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Úvod 

 

 Školský vzdelávací program je záväzným dokumentom našej materskej školy. 

Je spracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

 

 

1. Ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole 
 

 Hlavný cieľ výchovy  a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy 

a vzdelávania uvedených v zákone č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov. 

 

Okrem všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania uvádzaných v Štátnom vzdelávacom 

programe pre predprimárne vzdelávanie sú našimi cieľmi aj: 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé , psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky 

a pracovať s nimi , 

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať riešenia a vedieť 

ich riešiť, 

 kvalitnou spoluprácou so ZŠ uľahčiť deťom adaptáciu na primárne vzdelávanie, 

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym hodnotám regiónu, 

k národným hodnotám a tradíciám štátu, materinskému jazyku a k svojej vlastnej 

kultúre, 

 získať informácie o právach dieťaťa a pripraviť ich na spôsobilosť ich uplatňovania, 

 pripravovať deti na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, priateľstva medzi 

národmi, , národnostnými  a etnickými skupinami, učiť ich náboženskej tolerancii, 

 naučiť ich rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine, preberať na seba zodpovednosť, 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, 

vrátane zdravej výživy a  životné prostredie.  

 

Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu 

klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje 

učenie hrou. Dôležité je pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa . Materská škola sa 

od rodiny líši tým, že môže okrem iného  naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte 

s rovesníkmi. To je výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí skupina detí v interakcií 

s učiteľkami. Sme si vedomí toho, že vytvorenie priaznivej sociálno-emocionálnej 

klímy významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych vlastností  každého 

dieťaťa ( prosociálne a environmentálne správanie, návykov k zdravému  spôsobu 

života, schopnosti sociálnej komunikácie).  

 Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy zohľadňujeme potrebu celostného 

rozvoja dieťaťa. Učiteľky prihliadajú na rôzne sociokultúrne a socioekonomické 

rodinné zázemie detí. Venujú sa primerane každému dieťaťu. 

V pedagogickom pôsobení  učiteľky rešpektujú multikultúrnosť rodín, v ktorých dieťa 

žije. Od učiteliek sa vyžaduje  taktnosť a diskrétnosť ku všetkým deťom, bez ohľadu 

na ich rasovú, náboženskú , či národnú príslušnosť. 

Rešpektujú , že právo na šťastné detstvo má každé dieťa. 

 V pedagogickom procese uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Učiteľkina rola   

spočíva  v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa.  



Budeme sa opierať hlavne o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. 

Chceme posilňovať sebaúctu a sebavedomie, ktoré sú kľúčmi k celoživotnému 

osobnostnému rastu. 

 

2. Stupeň vzdelania , spôsob a podmienky ukončovania 

výchovy a vzdelávania, vydanie dokladu o získanom 

vzdelaní, profil absolventa. 
 

  Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Legislatíva  súvisiaca 

s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje spôsob ukončovania 

výchovy a vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 

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

   a dosiahne školskú spôsobilosť. 

   Vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý uvádza kontabilitu so 

základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, zručností a postojov, vyjadrenú 

v koncepte tzv. kľúčových kompetencií v Odporúčaní Európského  parlamentu a Rady 

Európskej únie z 18.decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 

vzdelávanie(2006/962) aj náš školský vzdelávací program zohľadňuje základný rámec 

kľúčových kompetencií dieťaťa v materskej škole. 

Dieťa získa elementárne základy: 

 komunikačných kompetencií, 

 matematických kompetencií a kompetencií v oblastí vedy a techniky, 

 digitálnych kompetencií, 

 kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych 

a personálnych kompetencií, 

 občianskych kompetencií, 

 pracovných kompetencií 

 

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré vedú 

k získavaniu kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej a je pripravený na 

vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

Pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií budeme brať do úvahy 

vývinové špecifiká predškolského veku.  

Dieťa po absolvovaní materskej školy nedisponuje rozvinutými kompetenciami 

v daných oblastiach. Dosiahnutie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí 

tohto programu vytvára predpoklady na ich plné rozvinutie v budúcnosti. 

 

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo 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 na žiadosť rodičov). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania vydá materská škola , ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení 

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve..) , na záver školského roka, v posledný deň školského vyučovania 

z príležitosti „Rozlúčky s predškolákmi“ , za účasti rodičov a súrodencov. 



