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Úvod 

 

Materská škola, Na Revíne 14, 83101 Bratislava poskytuje predprimárne 

vzdelávanie deťom predškolského veku. Realizuje edukáciu  (výchovu a vzdelávanie) 

detí, cieľavedome a zámerne podporuje komplexný rozvoj a učenie sa detí. Školský  

vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje 

výchova a vzdelávanie v materskej škole.  

Školský vzdelávací program Poď sa s nami hra ť sa riadi požiadavkami 

princípmi a cieľmi zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách.  

Hlavnou myšlienkou Školského vzdelávacieho programu Poď sa s nami hra ť 

je pomôcť dieťaťu začleniť sa  do komunity triedy, a podporovať u deti   dosiahnutie 

optimálneho rozvoja v oblasti kognitívnej, sociomorálnej, emocionálnej ,osobnostnej,  

 perceptuálno-motorickej,  senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne v prostredí 

materskej školy, ktoré sú dôležitým predpokladom pre primárne vzdelávanie v ZŠ 

a predpokladom  života v spoločnosti.  

 

 

1. Vymedzenie vlastných cieľov školy a poslanie výchovy 

a vzdelávania  

            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 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole je cielene organizovaný a 

realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraný na 

rozvoj dieťaťa v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú 

snahu stať sa harmonickou osobnosťou, poskytuje základy spôsobilostí vedúce k 

napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. 

Vo vzťahu k rodine materská škola uznáva dominantnú rolu rodiny v rozvoji dieťaťa 
a v spolupráci s rodinou sa usiluje o partnerstvo. 



               
Štátny vzdelávací program vymedzuje ciele inštituci onálnej predškolskej 
výchovy nasledovne: 
 

• napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, 
• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú 

i základnú školu), 
• podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 
• rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 
• 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 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, 

• naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 
• naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť, 
• naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia  zdravej výživy a chrániť 

 životné prostredie, 
• naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na  celoživotné 

vzdelávanie (ŠTVP, s. 5, 2008). 
 

V súlade so ŠTVP ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú: 
� z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku 
� z potreby zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj 

osobnosti dieťaťa 
� z detskej skúsenosti 
� rodinné zázemie 
� prirodzená zvedavosť a potreba získavania nových poznatkov 

dieťaťa a ich uplatňovanie v konkrétnych situáciách 
(sebarealizácia) 

 
: 
 
Dlhodobý cie ľ výchovno-vzdelávacej činnosti : 
 

• Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie 

(nezávislosti) a kompetencií (schopností). 



 

 Ciele výchovy a vzdelávania súlade so zameraním mat erskej školy:  

 

• aktivizovať a zdokonaľovať komunikačné  spôsobilosti (kompetencie) detí 

v zmysluplných jazykových komunikačných situáciách v hrách a aktivitách, 

• podnecovať prejavy spontánne  a prirodzene sa vynárajúcej  gramotnosti 

prostredníctvom vytvorenia literárne  podnetného prostredia v triede a  

v materskej škole,  

• rozširovať počiatočné čitateľské  a pisateľské skúsenosti detí, záujmy  detí 

prostredníctvom detskej literatúry   a hry   v materskej škole,  

• napĺňať potrebu  sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými, vytvárať 

 príležitosti pre sociálne vzťahy, skupinovú spoluprácu a kooperáciu ň v hrách 

a rôznorodých aktivitách,  

• využívať v aktivitách, hrách literárne umenie a podnecovať vzťah k literárnemu 

umeniu,  

• rozvíjať vzťah dieťaťa k aktívnemu a zmysluplnému učeniu sa a poznávaniu 

okolitého sveta  v rôznorodých ň situáciách prostredníctvom hry, priamej 

skúsenosti a aktívneho bádania,  

• využívať písanú kultúru v zmysluplných situáciách v  hrách, prírodovedných 

a bádateľských aktivitách,  

• rešpektovať práva dieťaťa a individualitu každého dieťaťa, záujmy a potreby 

detí,  a zabezpečiť deťom podmienky  na individuálny rozvoj  , 

• podporovať utváranie sebapoňatia (identity) dieťaťa ako jedinečnej 

a neopakovateľnej osobnosti prostredníctvom vytvárania pozitívnej 

(sociomorálnej) klímy v škole,  

• aktivizovať a rozširovať samostatnosť (autonómiu) dieťaťa v aktivitách,  

v materskej škole,   

• poskytovať poradenské a ďalšie  služby spojené s výchovou a vzdelávaním 

(edukáciou) detí, vrátane poskytovania poradenských služieb k rozvíjaniu  

• spôsobilostí detí,  

• prostredníctvom sociálnej interakcie, zmysluplných komunikačných situácií 

(hier, aktivít) rozvíjať detské predstavy o svete  a sprostredkovávať základy 

verejnej kultúry,  



• rozvíjať prvotné základy kľúčových  kompetencií dieťaťa (komunikačných, 

matematických a kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych, sociálnych 

