseku, ktorými sú výstupné diagnostikovanie, alebo posudzovanie školskej 

spôsobilosti. Zhrňujúce hodnotenie realizujeme dvakrát do roka, u detí rok pred plnením 

školskej dochádzky formou testovania školskej spôsobilosti interným (učiteľka) aj externým 

posudzovateľom (psychológ CPPPaP). 

 

Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa podľa štruktúrovaného diagnostického 

portfólia dieťaťa. Učiteľky v jednotlivých triedach vedú diagnostické portfólio dieťaťa, ktoré slúži ako 

ohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach a podklad pre vstupnú, priebežnú a výstupnú 

diagnostiku. V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi školskú 

pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve. 

 

13.2 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k deťom: 

 vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky detí, 

 vie výchovne motivovať deti, 

 rozvíja vyššie úrovne poznávania detí, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť, 

 rozvíja personálne zručnosti detí (samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu, 

sebamotiváciu ... ), 

 rozvíja sociálne zručnosti detí (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, 

komunikáciu...), 

 pristupuje k deťom individuálne, pomáha deťom so špeciálnymi potrebami, 

 rešpektuje názory detí, podporuje ich vyjadrovanie. 

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu: 

 vie určiť výchovné ciele vo väzbe na výchovné osnovy, 

 vie vybrať obsah výchovy, metódy, formy a ostatné prostriedky výchovy v nadväznosti na 

zvolené ciele, 

 využíva zážitkovú výchovu a iné formy sociálnej výchovy, 

 dodržiava pravidlá hodnotenia detí, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok dieťaťa, 

 vie určiť kritéria hodnotenia a sumatívne hodnotiť dieťa, 

 vytvára dobrú klímu v oddelení, 

 vie riešiť konflikty v oddelení, 

 je deťmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu. 
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Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju: 

 dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje 

silné a slabé stránky, 

 darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi detí, 

 vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy, 

 dokáže plánovať svoj profesijný rast, 

 absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať výchovnú 

činnosť, 

 dokáže nové vedomosti a zručnosti implementovať vo výchovnom procese, 

 využíva IKT v profesijnom rozvoji a vo výchovnom procese, 

 vie pracovať v tíme, 

 podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole, 

 podieľa sa na tvorbe alebo realizácií projektov. 

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu: 

 vedie správne pedagogickú dokumentáciu, 

 dodržiava zákonník práce, školský poriadok školy, školský poriadok MŠ, bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, pracovný čas..., 

 zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád, 

 podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúţky, akadémie, vystúpenia, 

verejnoprospešné činnosti...). 

 

13.3 Hodnotenie a evalvácia MŠ 

 

Vnútorná evalvácia 

 Hospitačná činnosť 

 Hodnotenie programu ŠkVP na pedagogických poradách 

 Hodnotenie školského vzdelávacieho programu – ciele, podmienky, výsledky... 

 

Vonkajšia evalvácia 

 

 Pohovory s rodičmi 

 Dotazníky pre rodičov 

 Rodičovské združenia 

Hodnotenie väčšieho alebo menšieho tematického celku robíme po skončení alebo v priebehu činnosti, 

vyhodnocujeme či bol vytýčený cieľ splnený. Podľa získaných výsledkov ďalej plánujeme, upravujeme, 

zaraďujeme nové témy, hľadáme nové prostriedky a formy činnosti. 
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V zmysle platnej legislatívy, môžu vykonať v MŠ kontrolu: 

1. Štátna školská inšpekcia 

2. Riaditeľ ZŠ s MŠ alebo ním poverený zástupca 

3. Poverení zamestnanci zriaďovateľa v presne vymedzených oblastiach 

 

Kontrola zo strany ŠŠI a zriaďovateľa sa koná na základe písomného poverenia a oznamuje sa 

zamestnancom MŠ vopred. V prípade kontrolného systému riaditeľa zameraného na výchovnú činnosť 

v MŠ ide o hospitácie. Hospitácia riaditeľa sa učiteľovi MŠ takisto oznamuje niekoľko dní vopred. 

Hodnotenie zamestnancov MŠ robí riaditeľ v rámci jeho kompetencií v zmysle platnej legislatívy v 

stanovenej forme (ústne i písomne). 