 

 

3.Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame spravidla deti od troch do 

šiestich rokov  veku, ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti od dvoch rokov veku. 

Prednostne sa prijímajú  deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým 

začiatkom povinnej školskej dochádzky , deti s dodatočne odloženým začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky a detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

Do triedy materskej školy sa spravidla zaraďujú deti rovnakého veku. Naša materská 

škola je dvojtriedna a tak sú obidve triedy zmiešané :    2-4r. a 4.-6r. .  

Do materskej školy môžu byť prijaté aj deti s ŠVVP – so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti nadané za 

podmienok, že tieto deti sú evidované v zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie. Výchova a vzdelávanie  detí s ŠVVP sa realizuje podľa individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov. Jedenkrát týždenne s nimi spolupracuje špeciálny 

pedagóg.  
 Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, 

športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 

dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. V materskej škole sa umožňuje realizácia 

krúžkovej činnosti. 

 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou: 

 celodenného niekoľkoročného predprimárneho vzdelávania 

 poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajšom 

čase. 

          

          Súčasťou denného poriadku sú: 

 hry a činnosti podľa výberu detí 

 zdravotné cvičenie 

 vzdelávacia aktivita 

 pobyt vonku 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena , stravovanie, 

odpočinok) 

 

 Hry a činnosti podľa výberu detí 
Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou dopoludnia je aj 

ranný filter, ranný kruh a ranný odkaz. Hry a činnosti podľa výberu detí sú 

zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do 

MŠ 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. 
 

 Zdravotné cvičenie 

Sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom(spravidla pred 

desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vyvetraná 

miestnosť , prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa 



zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri, ako aj 

v exteriéri MŠ. 

 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 zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo 

môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako 

individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí, ich vývinové osobitostia 

zákonitosti psychohygieny. 

 Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú 

funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne aktivity, voľné hry podľa 

výberu detí a vychádzky mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku 

môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenia 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. 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu: 

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča 

Dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, 

olovrant).Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od 

vekovej skupiny detí a ich potrieb. 2-4r.deti oddychujú na ležadlách. Tieto 

musia byť zdravotne nezávadné.  Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút 

u starších detí. Tieto oddychujú na matracoch. Deti 2-4r. oddychujú na 

ležadlách podľa potrieb v čase 12,00 hod. do,00 hod. Krúžková činnosť nesmie 

narúšať poobedňajší oddych. 

   

           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 čerstvo vzduchu, dostatočná pohybová aktivita 

a odpočinok). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Vzdelávacie oblasti 
 

V štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie  sú 

štruktúrované do oblastí a podoblastí. Výkonové štandardy v našom programe 

máme spracované podľa tematických celkov do desiatich častí , tvoriacich učebné 

osnovy, ktoré sú prílohou č.1 školského vzdelávacieho programu. 

 

4.1. Jazyk a komunikácia 

        Budeme sa zaoberať problematikou rodného jazyka. V časti hovorená reč budeme 

dbať hlavne na gramatickú správnosť jazykového prejavu, artikuláciu a správnu 

výslovnosť, dbať na nadobúdanie skúsenosti hlavne so sprostredkovanou informáciou. 

Učiteľky budú využívať školskú knižnicu , jej rôznorodosť žánrov pri práci s deťmi. 

Písaná reč je zameraná na dva kľúčové aspekty – písanú reč a písanej kultúry. 

Napriek členeniu a usporiadaniu vzdelávacích štandardov  budeme rozvíjať, posudzovať 

a hodnotiť  jednotlivé zložky jazyka vo vzájomných súvislostiach, hlavne používať 

v procese každodennej sociálnej komunikácie a jazykových hier. Budeme viesť deti 

k vzťahu k materinskému jazyku, k zvládnutiu bežnej komunikácie, rozvíjaniu 

k pozitívnemu vzťahu k literatúre. Dôležitou súčasťou bude hlavne viesť deti 

k počúvaniu s porozumením. 

 

 

4.1.2 Matematika a práca s informáciami 

 

V tejto oblasti sa budeme zaoberať hlavne na orientáciu v praktickom živote, 

na osvojenie si základných matematických a informatických poznatkov a zručností, 

pomocou ktorých sa rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie 

nevyhnutné pre ďalší život.  