a personálnych, občianskych, pracovných a kompetencií, kompetencií učiť sa, 

riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť), 

• nadviazať a rozvíjať spoluprácu s partnermi školy s cieľom podporiť rozvoj 

spôsobilostí detí, 

• aktivizovať a skvalitňovať  rečový prejav dieťaťa, tvorivé a kritické myslenie 

detí prostredníctvom  aktivít v kooperácií s partnermi školy (rodinou dieťaťa, 

regionálnymi inštitúciami s umeleckým zameraním a inými subjektmi), 

• uľahčiť  dieťaťu plynulú  adaptáciu  na  inštitucionálne, školské prostredie 

materskej školy spoluprácou s partnermi školy.  

 

2. Stupeň vzdelania 

 

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v našej materskej škole získa dieťa predprimárne vzdelanie.  

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom 

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 Centra pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast (pediatra) môže plniť povinnú školskú 

dochádzku, (môže byť predčasne zaškolené). Dokladom o získanom stupni 

predprimárneho vzdelania v materskej škole je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania, ktoré vydá materská škola.  

 

 

3. Vlastné zameranie materskej školy 

 

Materská škola je zameraná na  rozvíjanie komunikačných 

spôsobilostí/kompetencií detí vo všetkých jazykových rovinách. Komunikačné 

kompetencie považujeme  za dôležitý  predpoklad  sociálneho kontaktu, sociálnych 

vzťahov a spolupráce. Komunikačné kompetencie sú predpokladom   školskej 

spôsobilosti a primárneho vzdelávania v základnej škole ako aj budúceho rozvoja 



gramotnosti detí.  Rozvoj komunikačných   spôsobilostí  dieťaťa v predprimárnom 

vzdelávaní v materskej škole  (počiatočné čitateľské, pisateľské spôsobilosti, 

spôsobilosť  hovoriť a počúvať) má  význam na rozvíjaní schopnosti detí využívať 

písanú kultúru  pre aktívnu participáciu na živote v spoločnosti.  

 Rozvíjanie komunikačných  kompetencií  má oporu vo vzdelávacej oblasti 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne  vzdelávanie v materských 

školách Jazyk a komunikácia.  Komunikačné kompetencie chápeme ako komplex 

vzájomne prepojených (neoddeliteľných) jazykových spôsobilostí  počúvania, 

hovorenia, čítania a písania,  myslenia a spôsobilosť dieťaťa ich využívať 

v  zmysluplnej  každodennej sociálnej  situácií. Včasnou podporou  jazykových 

skúseností dieťaťa  v rodine a vytvorením literárne podnetného prostredia v 

našej materskej škole sa  vytvárajú predpoklady na rozvoj komunikačných 

spôsobilostí detí. Deti spontánne,  prirodzene, zmysluplne a vlastnou aktivitou,  

životnou skúsenosťou  objavujú význam jazyka v písomnej a hovorenej podobe.   

V rozvoji  hovorenej reči sa rôznorodými aktivitami materská škola  zameriava 

na artikuláciu, výslovnosť, gramatickú správnosť, spisovnosť hovorenej reči detí  

a komunikačné konvencie (pravidlá dialógu). V podnecovaní písanej reči sa 

pozornosť  učiteľov v aktivitách detí zameriava na poznávanie  významu,  funkcie 

písanej reči a poznanie žánrov  detskej literatúry, jazykových prostriedkov. 

V nadväznosti na tieto skúsenosti sa využívajú v materskej škole aj aktivity na 

podporu fonematického uvedomovania, grafomotorických zručností a poznávania 

knižných konvencií a konceptu tlače.    

V rozvíjaní počiatočných čitateľských a pisateľských  spôsobilostí detí sa 

neuplatňujú metódy školskej výučby čítania a písania, rešpektujú sa prejavené 

záujmy a skúsenosti dieťaťa,  individuálne a vývinové dispozície dieťaťa.  Toleruje sa 

nedokonalosť čitateľských a pisateľských pokusov, produktov. Učitelia rešpektujú  

detské predstavy o písanej reči a poskytujú  deťom  priestor na vlastné písanie 

s využitím veľkého tlačeného písma a oceňujú označenie produktov detí vlastným 

menom detským spôsobom.  

