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I. Názov školského vzdelávacieho programu 

     „Poď sa so mnou hrať , každé dieťa má šancu pre optimálny rozvoj. 
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Vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné 
detstvo, detstvo v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších 
úloh. 

Materská škola vo svojej pedagogickej koncepcie vo vzťahu k dieťaťu chce pomôcť emocionálnemu 
a sociálnemu rozvoju a prispôsobeniu dieťaťa v oblasti pozitívneho sebapoznania, samostatnosti riešenia 
bežných sociálnych situácií a rozvoj medziľudských vzťahov. Pestovať a rozvíjať individuálne vyjadrovacie 
a tvorivé schopnosti v oblasti emocionálnej, etickej a estetickej. 

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

Vo vzťahu k prvotnému vzdelaniu podporuje vzťah k prvotnému vzdelaniu a učeniu a vytvára podmienky 
k samostatnému učeniu a poznaniu okolitého sveta. Pripravuje deti v oblasti rečových a intelektových zručností 
súvisiacich s prípravou do základnej školy. 

  

II. Ciele 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. Hlavným 
cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a 
sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti (Púpala et al., s. 5, 2015). 

2.1  Ciele predprimárneho vzdelávania v materskej škole 
Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – 

vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu 
zdravia, plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života. 
 
Štátny vzdelávací program vymedzuje ciele inštitucionálnej 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  
 

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 
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� rodinné zázemie 
� prirodzená zvedavosť a potreba získavania nových poznatkov dieťaťa a ich 

uplatňovanie v konkrétnych situáciách (sebarealizácia) 
 
Hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania: 

� Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. 
 
Dlhodobý cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti: 

� Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie 
(nezávislosti) a kompetencií (schopností). 

Strategický cieľ 
� Rozvíjať kognitívne a sociálne kompetencie dieťaťa v duchu humanizmu a demokracie. 

 
Všeobecné ciele výchovno-vzdelávacej činnosti: 

� Uplatnenie kognitívnych a nonkognitívnych poznatkov 
� Kultivovaný prejav s uplatňovaním pozitívnych verbálnych a neverbálnych 

komunikačných schopností 
� Zdravý rast a psychosomatický vývin detského organizmu 
� Správne a zautomatizované hygienické, stravovacie, technické a grafomotorické 

zručnosti a návyky 
� Pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k umeniu a k Zvyšovať inteligenciu dieťaťa 

ako multifaktorálnu dimenziu 
 
Čiastkové ciele výchovno-vzdelávacej činnosti: 

� Rozvíjať individualitu osobnosti v súlade s výchovou k prosociálnosti 
� Rozvíjať schopnosť decentrácie, empatie a kooperácie a tým vytvárať zdravé 

medziľudské vzťahy 
� Napomáhať osamostatňovaciemu procesu dieťaťa v najširšom slova zmysle 

(návyky, postoje) 
� Prejaviť schopnosť hodnotenia seba a sebaregulácie správania s ohľadom na seba 

aj na druhých 
� Rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti detí 
� Podporiť prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť, tvorivosť a začiatky logického 

myslenia 
� Pripravovať dieťa na vstup do základnej školy čoho výsledkom je prejav 

emocionálnej inteligencie dieťaťa.: sebavedomie, zvedavosť, schopnosť konať 
s určitým cieľom, sebaovládanie, schopnosť pracovať s ostatnými, schopnosť 
komunikovať, schopnosť spolupracovať. 
 

2.2 Poslanie materskej školy 
Vzájomnou spoluprácou a toleranciou vytvoriť pre každé dieťa druhý teplý domov plný nového poznania, 
fantázie a radosti z úspechu. 
 
 
 
 
 
 
 

III. Zameranie materskej školy 
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Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie od troch do šesť rokov a detí s odloženou povinnou 
dochádzkou podľa (Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou 
v materských školách), rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti dieťaťa.  

 
  

IV. Učebné osnovy 

V súlade s platnou legislatívou, § 9 ods. 5 a 6 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní, sú učebné osnovy školského vzdelávacieho programu vypracované v rozsahu ustanovenom 
vzdelávacím štandardom Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
(Púpala et al, 2015).   
 
Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích 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 

 
4.1 Pedagogické stratégie 

Predprimárne vzdelávanie budeme uskutočňovať  formou celodenného niekoľkoročného predškolského 
vzdelávania, v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti rodiča aj poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch 
až päť hodín denne v dopoludňajšom čase. 

Deti budeme zaraďovať do tried spravidla podľa veku, pre deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť 
povinnú školskú dochádzku zriadime samostatné triedy. 
Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v denných aktivitách, v ktorom sa striedajú:  

• hry a činnosti podľa výberu detí 

• zdravotné cvičenia 

• dopoludňajšie cielené aktivity 

• pobyt vonku 

• obed a odpočinok 

• popoludňajšie cielené aktivity 

• krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí 
 
  
1. Hry a činnosti podľa výberu detí s edukačným zámerom sa môžu variabilne zaraďovať v rámci rozpisu 

denných činností v ktoromkoľvek čase v priebehu dňa: teda aj do času podávania desiatej, v čase medzi 
desiatou a pobytom vonku, ako súčasť pobytu vonku v čase po odpočinku detí až do času odchodu domov. 