V jednotlivých podoblastiach sa okrem iného deti naučia riešiť jednoduché úlohy, 

súvisiace s počtom, orientovať sa v rovine a priestore, oboznámia sa s jednoduchými 

geometrickými útvarmi. Deti sa budú stretávať s jednoduchými výrokmi, riešiť 

jednoduché úlohy na rozmýšľanie, pracovať s digitálnymi hračkami. 

Dieťa by malo viac samostatne tvoriť, objavovať, orientovať sa vo svete reality 

prostredníctvom jednoduchých výrokov. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Človek a príroda 

 

Zameriame sa hlavne na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Dieťa bude 

mať dostatok možností vyjadriť svoje aktuálne predstavy  o predmetoch, javoch 

a situáciách.  

Na základe vlastnej skúsenosti , t.j. pozorovania, bádania , skúmania predmetov a javov 

a  hlavne situácií pokus – omyl , budú deti získavať skúsenosti a zručnosti. Tvorba 

detských otázok v tejto oblasti bude viesť aj k tvorbe predpokladov. Učiteľkinou úlohou 

bude podporovať bádateľské snahy, usmerňovať ho a poskytovať mu primerané 

informácie. 

 

 



4.1. 4. Človek a spoločnosť 

 

Hlavným cieľom je viesť dieťa k základnej orientácií v blízkom spoločenskom 

prostredí, jeho časových , priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch – 

orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu. 

Deti sa,  okrem iného, naučia orientovať v časových vzťahoch týždňa, mesiaca.., budú 

poznať svoje najbližšie okolie, históriu. Sústredíme sa na poznávanie a orientovanie 

v okolí prostredníctvom dominánt obce, deti sa budú zoznamovať so spoločenským 

dianím. Na pobytoch vonku a vychádzkach budeme venovať pozornosť na pravidlá  

správania sa na ceste. Budeme využívať hlavne zážitkové učenie, didaktické hry, 

pozorovanie , riadený rozhovor a diskusné skupiny. 

Denne sa stretávame s prosociálnou výchovou, zameriame sa na osvojovanie si 

kultivovaného správania, dodržiavanie základných pravidiel slušnosti. Sústredíme sa aj 

na vnímanie emócií ,ich prežívanie. Budeme iniciovať rolové hry a zážitkové učenie. 

 

 

 

4.1. 5. Človek a svet práce 

 

Hlavným cieľom  bude utvárať a rozvíjať u dieťaťa základné zručnosti dieťaťa , ktoré 

bude potrebovať v bežnom živote – v práci s drobným materiálom, konštrukčných 

hrách, pri pomoci dospelým v záhrade, alebo v domácnosti. 

Zabezpečíme deťom dostatok materiálu, aby každé z nich malo priestor na rozvoj 

zručnosti . Budeme ich viesť k spolupráci v skupinách, vedieť hodnotiť svoju prácu 

a dodržiavať bezpečnosť pri určitých pracovných činnostiach a hlavne skúmať a bádať.. 

Oboznámime ich s tradičnými remeslami regiónu a vyskúšame si aj niektoré techniky. 

 

 

4.1.6. Umenie a kultúra  
 

Hudobná výchova 

 Dáme deťom príležitosť zmocniť sa hudby. Budú získavať osobné skúsenosti 

s rytmizáciou v podobe riekaniek, slovných spojení, dialogických hier. Budeme tvoriť 

rytmické sprievody. Budeme dbať na vhodný výber piesni , spev, prácu s hlasom 

a dychom, rozvíjať vokálne kompetencie a odstraňovať nespevnosť detí. Zameriame sa 

na aktívne počúvanie hudby. Budeme vytvárať dostatočný priestor pre hudobno –

pohybové a hudobno- dramatické činnosti. 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Chceme dosiahnuť , aby deti pomocou rôznych výtvarných techník a materiálov 

vyjadrovali svoje predstavy, fantáziu a zároveň získavali zručnosti potrebné na 

poznávanie sveta na základe vizualizácie. Zameriame sa hlavne na aktivity, rozvíjajúce 

obrazotvornosť dieťaťa a zároveň mu pre výtvarné aktivity vytvoríme dennodenný 

priestor. 