 

Našim cieľom je aktivizovať rozvoj všetkých spôsobilostí nielen  počiatočného 

čítania a písania, ale aj počúvania a hovorenia, myslenia s ich využitím   v reálnom 

živote pre komunikovanie, rozvoj poznania, získanie informácií a zábavu. Učiteľky 

vytvárajú literárne  podnetné prostredie,  využívajú adekvátne stratégie s 



 rešpektovaním prirodzeného vývinového priebehu spôsobilostí.  V aktivitách 

využívajú najmä detskú literatúru. Napomáhajú deťom aktívne sa stretávať s písanou 

kultúrou a  utváraniu čitateľských návykov. Rozvíjanie komunikačných spôsobilostí 

realizujeme v spolupráci s partnermi- rodinou, spoločenskými inštitúciami (knižnica, 

divadlo a i.) ako aj inými odborníkmi (napr. logopéd).  

Rozdielnosť detí daná individuálnymi rozdielmi, potrebami, záujmami, odlišnou 

vývinovou  úrovňou, rozličnými skúsenosťami vyžaduje rešpektovanie týchto 

individualít vo výchove a vzdelávaní  v spolupráci s partnermi školy.  Materská škola 

spolupracuje s rodinou, má snahu získavať  a mať dôveru rodičov pri realizovaní 

výchovy  a vzdelávania v prospech rozvoja osobnosti detí a učenia sa detí. Materská 

škola akceptuje  výchovu v rodine a nadväzuje na ňu. Práva a povinnosti rodičov sú 

vymedzené v Školskom poriadku školy.  V materskej škole sa uplatňujú rôzne 

stratégie, formy a aktivity spolupráce podľa záujmu a požiadaviek rodičov (besiedky, 

tvorivé dielne, stretnutia rodičov, odborné prednášky, písomné oznamy, nástenky 

a výstavy,...). Triedni učitelia a z. riaditeľky školy poskytujú rodičom pedagogické 

poradenstvo a poskytujú všetky informácie týkajúce sa výchovy a vzdelávania ich 

detí  a možnostiach rozvoja  ich detí. 

Materská škola   podľa podmienok školy a požiadaviek zákonných zástupcov 

detí v príslušnom školskom roku  spolupracuje aj  s ďalšími odborníkmi:  

- s detským lekárom (pediatrom),   

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie –

Hubenného v Bratislave III , 

- s logopedičkou Dr. Grambličkovou 

- so Základnou školou na Cádrovej ulici v Bratislave . 

 

Materská škola spolupracuje s pediatrom dieťaťa pri získavaní vyjadrení 

o zdravotnom stave dieťaťa (zdravotné oslabenie, ochorenie, obmedzenie a i.). Tieto 

informácie (odporúčania pediatra) sú potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

učiteľov a  rozvoj detí.  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP) poskytuje najmä psychologickú, diagnostickú starostlivosť 

deťom a ich rodičom. Psychológ CPPPaP diagnostikuje psychické procesy  a stav 

psychiky dieťaťa na základe žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa alebo na základe 

predchádzajúceho odporúčania školy a žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. 

Najčastejšie vykonáva diagnostikovanie – hodnotenie školskej spôsobilosti dieťaťa 



na vstup do ZŠ. Informácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a odporúčaní 

psychológa umožňujú učiteľom prispôsobiť edukáciu a vytvárať v spolupráci so 

psychológom a ďalšími odborníkmi stimulačný (podporný) a rozvojový program, ktorý 

umožní rozvíjať potrebné (deficitné) oblasti osobnosti a spôsobilosti. Psychológ 

poskytuje odborné poradenstvo zákonným zástupcom detí. Logopéd diagnostikuje 

komunikačné spôsobilosti detí na základe záujmu a písomného súhlasu zákonného 

zástupcu dieťaťa a orientuje sa na individuálnu korekčnú činnosť s deťmi 

s komunikačnými problémami. Spolupráca so základnou školou sa orientuje na 

poznávanie prostredia ZŠ s cieľom zabezpečiť plynulý prechod dieťaťa do ZŠ. 

Učiteľky ZŠ navštevujú kultúrne podujatia MŠ, MŠ navštevuje podujatia  a aktivity 

organizované základnou školou.  

V spolupráci s inými inštitúciami (spoločensko-kultúrnymi inštitúciami- 

knižnica, divadlo, múzeum, so športovými inštitúciami a inými organizáciami- Polícia, 

Hasičský a záchranný zbor, Centrum environmentálnej výchovy Daphne a i.) sa 

realizujú aj doplnkové aktivity (výcviky, exkurzie, krúžky, výlety) v materskej škole 

podľa požiadaviek a záujmu zákonných zástupcov detí a podľa podmienok školy 

v príslušnom školskom roku.  Plán spolupráce s uvedenými inštitúciami 

a konkretizácia foriem je súčasťou Plánu úloh materskej školy na príslušný školský 

rok.  

     Význam spolupráce s uvedenými inštitúciami spočíva v podieľaní sa na edukácií, 

učení sa a socializácii dieťaťa.  

 

4. Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania 

 

Dĺžka predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole môže byť 

v rozsahu jeden až štyri roky v závislosti od veku dieťaťa, v ktorom je prijaté na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole.  Podľa záujmu a potrieb rodiča môže 

predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole byť poskytované  rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky dieťaťa.  