 

14 Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Cieľom profesijného rozvoja ako súčasti celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania a dopĺňania 

profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon 

pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti. V súlade s legislatívou budeme využívať nasledovné 

druhy kontinuálneho vzdelávania: 

 adaptačné vzdelávanie  

 inovačné vzdelávanie   

 funkčné vzdelávanie 

 aktualizačné vzdelávanie  

 špecializačné vzdelávanie  

 kvalifikačné vzdelávanie 
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Príloha 1 

 

Návrh obsahových celkov a tém na jednotlivé mesiace školského roka 

 
 

JESEŇ 

 

 

 

 

ZIMA 

 
 

 

JAR 

 
 

LETO 

 
 

 

 

September 

 

 

Vitajte v škôlke 

Spoznávame nové prostredie 

 

Kam patrím 

 

Môj domov a moja vlasť 

 

Október 

 

Poklady zeme 

Rastieme zdravo 

Čarovná jeseň 

 

 

November 

 

 

Nezbedný 

vietor 

Tajomstvá dňa a noci 

Časové vzťahy 

Zem a jej ochrana 

Hračky a predmety vôkol nás 

 

December 

Čaro zimných 

sviatkov 

Deduško Mikuláš 

Vianočné prekvapenie 

 

Január 

Snehová 

kráľovná 

Zvieratá v zime 

Perinbaba 

Fašiangy 

 

Február 

Zvedavé deti Čím budem 

Bola raz jeden život 

 

Marec 

 

Jarné príbehy 

Čo prináša jar 

Domáce a hospodárske zvieratá 

Vtáky 

 

Apríl 

 

Poslovia jari 

Veľká noc 

V ríši zvierat 

Cesta do neznáma 

 

Máj 

Čo nám lúka 

ponúka 

Kytička pre mamičku 

V ríši kvetov 

Lúčne tajomstvá 

 

Jún 

Letné 

prekvapenia 

MDD 

Zasmej sa slniečko 

Júl- august Letom svetom Opakovanie aktivít a činností 

z celého školského roka. 
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Príloha 2  

Obsahové celky školského vzdelávacieho programu  

 

SEPTEMBER:   

Vitajte v škôlke 

Spoznávame nové prostredie 

Kam patrím 

Môj domov a moja vlasť 

Deti sa zoznamujú s prostredím triedy, s hračkami, s kamarátmi v triede, učia sa pravidlám 

spolunažívania v MŠ. 

Orientujú sa v materskej škole a jej okolí, získavajú poznatky o sebe a iných – mená, bydlisko, značky 

v MŠ. 

Deti si uvedomujú rozdiel medzi domovom a MŠ, upevňujú si citový vzťah k rodine, emotívnou formou 

deti vedieme k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca, že rodina je miestom istoty, bezpečia 

a lásky, utvárajú si vzťah k rodine a MŠ. 

Prehlbujú si poznatky o svojej obci, o mestách, o hlavnom meste SR a Slovenskej republike, poznávajú 

dominanty našej krajiny, regionálnu kultúru a pod. 

 

OKTÓBER:   

Poklady zeme 

Rastieme zdravo 

Čarovná jeseň 

Deti poznávajú podľa vzhľadu , chuti a vône ovocie a zeleninu, triedia ovocie podľa miesta výskytu, 

utvárajú si predstavu ako sa pestuje a kde rastie ovocie a zelenina. 

Poznávajú potraviny a suroviny na prípravu jedál, rozlišujú ich rastlinný a živočíšny pôvod, poznávajú 

význam niektorých potravín pre život a zdravie človeka. 

Objavujú odlišnosť listnatých, ihličnatých stromov a kríkov, poznávajú rozdiely v listoch, plodoch, kôre 

stromu a iné. 

 

NOVEMBER:   

Nezbedný vietor 

Tajomstvá dňa a noci 

Časové vzťahy 

Zem a jej ochrana 

Hračky a predmety vôkol nás 
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Deti sa oboznamujú a na základe pozorovania v prirodzených situáciách sa učia rozlišovať mesiac 

a hviezdy, utvárajú si elementárne predstavy  o veľkej vzdialenosti hviezd od Zeme. Tieto vlastné 

predstavy získané pozorovaním, príp. z rôznych médií o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach vyjadrujú 

rôznymi umeleckými prostriedkami. Na to nadväzujú časové vzťahy, kde sa na základe pozorovania 

zmien v prírode učia chápať časovú postupnosť a pravidelné striedanie ročných období, orientovať sa 

v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka ( v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom 

rozlišovania podstatných znakov.) 

Overujú si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je veľký a rozmanitý, vyjadrujú rôznymi 

umeleckými výrazovými prostriedkami pocity a dojmy z pozorovania sveta , vyjadrujú rôznymi 

umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi, prejavujú vzťah a ochranárske 

postoje k prírodnému prostrediu, prakticky uplatňujú návyky starostlivosti o prírodu. 

Oboznamujú sa s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. 

 

DECEMBER:   

Čaro zimných sviatkov 

Deduško Mikuláš 

Vianočné prekvapenie 

Deti sa aktívne zapájajú do príprav osláv a sviatkov Vianoc, tešia sa na príchod Mikuláša,  vyjadrujú 

rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity a dojmy z týchto sviatkov, zapamätávajú si 

a prednášajú krátke detské básne s témou Vianoc a Mikuláša, spievajú piesne s témou Vianoc, 

oboznamujú sa s predvianočnými prípravami, čo to znamená advent, prečo sú Vianočné sviatky 

sviatkami radosti a pokoja. 