2. Zdravotné cvičenia sú vopred plánované, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. 
Realizujú sa každý deň, môžu sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa, s dodržiavaním základných 
psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku 
atď.), vo vhodnom odeve. Pri tvorbe zostáv (výbere zdravotných a relaxačných cvikov) pohybových a 
relaxačných cvičení môže byť veľmi dobrým pomocným zdrojom Program výchovy a vzdelávania detí v 
materských školách. 

3. Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity atď. Realizuje sa každý deň; 
výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný 
mráz, dážď (nie mrholenie); v jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu 
slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách. V záujme 
zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku.  
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4. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí, minimálna doba jeho trvania je 1/2 hodiny v druhom 
polroku v najstaršej vekovej skupine. Súčasťou odpočinku, v závislosti od individuálnych potrieb detí, je aj 
spánok. 

5. Ćinnosti zabezpečujúce životosprávu sa realizujú v pevne stanovenom čase; odporúča sa dodržať 
trojhodinový interval medzi podávaním jedla; čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky 
materskej školy.  

6. Všetky organizačné formy denných aktivít sú po pedagogickopsychologickej stránke rovnocenné; majú 
vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú 
kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania. 

7. Uplatňovať sa budú cielené vzdelávacie aktivity ako forma predprimárneho vzdelávania, ktoré v sebe 
zahŕňajú vyvážené uskutočňovanie výchovy i vzdelávania. Všetky vzdelávacie aktivity sú založené na 
aktívnej účasti dieťaťa (dieťa je aktívny subjekt), na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a 
zážitkovom učení uskutočňovanom spravidla skupinovo a individuálne, ale v závislosti od obsahu a cieľa 
aktivity aj frontálne, či kombinovanou formou. Cielená vzdelávacia aktivita je navodená učiteľom. Je to 
cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Je organickou súčasťou 
denného poriadku, je v nej zastúpené cieľavedomé zámerné –intencionálne učenie ale aj spontánne – 
situačné učenie. V edukačnej aktivite učiteľ v primeranej miere využíva situačné rozhodovanie, ktoré 
znamená schopnosť pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň. 
Vzdelávacia aktivita predstavuje didakticky zacielené činnosti, prostredníctvom ktorých sa plnia konkrétne 
výchovno-vzdelávacie ciele formou zámerného aj spontánneho učenia. Vvzdelávacích aktivitách a vôbec v 
pedagogickom pôsobení sa obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Všetky 
činnosti majú mať podobu hier, hrový charakter a majú celostne rozvíjať osobnosť detí. 

 
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú 

vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. 
 
 
 
 
4.2. Tematické celky 

Poď sa so mnou hrať. 
 

September –      Doma a v materskej škole                                                                
  
 
Október –  Jeseň pani bohatá                                  
  
 
November – Keď padá lístie        
  
 
December –  Čas zázrakov 
  
 
Január –  Biely svet 
  
 
Február –  Čas fašiangov    
  
 
Marec –  Rozmanitý svet  
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Apríl –  Jar v plnej kráse  
  
 
Máj –  Šťastné deti, šťastná Zem  
  
 
Jún –  Leto klope na dvere  
  
 
Vzdelávacie oblasti ŠkVP 

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v 
obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na 
následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej 
kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných 
vzdelávacích stupňoch. Vymedzený obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva komplexne 
celý obsah vzdelávania v materskej škole, nie je teda nadstavovaný ďalšími doplnkovými či prierezovými 
témami, či tematickými okruhmi. Obsah vzdelávacích oblastí nevylučuje možnú aktualizáciu, inováciu 
a obohatenie v rámci školských vzdelávacích programov. Vymedzené vzdelávacie oblasti sú postačujúce 
na to, aby pokryli celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti, takže akákoľvek 
potenciálna inovácia obsahu vzdelávania je realizovateľná v nich samotných. 

 
1.3.1 Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
1.3.2 Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
1.3.3 Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA 
1.3.4 Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLO ČNOSŤ 
1.3.5 Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE 
1.3.6 Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA 
1.3.7 Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB 

 

.  Spôsob a podmienky ukončenia výchova a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelávaní 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 
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. 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, v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona č.245/2008 Z.z., na slávnostnej „Rozlúčke predškolákov“ za účasti rodičov. 

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy. Vzdelávanie v 
materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre 
všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na vstup do primárneho 
vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti. 
Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti. Miera 
štandardizácie výkonov napĺňajúcich uvedené dimenzie školskej spôsobilosti je konkretizovaná v časti 
Vzdelávacie štandardy tohto štátneho vzdelávacieho programu. 