Materská škola poskytuje celodennú  formu výchovy a  vzdelávania.  

V prípade záujmu rodičov zabezpečuje aj poldennú formu, spravidla dopoludnia. 

Materská škola môže podľa potrieb zákonných zástupcov a po dohode so zákonnými 

zástupcami dieťaťa poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom len v určených 

dňoch v týždni. 



 

5. Učebné osnovy 

 

     Učebné osnovy  vymedzujú   výchovno-vzdelávacie ciele   a vzdelávací obsah 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole.   

     V súlade s § 9 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov sú učebnými osnovami našej 

materskej školy  vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré 

vymedzuje  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (2015).  Je dostupný na  webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  

(bližšie http://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf) 

 

Obsah vzdelávania sa  v materskej škole sa vymedzuje v  týchto oblastiach: 

� Jazyk a komunikácia 

� Matematika a práca s informáciami 

� Človek a príroda 

� Človek a spoločnosť 

� Človek a svet práce 

� Umenie a kultúra 

� Zdravie a pohyb 

 

Východiská plánovania 

 

     Východiská plánovania opisujú základný prístup našej materskej školy 

k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Pri usporadúvaní  konkrétneho obsahu 

vzdelávania materská škola uplatňuje  tieto princípy:  

- V plánovaní    učitelia materskej školy  spájajú,  štruktúrujú vzdelávacie oblasti 

a konkrétny obsah vzdelávania do integrujúcich  tém, ktoré zohľadňujú časové 

obdobie (tok času, striedanie ročných období),  kultúrne tradície, podmienky a 

zameranie školy. Témy zohľadňujú zmysluplný situačný kontext aktivít v rámci 

určitého obdobia.  Výber, zaradenie  tém  ako aj dĺžka ich trvania je na rozhodnutí  

učiteľov v  triede. Témy je možné podľa potrieb učiteliek zlučovať, prípadne meniť ich 

poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít 



v triedach.  Zohľadňujú sa  záujmy a potreby detí danej/konkrétnej skupiny, ako aj 

sociokultúrne prostredie detí a variabilita detí. Konkretizácia tém je prerokovaná na 

zasadnutiach pedagogickej rady a metodického združenia.  Učitelia  môžu využívať 

interný metodický materiál k témam vypracovaný, dopĺňaný, upravovaný  

metodickým združením.   

- Vzhľadom  na špecifiká práce v materskej  škole  s celodennou výchovou 

a vzdelávaním, kedy výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve 

učiteľky je výchovno-vzdelávacia činnosť  plánovaná týždenne. Forma plánovania, 

časové obdobie a náležitosti plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sú prerokúvané 

na pedagogickej rade a môžu sa na základe rozhodnutia pedagogickej rady meniť. 

Plány výchovno-vzdelávacej činnosti sú prípravou  učiteľov na edukáciu, plán 

vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v konkrétnej triede.   Pri ich spracúvaní  vzájomne spolupracujú učitelia v danej 

triede, ale aj v rámci celej  školy. Pri realizácií projektov a celoškolských aktivít 

materskej školy je potrebná spolupráca medzi všetkými učiteľkami, ale aj vedením 

školy.  

- Pri  zostavovaní plánu výchovno-vzdelávacej činnosti učitelia   uplatňujú 

odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Ak je výchovno-

vzdelávacia činnosť prerušená z objektívnych dôvodov, tak je frekvencia  rozvrhnutia 

vzdelávacích oblastí nižšia. Je  na vzájomnej súčinnosti a dohode učiteľov, koľkokrát  

maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. Učiteľky  zohľadňujú  

možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti v rámci 

cielenej vzdelávacej aktivity.   

- Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti  učiteľky vychádzajú z poznania 

aktuálnej úrovne detí v konkrétnej skupine, rešpektujú sa vývinové osobitosti detí, 

záujmy a potreby, prirodzená variabilita detí a sociokultúrne prostredie.  

- Učiteľky plánujú  v súlade s didaktickými zásadami  a systematickým 

spôsobom od menej náročných požiadaviek  na dieťa k náročnejším, rešpektujú sa 

metodické postupy  špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. V plánovaní sa 

môžu využívať adaptácie výkonových štandardov jednotlivých  vzdelávacích oblastí. 

Výkonové štandardy je možné   v rámci cielených vzdelávacích aktivít deliť, spájať 

podľa vlastného uváženia so zohľadnením rozvojových možností detí v triede.  



- Učiteľky  autonómne rozhodujú na základe formulácie konkrétneho 

výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu materská škola smeruje priebežne 

vytvorením príležitostí v prirodzených  každodenných socializačných  situáciách 

v priebehu dlhšieho časového obdobia , alebo je ich potrebné plánovať a realizovať 

v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách. 