Učiteľka bude spoluhráčom, pomôže dieťaťu otvárať jeho možnosti a formuje jeho 

vzťah  ku kultúre a umeniu – poznávaním umeleckých diel(architektúra, maliarske 

diela, sochárske diela, ilustrácie, filmy a pod.) 

 



4.1.7   Zdravie a pohyb 

 

 Budeme motivovať deti k pohybovým činnostiam, usmerňovať ich k zdravému 

životnému štýlu. Zameriame sa na vhodné telesné cvičenia a aktivity. Dieťa má mať 

z pohybu radosť. 

V neposlednom rade sa zameriame na osvojenie si hygienických návykov 

a sebaobslužné činnosti. 

 

 

 

       5. Vzdelávacie štandardy 

 
V štruktúre štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách sa vytvára rámec  pre funkčný a na seba nadväzujúci vzťah medzi 

výkonom dieťaťa(výkonový štandard), obsahom vzdelávania a jeho organizáciou 

(obsahový štandard) a schopnosť učiteľky vyhodnocovať učebný proces 

dieťaťa(evaluačné otázky). 

          Tento spôsob vzdelávania dáva učiteľke priestor na prípravu a hodnotenie  

každého dieťaťa. 

 

Výkonové štandardy  
Výkonové štandardy sú súčasťou učebných osnov. (viď. príloha č.1). 

Sú rozdelené na mesačné tematické celky a sú vyjadrené výkonovo pre posledný rok 

dochádzky do materskej školy. 

Obsahové štandardy tvoria odporúčania na konkrétnu činnosť učiteľky. 

Evaluačné otázky – slúžia na vyhodnocovanie detského učenia a pokroku. Práca 

s evaluačnými otázkami predstavuje konkrétny nástroj na zabezpečenie inklúzie vo 

vzdelávaní, lebo umožňuje naplánovať dosahovanie štandardov predškolského 

vzdelávania s ohľadom na diferencie detí a detských skupín v triedach. 

 

 

 

 

 

 

6. Vlastné ciele, zameranie a poslanie výchovy 

a vzdelávania 

   
   Názov školského vzdelávacieho programu „ S Čimom spoznávame svet „ obsahuje 

hlavnú myšlienku, ktorú sme zvolili vo výchove a vzdelávaní v materskej škole. Maskot 

„vrabčiak Čimo“  bude sprevádzať deti na ceste za poznaním. 

 Školským vzdelávacím programom budeme podporovať osobnostný rozvoj detí 

v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať 

ich schopnosti a zručností, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na 

život  v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Cieľom je 



výchova tvorivého dieťaťa, ktoré bez zábran rieši problémy a nebojí sa pri tom využívať 

svoje možnosti na dosiahnutie svojich predsavzatí. 

Spolu so ZŠ tvoríme školu rodinného typu s environmentálnym zameraním 

a zameraním na rodinné tradície. 

 Učiteľky využívajú inovačné a interaktívne metódy, metódy zážitkového učenia, 

metódy tvorivého riešenia problémov, bádateľské metódy a metódy tvorivej 

dramatiky. 

Využívame aj metódy projektu ORAWA IOWA ako napr. ranný odkaz, slovná banka, 

písanie a čítanie vlastných kníh, tvorba kníh s predikciou a pod. 

Vo vzdelávaní vychádzame s prekonceptov detí, pretože každé dieťa prichádza do 

materskej školy s vlastnými skúsenosťami. Každé dieťa pozná určité veci, ale pozná ich 

odlišným spôsobom. Učiteľky sa snažia pedagogicky zúžitkovať  prekoncepty detí 

a využiť ich pre ďalší rozvoj dieťaťa. 

Uvedomujeme si, že dieťa predškolského veku svet okolo seba uchopuje hlavne 

manipuláciou, bádaním, experimentovaním a projektovaním. Deťom budeme vytvárať 

podnetné prostredie , ktoré im umožní uchopovať svet na základe vlastnej skúsenosti, 

rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a schopnosť žiť medzi deťmi. 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

 

Rada školy aj Rada rodičov sú ustanovené pre obidva objekty. 

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.179/2009 

z.z., 184/2009 Z.z., kde sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia, zložení 

a financovaní rady školy. V priebehu školského roka zasadá rada školy najmenej 

3x.Spravidla prerokováva správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, je 

informovaná o poskytovaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií 

zriaďovateľa. Do programu sú pravidelne zaraďované aktuálne problémy týkajúce sa 

školstva. 