 

JANUÁR :    

Snehová kráľovná 

Zvieratá v zime 

Perinbaba 

Fašiangy 

Na základe priameho i sprostredkovaného pozorovania poznávajú niektoré lesné a voľne žijúce zvieratá 

– ich základné vlastnosti, postupne sa učia samostatne vykonávať činnosti spojené so starostlivosťou 

o zvieratá a vtáky v zime. 

Poznávajú vlastnosti snehu, ľadu a poznávajú ich význam, možné nebezpečenstvo prírodných 

materiálov, rozlišujú hlavné znaky zimy a ich vzťah k počasiu.  

Deti sa zoznamujú s tradíciami a zvykmi počas fašiangov, aktívne sa zapájajú do príprav osláv 

a sviatkov – fašiangov, karnevalu, na základe pozorovania a prežívania ich charakterizujú a poznávajú 

ich význam. 
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FEBRUÁR:   

Zvedavé deti 

Čím budem 

Bol raz jeden život 

Deti sa oboznamujú s rozmanitými pracovnými činnosťami, učia sa na základe pozorovania pomenovať 

a opisovať rôzne druhy práce, taktiež zdôvodňovať a hodnotiť význam a výsledky tejto práce. 

Deti poznávajú časti ľudského tela, poznávajú ich funkciu, utvárajú si elementárne predstavy 

o niektorých vnútorných orgánoch a ich funkcii, tieto poznatky aplikujú pri zobrazovaní a vytváraní 

ľudskej postavy. Poznávajú význam starostlivosti o svoje zdravie a telo, učia sa rozlišovať aktuálne 

telesné pocity, ktoré signalizujú stav zdravia a stav choroby. 

 

MAREC:   

Jarné príbehy 

Čo prináša jar 

Domáce a hospodárske zvieratá 

Vtáky 

Deti určujú typické znaky jari. Na základe pozorovania a praktických skúseností poznávajú niektoré 

domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá. Zdôvodňujú úžitok niektorých domácich zvierat. 

Poznávajú niektoré druhy vtákov, ich spôsob života , a typické znaky. 

 

APRÍL:   

Poslovia jari 

Veľká noc 

V ríši zvierat 

 Cesta do neznáma 

Deti poznávajú význam veľkonočných sviatkov, aktívne sa zapájajú do prípravy osláv a sviatkov- 

Veľkej noci, zároveň pozorujú a prežívajú atmosféru počas sviatkov v rodine i v MŠ, všímajú si ako 

prežívajú sviatky dospelí a ako oslavujú tieto sviatky vo verejnom živote, utvárajú si predstavu 

o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch počas veľkonočných sviatkov. 

Poznávajú exotické zvieratá,  živočíchy žijúce vo vode a pri vode, poznávajú ich typické znaky a spôsob 

ich života, poznávajú nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat. Na elementárnej 

úrovni chápu vzájomné súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, zaujímajú pozitívne postoje 

k zvieracej ríši, pri vhodných príležitostiach a úmerne rozvoju rozumových schopností chápu význam 

prírody pre život ľudí a utvárajú si citový vzťah k nej. Prostredníctvom tohto citového vzťahu k prírode 

a starostlivosti o prírodu si utvárajú základy enviromentálneho cítenia. 

Poznávajú, rozlišujú a triedia dopravné prostriedky podľa miesta pohybu, zdôvodňujú význam 

dodržiavania pravidelnej cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť, význam signalizácie na semafore 

v cestnej premávke, poznávajú dopravné značky, zdôvodňujú ich význam. 
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MÁJ :   

Čo nám lúka ponúka 

Kytička pre mamičku 

V ríši kvetov 

Lúčne tajomstvá 

Poznávajú význam osláv sviatku Dňa matiek, aktívne sa zapájajú do príprav osláv a sviatkov – Deň 

matiek, vyjadrujú rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami svoje pocity a dojmy z týchto 

sviatkov, zapamätávajú si a prednášajú krátke detské básne a spievajú detské piesne s témou matky. 

Poznávajú niektoré kvety, triedia ich podľa výskytu a významu , uvedomujú si význam starostlivosti 

o rastliny, citlivo vnímajú krásu prírody a jej čaro. 

Poznávajú a určujú niektorý hmyz, rozlišujú ich základné vlastnosti. 

 

JÚN:  

Letné prekvapenia 

MDD 

Zasmej sa slniečko 

Deti na základe pozorovania a prežívania poznávajú význam sviatku Deň detí, spoznávajú kultúru iných 

národov a ich spôsob života. 

 Na základe pozorovania a praktických skúseností určujú ročné obdobie – leto, zdôvodňujú to 

konkrétnymi zmenami v prírode, charakterizujú dané ročné obdobie opisom niektorých typických 

znakov. 