-   Na základe poznania charakteristiky jednotlivých  vzdelávacích oblastí ako aj 

poznania vzdelávacích štandardov si učiteľky vyberajú vhodné stratégie, metódy, 

formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber  

a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.  

- V prípade začlenenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa v plánovaní uplatnia princípy inkluzívneho vzdelávania v súlade 

s platnou legislatívou a štátnym vzdelávacím programom. 

- V pláne výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky  zohľadňujú  zameranie školy. 

Učiteľky plánujú aktivity, ktoré poskytujú príležitosti na dosiahnutie výkonových 

štandardov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia  prostredníctvom  rôznorodých 

stratégií a metód.  Na rozvíjanie komunikačných spôsobilostí  sa podľa rozhodnutia 

učiteľov  využívajú aj stratégie tvorba a čítanie kníh s prediktabilným textom,  ranný 

odkaz, kalendár počasia, slovná banka,  metóda lona, jazyková skúsenosť, spoločné 

čítanie, riadené čítanie, hlasné čítanie, maľované čítanie, pojmové mapovanie, 

tvorba pravidiel, tvorba vlastných kníh a časopisov, diskusná sieť, rovnaký 

a rozdielny, metóda kocky, analýza príbehu s tvorbou hypotéz, diskusia a rozhovor, 

slovné hry, cvičenia a i.  

- V čase letných  prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje 

v hrách a hrových činnostiach.  

 

6. Spôsob, podmienky ukon čovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.   

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole môže dieťa ukončiť aj  na  

písomnú  žiadosť zákonného zástupcu v priebehu školského roka, ktorú zákonný 

zástupca predloží riaditeľke materskej školy.   



Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania. Osvedčenie sa vydáva na predpísanom tlačive 

schválenom ministerstvom školstva. Osvedčenie je verejnou listinou. Vydaniu 

osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie.  Materská škola vydá osvedčenie  

dieťaťu na slávnostnom podujatí na konci školského roka za prítomnosti zákonných 

zástupcov dieťaťa. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené 

plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj 

v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania nevydáva.    

 

7. Personálne zabezpe čenie 

 

Výchovu a vzdelávanie - edukáciu v materskej škole realizujú pedagogickí 

zamestnanci, ktorí spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady a odbornú 

a pedagogickú spôsobilosť stanovenú príslušnou legislatívou. Vedúci pedagogickí 

zamestnanci , zástupkyňa riaditeľa materskej školy  a učitelia materskej školy  si 

udržiavajú a rozvíjajú profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania a sebavzdelávania a v každodennej pedagogickej činnosti preukazujú 

odborné  a pedagogicko-psychologické spôsobilosti. 

Činnosti súvisiace s prevádzkou v materskej škole zabezpečujú prevádzkoví 

zamestnanci (školníčka a upratovačka). Činnosti súvisiace so stravovaním 

zabezpečujú zamestnanci zariadenia školského stravovania (vedúca ŠJ, hlavná 

kuchárka, pomocná kuchárka).  Zamestnanci zariadenia školského stravovania 

spĺňajú kvalifikačné požiadavky, sú držiteľmi zdravotného preukazu a  Osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií 

a uvádzaní do obehu požívatín podľa § 9 ods. 5 písm. d) zákona 126/2006  Z. z. 

o verejnom zdravotníctve. Personálne obsadenie v danom školskom roku je 

podrobne rozpracované v Pláne úloh materskej školy na príslušný školský rok.  

 

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 

          Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v  účelovej budove.  

          Je umiestnená v typizovanej pavilónovej stavbe: 

         2 pavilóny  slúžia na na výchovno-vzdelávaciu činnosť; 



          1  pavilón je  hospodársky  

Prízemie a poschodie pavilónu tvoria: 

-           vstupné chodby; 

-           šatne detí; 

-           umyvárky,  WC pre deti a personál; 

-           triedy – ktoré slúžia ako herne 

-           spálne           

-           kabinety učebných pomôcok.  

V hospodárskom pavilóne sa nachádzajú:  

-           kancelária z. riaditeľa MŠ 

-           kuchyňa s príslušnými priestormi; 

-           práčovňa, účelové priestory pre personál -  WC, sprcha 

-           sklady.  

Školský dvor  - záhrada sa delí na štyri časti: 

            dolný dvor.- záhrada 

            horný dvor;- záhrada 

            bočný dvor- záhrada  

            uzatvorený dvor - učebňa   

 

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce 

priestor pre učenie sa detí. Súčasťou školskej záhrady je zeleň, ktorá vytvára 

podmienky pre zdravie podporujúcu klímu. 