Rodičovské združenie sa schádza na plenárnom zasadnutí 3x ročne. Rada rodičov 

zasadá podľa potreby. Okrem základných informácií o organizácií školského roka, sú 

oboznámení so školským a prevádzkovým poriadkom, plánom práce, denným 

poriadkom, podmienkach školského stravovania , o výške poplatkov a ďalších 

podmienkach života v MŠ. Pre rodičov detí sa 2x ročne organizujú dni otvorených 

dverí, vnútorné metodické dni  spojené s ukážkami práce s deťmi. 

 

 

 

 

Materská škola úzko spolupracuje so: 

 Základnou školou a Občianskym združením ČIMO, kde na spoločných 

zasadnutiach pripravujú oslavy, sviatky a významné dni, 

 Centrom prevencie a poradenstva – hlavne pri nápravách porúch reči 

a posudzovaní školskej spôsobilosti 

 Detským pediatrom a detským stomatológom – zdravotnícka osveta, obezita, 

dentálna hygiena, pedikulóza a pod. 

 Ligou proti rakovine – zapájame sa na predaji narcisov, 

 Slovenským červeným krížom – kurzy prvej pomoci, ukážky rôznych 

poranení.. 

         



         Škola vytvára  podmienky na mimoškolské aktivity organizované občianskym 

združením Čimo a Radou rodičov. 

 

Deti materskej školy sa zúčastňujú súťaží, organizované materskými školami v rámci 

okresu Tvrdošín . Sú to: 

 Hviezdička – súťaž v prednese poézie a prózy 

 Oravský speváčik – súťaž v speve ľudovej piesne 

 Spieva celá rodina- súťaž v speve rodín 

 Predškolácky trojboj – súťaž predškolákov – organizátorom je naša MŠ. 

         

          Materská škola spoločne so ZŠ vydáva občasník Čimnoviny, kde informujeme 

o živote  v škole. O činnosti sa dozvie verejnosť aj na webovej stránke školy:  

www.zscimhova.edupage.sk., www.mscimhova.edupage.org. 

 

 

7. Personálne zabezpečenie predprimárneho  

vzdelávania v materskej škole a požiadavky na 

kontinuálne  vzdelávanie     
 

Výchovno- vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú 4 pedagogickí 

zamestnanci – učiteľky, ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 

Dve učiteľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa, 2 učiteľky majú 

stredoškolské vzdelanie. Zástupkyňa pre MŠ má ukončenú inovačnú prípravu 

vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania, je to sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií . 

Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho 

vzdelávania akreditovaných podľa školského zákona. 

Riaditeľka školy zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa 

ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy 

a vzdelávania. 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľka vydá po vyjadrení zriaďovateľa. 

Materská škola poskytuje adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ pripraví dokumentáciu v súlade smernice č.19/2009-R, zákona 

č.317/2009 Z.z. a Vyhláškou č. 445/2009, vypracuje program adaptačného 

vzdelávania a poverí uvádzajúceho učiteľa. Ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov prebieha prevažne z vlastnej iniciatívy učiteliek. Odvíja sa to od 

finančných prostriedkov poskytovaných zriaďovateľom a tie sú veľmi obmedzené. 

 

8. Vyučovací jazyk 
 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

 

 

http://www.zscimhova.edupage.sk/


9. Materiálno- technické  a priestorové zabezpečenie 

predprimárneho vzdelávania 

 
Prostredie vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, má uspokojovať 

jeho psychické, citové a telesné potreby. 

Materská škola je organizačnou zložkou spojeného subjektu Základná škola 

s materskou školou Čimhová. Má dve triedy s kapacitou 45 detí. V obci je jedna 

materská škola. Je umiestnená v podkrovných atypických priestoroch budovy ZŠ 

s MŠ. Je to jednopodlažná budova. Okrem tried a príslušných sociálnych zariadení  

a umyvárne, má k dispozícií gymnastickú sálu na cvičenie, jedáleň, samostatnú šatňu 

pri vchode do budovy. 

Jedáleň  a šatňa je na prízemí budovy. Je to spoločná jedáleň, kde majú deti vytvorený 

priestor pre kultúrne stolovanie. 