Priestor dolného dvora sa delí na dve časti – na vyasfaltovanú plochu a veľkú 

záhradu vybavený detským záhradným nábytkom a lavičkami. Využívajú ho deti z 3. 

a 4. triedy 

Horný dvor je zatrávnený, je vybavený dvomi pieskoviskami, záhradným nábytkom 

pre deti, lavičkami. Priestor skrášľujú ihličnaté stromy. Pieskovisko sa pravidelne 

vymieňa, prekopáva a polieva. 

Bočný dvor je zatiaľ vybavený ohniskom a lavičkami, postupne sa bude dopľňať 

detským záhradným nábytkom. Trávnatá plocha sa využíva na loptové hry. 

Z najmenšieho dvora ohraničeného zo všetkých strán budovou MŠ je vytvorená 

učebňa , ktorá je vybavená stolíkmi s lavičkami. 



Školský dvor je ohradený  plotom. Areál nie je prístupný verejnosti. Za bezpečnosť 

detí zodpovedajú pani učiteľky,  ak sú prítomní rodičia zodpovedajú za bezpečnosť 

detí rodičia a dodržujú pokyny  pani učiteľky. 

V čase pobytu vonku deti uskutočňujú učiteľom premyslené aktivity - tvorivé 

aktivity, objavné a bádateľské aktivity (aktivity s environmentálnym zameraním), 

experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikačné aktivity a relaxačné 

aktivity. Asfaltová plocha je využívaná na loptové hry a pohybové hry, cvičenia,  na 

jazdu na detských bicykloch a trojkolkách a na výchovu k bezpečnosti v cestnej 

premávke. Areál materskej školy je z dôvodu bezpečnosti detí oplotený. Školská 

záhrada svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenne 

edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných 

priestorov materskej školy.  

Usporiadanie triedy umožňuje uskutočňovať aktivity  detí vo veľkej skupine 

(spoločné aktivity, diskusie) v malých skupinách detí a individuálne. Triedy materskej 

školy môžu tvoriť centrá aktivít a hrové/pracovné kútiky, ktoré korešpondujú 

s edukačnými záujmami a potrebami detí.  Usporiadanie triedy a centrá aktivít 

poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri 

objasňovaní učiva a napomáhajú dosahovať  výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať 

kľúčové  kompetencie.  Trieda a centrá aktivít sú učiteľmi počas školského roka 

dopĺňané rôznorodým materiálom, hračkami a pomôckami, skutočnými predmetmi 

(reáliami), pomôckami zabezpečujúcimi    prostredie bohaté k rozvíjaniu  kompetencií. 

Deti majú možnosť uskutočňovať  aj spontánne hry a činnosti-  rozhodnutia, aké 

činnosti   budú realizovať prostredníctvom objavovania, skúmania, experimentovania 

a hry.   Hry a aktivity podľa voľby detí učitelia využívajú na dosahovanie výchovno-

vzdelávacích cieľov. V prostredí školy, triedach a centrách aktivít sú poskytované 

príležitosti pre komunikáciu, spoluprácu, rešpektovanie pravidiel, prostredníctvom 

ktorých si deti rozvíjajú sociálne kompetencie. V triedach sa tiež nachádza knižnica 

s rôznorodými žánrami detskej literatúry (knihy, časopisy) a ďalšie pomôcky 

(piktogramy, obrázky s textami, kalendáre, označenia centier písmená a číslice,)  

vytvorené učiteľmi, ktoré podporujú prispievajú  rozvoju reči a gramotnosti detí.  

             Materská škola vo výučbe využíva aj digitálne technológie prostredníctvom 

ktorých rozvíja u detí aj  digitálne kompetencie. Učitelia vo výučbe využívajú 

interaktívne tabule, dataprojektory, skener, tlačiareň, multifunkčné zariadenie, digitálny 



fotoaparát,  počítačové zostavy, detské edukačné softvéry-programy /RNA, Tux paint, 

Kids Flow a i.) a elektronické hračky (Bee-Bot a i.) 

 Súčasťou materiálneho vybavenia sú učebné pomôcky, telovýchovné náradie  

a náčinie, hudobné nástroje a audiovizuálna technika, ktoré sú postupne dopĺňané 

modernejším vybavením, ktoré podporujú učebnú aktivitu dieťaťa.  

 

9. Podmienky na zaistenie  bezpe čnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní  

 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní vytvára priaznivé podmienky, ktoré 

minimalizujú fyzickú a psychickú záťaž dieťaťa a zamedzujú negatívne vplyvy na 

zdravie dieťaťa. Pri vytváraní týchto podmienok sa riadi platnou legislatívou: 

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- vyhláška MŠ SR č. 308/2009  Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole 

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež 

- vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

pieskoviská 

- vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania 

- vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

- Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu 

jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku 

registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí 

- Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10.septembra 2008 pre plánovanie 

evakuácie v školách a školských zariadeniach SR 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich 

s výchovou a vzdelávaním, a pri poskytovaní služieb je povinná 

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 



b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-

patologických javov, 

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí, 

e) viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku 

školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.  

Pri zabezpečovaní vhodných podmienok pre výchovu a vzdelávanie (edukáciu) 

materská škola realizuje činnosti, ktoré vedú k odhaľovaniu a predvídaniu možných 

rizík, zhodnotenia reálneho nebezpečenstva pre deti s cieľom zvýšiť ich ochranu detí 

predchádzať tak možným úrazom. Preventívne činnosti uprednostňujú  kolektívne 

ochranné opatrenia pred individuálnymi ochrannými opatreniami. V súlade 

s Dohovorom o právach dieťaťa škola poskytuje ochranu deťom pred všetkými 

formami zanedbávania, krutosti a využívania a pred pôsobením, ktoré môže 

podnecovať rasovú, náboženskú a inú formu diskriminácie. 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia detí je bližšie rozpracovaná 

v Školskom poriadku, v Prevádzkovom poriadku školy. Za potrebné považujeme 

i vzdelávanie pedagógov v oblasti poskytnutia prvej pomoci.  

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

     Hodnotenie (evaluácia, evalvácia) dieťaťa je v materskej škole realizovaná 

prostredníctvom  pravidelnej, plánovitej pedagogickej diagnostiky. Pedagogická 

diagnostika je proces zisťovania  a vyhodnocovania detského učenia  sa a pokroku. 

Cieľom diagnostikovania je zistiť aktuálny stav rozvoja každého dieťaťa (aktuálna 

zóna rozvoja), jeho možností rozvoja (zóna najbližšieho rozvoja). Diagnostikovanie je 

prostriedkom k zaisteniu zodpovedajúcej vzdelávacej ponuky a k uplatneniu stratégií, 

ktoré  zabezpečia rozvoj možností dieťaťa.  Učiteľka zodpovedá za hodnotenie 

výchovno-vzdelávacej činnosti.   

     Pri hodnotení  detí učiteľky využívajú evaluačné otázky Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  s cieľom optimálnej 

podpory detí a rozvoju ich spôsobilostí. Učiteľky si môžu vytvárať a klásť aj ďalšie  

otázky, ktoré umožňujú sledovať výkon a prejavy konkrétneho dieťaťa. Hodnotenie 



detí zahŕňa rôzne typy hodnotenia (vstupné, formatívne-priebežné, sumatívne- 

záverečné,  formálne, neformálne hodnotenie) s využitím rôznych metód  a nástrojov. 

Získané zistenia učitelia vzájomne komunikujú k zosúladeniu  spoločných výchovno-

vzdelávacích postupov v triede. Zistenia slúžia na informovanie zákonných zástupcov 

detí v rámci pedagogického poradenstva. Hodnotenie sa prezentuje aj samotným 

deťom,  čím si dieťa rozvíja schopnosť sebahodnotenia a motivuje, aktivizuje  dieťa 

k ďalším rôznorodým činnostiam a sebarozvoju.  Forma záznamov z pedagogického 

hodnotenia a systém hodnotenia je prerokovaný na zasadnutí  pedagogickej rady, 

zasadnutiach metodického združenia a bližšie rozpracovaný  v Ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy.  

     Pravidelné, hodnotenie detí napomáha nielen získaniu prehľadu o rozvoji a učení 

sa detí, ale aj k zvyšovaniu kvality vlastnej výučby učiteľa (autoevaluácia) 

a k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov školy.  

 

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnan cov 

 

       Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov je zlepšiť 

kvalitu   výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšiť úroveň výkonu jednotlivých 

zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov smeruje  k  rozvoju  kompetencií 

zamestnancov a  k motivácii zamestnancov  k sebahodnoteniu (autoevaluácii),   

k zvyšovaniu záujmu o kontinuálne vzdelávanie a sebavzdelávanie  a skvalitňovaniu 

výsledkov materskej školy. Hodnotenie zamestnancov sa realizuje s využitím 

rôznorodých metód a nástrojov. Jeden krát ročne sa realizuje záverečné hodnotenie 

zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov sa realizuje v súlade s Pracovným 

poriadkom zamestnávateľa. U pedagogických zamestnancov školy je dôležitou 

súčasťou sebahodnotenie aj hodnotenie úrovne plnenia školského vzdelávacieho 

programu. Systém hodnotenia zamestnancov je bližšie konkretizovaný v Ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy.  