Triedy MŠ sú na poschodí. K dispozícií má 2 triedy. V triede mladších detí je 

vyčlenený priestor na spanie. V triede starších detí je vytvorený kútik informačných 

technológií a kútik na oddych. Ostatné kútiky sa tvoria situačne v obidvoch triedach. 

Priestory umožňujú vzájomnú komunikáciu detí v hrových skupinách, materiál 

a hračky sú umiestnené v dosahu detí. Deti si vytvárajú prostredie pre hru, môžu si ho 

ponechať celý deň, alebo týždeň, podľa záujmu. Môžu si zhotovovať výstavky, 

umiestňovať ich v priestore na to určené. 

Na spoločné pohybové aktivity a pohybové hry sa  využíva gymnastická sála. 

 Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská 

a odborná literatúra, edukačné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné 

a rytmické nástroje, Lego učebne .  K štandardnému vybaveniu patria hračky, 

pomôcky na bádateľské aktivity, nábytok, ležadlá, ktoré rešpektujú antropometrické 

požiadavky /výška, veľkosť/. 

 Vykurovanie materskej školy zabezpečuje vlastná plynová kotolňa umiestnená 

v suteréne, teplá voda na umývanie je zabezpečená elektrickým ohrievačom 

v umyvárni MŠ. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z diaľkového vodovodu. 

Na prízemí budovy je umiestnená spoločná kuchyňa a práčovňa. Za budovou je veľká 

záhrada na pobyt detí v prírode. Jej súčasťou je altánok využívaný za každého počasia 

na hry aj výučbové aktivity. Okrem drevených preliezok je záhrada vysadená zeleňou 

– ihličnatými, listnatými stromami a kríkmi. Na slnečnej strane je umiestnená bylinná 

špirála. Bylinky v nej vypestované sú súčasťou pitného režimu detí. Záhrada umožňuje 

deťom využiť ju na  pohybové hry na náradí, tvorivé a konštrukčné hry na 

pieskovisku. Zariadenia v záhrade sú nainštalované stabilne a bezpečne. Pri 

zabezpečovaní  vybavenia a materiálneho zabezpečenia materskej školy vychádza 

škola s vyhlášky MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia 

pre deti a mládež  a zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Budova ZŠ s MŠ je umiestnená na vedľajšej ulici, blízko centra obce. Škola má 

vybudovaný bezbariérový vstup. Areál je oplotený. Celá budova je zabezpečená proti 

násilnému vniknutiu elektronicky. 

 

 

 

 



10.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchova a vzdelávaní 
 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich 

s výchovou a vzdelávaním  povinná: 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie patologických 

javov, 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

detí, 

 viesť evidenciu registrovaných úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacej činnosti organizovanej materskou školou. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou 

obsahu výchovy a vzdelávania v materskej škole. 

( zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole 

v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.,  zákon č.355/2007 

o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia - §24 –základné podmienky ochrany 

zdravia a bezpečnosti detí, Metodické usmernenie č.4/ 2009 –R – školské úrazy). 

 

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

 Kritéria hodnotenia sú vypracované v súlade so zameraním školy. Priebežne 

a súhrnne sa hodnotia deti, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti. Výsledky sa analyzujú na zasadnutiach metodického 

združenia a pracovných poradách. Sú prijímané opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a ich kontrola. Odstránenie nedostatkov prispieva na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Kritéria hodnotenia detí: 

Pedagogická diagnostika - hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako výsledku 

výchovného a vzdelávacieho pôsobenia: 

 formálne – pomocou vopred pripravených diagnostických nástrojov 

 vstupné 

 priebežné 

 výstupné 

 Touto formou uskutočňujeme „Kresebné testy školskej zrelosti“ u 5-6r.detí. 

   

 neformálne – uskutočňuje sa v dennej činnosti učiteliek 

- pozorovanie 

- diagnostikovanie detských výtvorov – kresby, maľby, vymodelovaného 

výtvoru, konštruktívneho výtvoru z kociek, papiera 

  

       Pri hodnotení je veľmi dôležitá komunikácia s rodičom dieťaťa, medzi 

učiteľkami  v triede navzájom  a medzi učiteľkou a dieťaťom. 