     Hodnotenie detí a zamestnancov školy je východiskom k plánovaniu 

a rozhodovaniu o procesoch školy s cieľom zlepšiť, výchovno-vzdelávací proces 

materskej školy a zvyšovať kvalitu školy. Hodnotenie spočíva v tom, aby sa  odborne 

posúdila  účinnosť pôsobenia učiteľov,  vyhodnotila úroveň kvality školy, výkonu 

zamestnancov a mali dôkladné  poznanie o učebnom pokroku detí a ich 



osobnostnom rozvoji.  Hodnotenie je podkladom pre vypracovanie správy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogic kých zamestnancov 

 

Rozvoj spoločnosti a vedy prináša neustále nové odborné poznatky a informácie 

z oblasti humánnych vied.  Je potrebné, aby učitelia poznali tieto poznatky 

a aplikovali ich vo výučbe a činnostiach s nimi súvisiacich. Samotný proces výchovy 

a vzdelávania (edukácie) prináša i množstvo nových edukačných úloh a rozmanitých 

situácií, ktoré vyžadujú tvorivé riešenie. Na to, aby učiteľka materskej školy riešila 

tieto úlohy na primeranej a profesionálnej úrovni, potrebuje sa neustále vzdelávať 

a zdokonaľovať, a to aj po ukončení požadovaného vzdelania. Zákon č. 317/2009 Z. 

z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  ukladá povinnosť pedagógom  (učiteľom  materskej 

školy) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania. Zároveň zákon ustanovuje i právo 

pedagóga na kontinuálne vzdelávanie a  profesijný rozvoj. Preto profesionálnou 

povinnosťou (i právom) a nutnosťou učiteľa je neustále (celoživotne) získavať nové 

informácie súvisiace s procesom výučby a edukácie. Na profesijnom rozvoji učiteľov 

materskej školy sa podieľa i metodické združenie (poradný a iniciatívny orgán 

riaditeľa MŠ), ktoré iniciuje profesionálny a kariérny rast učiteľov a vytyčuje úlohy pre 

zvyšovanie odborného a osobnostného rastu pedagogických zamestnancov podľa 

ich individuálnych predpokladov a záujmov. Metodické združenie pripravuje 

každoročne plán kontinuálneho vzdelávania podľa potrieb školy, jej zamerania, 

profilácie a ponúk vzdelávacích aktivít s  rešpektovaním osobnostných záujmov 

učiteľov. Povinnosťou učiteľov je nadobudnuté poznatky a spôsobilosti uplatňovať 

v edukačnej činnosti (vo výučbe) a v činnostiach súvisiacich s výkonom svojej 

profesie. Učiteľka si vlastnú úroveň pedagogického vzdelania rozvíja 

prostredníctvom: 

� vzdelávacích aktivít organizovaných edukačnými inštitúciami (MPC, vysoké 

školy, CPPPaP, vzdelávacie združenia a organizácie s akreditovaným  

programom kontinuálneho vzdelávania a i.) 

� vzdelávacích aktivít organizovaných zamestnávateľom a z. riaditeľky MŠ 

� sebavzdelávania (štúdium odbornej literatúry) 



� výmeny edukačných skúseností medzi pedagógmi 

� získavaním praktických skúseností (analýza edukačnej činnosti, hodnotenie 

a sebareflexia, hľadanie vhodných a nových stratégií výučby) 

 

Priority kontinuálneho vzdelávania pedagogických za mestnancov školy: 

- adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagóga 

- vzdelávanie zamerané na získanie a skvalitnenie kompetencií poskytnutia 

prvej pomoci  

- špecializované vzdelávanie zamerané na výkon špecializovaných odborných 

činností ako sú činnosti triedneho učiteľa, uvádzajúceho pedagóga, vedúcej 

metodického združenia, cvičného pedagogického zamestnanca, koordinátor 

IKT vo výučbe 

- aktualizačné a inovačné vzdelávanie zamerané na udržanie 

a zdokonaľovanie profesijných kompetencií v nasledovných oblastiach: 

• legislatívy a právneho vedomia,  

• pedagogiky, psychológie a didaktiky,  

• využívaní aktivizujúcich metód a stratégií vo výučbe, 

• v plánovaní, projektovaní, programovaní a hodnotení procesu výučby,  

• hodnotenia detí a pedagogickej diagnostiky,  

• rozvíjania grafomotorických zručností detí,  

• využívanie IKT vo výučbe a činnostiach školy 

- kvalifikačné vzdelávanie - podpora rozvoja profesijných kompetencií štúdiom 

na vysokej škole získaním vzdelania na I. a II. stupni 

- príprava pedagogických zamestnancov na vykonanie prvej a druhej atestácie 

- získanie a skvalitnenie kompetencií v oblasti cudzieho jazyka a súčasne jeho 

využívanie v pedagogickej praxi 

 

Škola kladie postupné zvyšovanie nárokov na profesijné kompetencie, 

sebamotiváciu učiteľa a špecifické spôsobilosti v súlade s koncepciou rozvoja školy 

a s cieľom zlepšiť kvalitu školy vo všetkých jej oblastiach.  

 

 

 