 



Produkty výchovy a vzdelávania – vytváranie portfólia s prácami detí. Každá 

práca je označená menom a dátumom zhotovenia. Pri priestorových prácach 

a činnostiach sa zhotovuje fotodokumentácia. Pri hodnotení prác učiteľky 

využívajú metodické materiály na hodnotenie detských prác a vlastné poznatky 

a skúsenosti. 

 

Porovnávanie pokrokov – hodnotenie dieťaťa sa uskutočňuje individuálne. 

Hodnotí sa každé dieťa zvlášť a porovnávajú sa len jeho výsledky. 

O diagnostike dieťaťa sa vedie písomný záznam, formu ktorého si zvolia 

učiteľky v triede. 
 

 

Kritéria hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov: 

 

Hospitácie 

Aby bola kvalitná a účinná, musí byť plánovaná, systematická, premyslená, 

funkčná. Okrem iného sleduje napr. tvorbu cieľov, diferenciáciu špecifických 

cieľov, účelnosť použitých učebných pomôcok, organizáciu výchovno-vzdelávacej 

činnosti, praktické návyky, hodnotiace zručnosti a iné. 

 Plnenie opatrení 

Každá hospitácia končí záverečným pohospitačným pohovorom. Vyplývajú 

z neho opatrenia, plnenia ktorých kontroluje zástupkyňa pre MŠ pri nasledujúcej 

hospitačnej činnosti, alebo aj v priebehu procesu výchovy a vzdelávania. 

 Vzájomné hospitácie 
Chápeme ich ako významný nástroj zvyšovania účinnosti pedagogickej práce 

a súčasne zvyšovania kvality školy. 

 Realizácia projektov 
2x ročne sa hodnotí realizácia projektov v škole. Vyhodnotenie sa uskutoční na 

pedagogickej rade. 

 Ročné hodnotenie pedagogických zamestnancov 
Na základe zákona 317/2009 od školského roku 2009/2010 uskutočňuje 

zástupkyňa pre MŠ hodnotenie pedagogických zamestnancov. Pri hodnotení 

využíva hlavne evaluáciu každého pedagogického zamestnanca, závery 

a poznatky z kontrolnej a hospitačnej činnosti, osobný pohovor a pod. 

 

 

 Kritéria hodnotenia školy:  

 Analýza hodnotenia VVČ 

Uskutočňujeme ju formou SWOT analýzy, dávame si odpoveď na 4 základné 

otázky: 

- Kde sme /silné a slabé stránky MŠ, hrozby, riziká/ 

- Kde sa chceme dostať / perspektíva MŠ, sociálne, ekonomické a politické 

faktory/ 

- Ako sa tam dostaneme /metódy a spôsoby práce, stratégie rozvoja/ 

- Čo pre to urobíme / angažovanosť zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa/ 

 

Projekty: 

- Pokračovať v dlhodobých projektoch. Vypracovať nový projekt cezhraničnej 

spolupráce s MŠ v Poľsku. 



- Edukačné projekty – samotný proces výchovy a vzdelávania sa uskutočňuje 

formou mesačných edukačných projektoch. Vyhodnotenie priebežne na 

pedagogických radách 4x ročne. 

 

Dotazníky pre rodičov a zamestnancov: 

- Prieskum pomocou dotazníka sa uskutoční aspoň 1x ročne. / zameranie na 

výchovu a vzdelávanie/ 

- Pre zamestnancov dotazníky 1x ročne  a sú podnetom pre zmeny v MŠ. 

 

Prostredie: 

Zabezpečíme kvalitné pracovné prostredie, moderné učebné pomôcky. Dôraz 

budeme klásť hlavne na pracovnú klímu a operatívne riešenie problémov. 

 

Kvalita výsledkov: 

Hodnotenie uskutočňovať  priebežne v procese výchovy a na pedagogických 

radách 4x ročne. 

 

 

12. Učebné osnovy 

 
Učebné osnovy tvoria prílohu nášho školského vzdelávacieho programu. 

Výkonové štandardy štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie sú spracované do desiatich tematických celkov. Na základe učebných 

osnov budeme plánovať výchovno-vzdelávaciu činnosť. Mesačné plánovanie 

tvoria krátkodobé, alebo dlhodobejšie projekty. Systém takéhoto plánovania máme 

osvedčený aj v minulom období a vytvára širší priestor pre činnosti detí a učiteliek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