Ciele a vzdelávací obsah materskej školy sú v tomto vzdelávacom programe vyjadrené v jednotlivých 
vzdelávacích oblastiach tak, že sú kompatibilné so základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, 
zručností a postojov vyjadrenú v koncepte tzv. kľúčových kompetencií v Odporúčaní Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie (2006/962/ES). Podľa tohto odporúčania sú to tie kľúčové kompetencie, ktoré potrebujú všetci 
jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské začlenenie a zamestnanosť. 



10 
 

Dimenzie školskej spôsobilosti v našom národnom kontexte tradične vyjadrujú aj obsahujú základné 
aspekty kľúčových kompetencií, samozrejme pri zohľadnení špecifík predškolského vzdelávania. 

- kompetencie (spôsobilostí) dieťaťa, ktoré v § 2, ods. f) školský zákon definuje ako preukázanú schopnosť 
dieťaťa využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a 
vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca 
a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom 
živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie. 

 
Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy: 
1. komunikačných kompetencií 
2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,  
3. digitálnych kompetencií, 
4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,  
5. sociálnych a personálnych kompetencií, 
6.občianskych kompetencií,  
7. pracovných kompetencií. 
  
Dieťa po absolvovaní materskej  školy nedisponuje rozvinutými kompetenciami v daných 
oblastiach, no dosahovanie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí tohto programu vytvára 
predpoklady na ich plné rozvinutie v budúcnosti. 

Súbor kompetencií bude slúžiť pre učiteľky, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie 
prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno-vzdelávacej 
činnosti.  
 
 
 
 

VI.  Personálne zabezpečenie 

 
Charakteristika pedagogického zboru 

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečuje 8 pedagogických zamestnancov – učiteliek, 
ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 
Vekové zloženie pedagógov je primerané. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha v rámci kontinuálneho vzdelávania buď na 
podnet školy vyplývajúci z jej potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov, ktoré je 
rozpracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania. Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým 
na ponuku Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Spoločnosti pre predškolskú výchovu, OMEP  a na 
ponuku štúdia popri zamestnaní na vysokých školách s pedagogickým zameraním. Nevyhýbame sa však ani 
podujatiam iných vzdelávacích inštitúcií, v niektorých prípadoch zabezpečujeme vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov pomocou učiteľov z vlastných radov. 
 

VII.  Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 
Materská škola je v dvoch budovách pozostávajúcej v areáli základnej školy. V jednej dvojpodlažnej 

budove sa nachádzajú 3 triedy. Na prízemí je vstupná hala, šatníkové skrinky, trieda, spálňa, sociálne zariadenia 
(WC, umyvárne), izolačná miestnosť, jedáleň, chodba a výdajňa jedla.  Na prvom poschodí sa nachádzajú 
šatníkové skrinky v chodbe, 2 triedy, 2 spálne, zborovňa, kabinet, sociálne zariadenia (WC, umyváreň, sprcha). 
Súčasťou budovy je detské ihrisko výlučne pre materskú školu, vybavený záhradným domčekom, šmykľavkou, 
preliezkami, vláčikom, lavičkami a pieskovým ihriskom. V druhej budove I. stupňa ZŠ je situovaná v zníženom 
podlaží samostatná trieda pre predprimárne vzdelávanie s príslušenstvom: vstupná hala, toalety s umývarňou, 
šatňa pre deti, herňa, spálňa kuchyňa s kabinetom. 
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Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné 
pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová 
technika atď. 

Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým 
východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky 
a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...).  

Vykurovanie materskej školy a prípravu teplej vody zabezpečuje miestna kotolňa, zásobovanie pitnou 
vodou je z mestského vodovodu. 

 Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky 
ustanovené školským zákonom.  

  

VIII. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 
V škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických 

zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež prispievajú k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu 
podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov aj zamestnancov školy. 

Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(ďalej „BOZP“) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych 
lekárskych prehliadok. 

Pred koncom školského roka vykonávame verejnú previerku BOZP s účasťou zástupcu zamestnancov pre 
BOZP, zistené závady sa podľa závažnosti odstraňujú okamžite alebo počas hlavných prázdnin. 

Pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní 
služieb budeme: 

• prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

• vytvárať podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov, 

• poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti, 

• viesť evidenciu registrovaných školských úrazov deti, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej 
činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou. 

  
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy 

a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na 
elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Prostredníctvom tejto prierezovej témy sa dieťa v MŠ: 

a) sústreďuje najmä na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu 
iných; 

b) učí sa vnímať svoj stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia; 
c) na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr., privolaním dospelej osoby; 
d) učí utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, vrátane pohybu vonku a 

v prírode; 
e) pripravuje na zvládnutie okamihov v bežných i krízových situáciách, ktoré skutočný život prináša. 
 
V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na  dodržiavanie „Práv dieťaťa“: 

• právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, 

• právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti, 

• právo na celostný rozvoj osobnosti, 

• právo na sebarozvoj dieťaťa. 
Pre naplnenie uvedených princípov zamestnanci MŠ vytvárajú priaznivú socio-emočnú klímu s dôrazom na 

rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou.  
 
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v 

prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku materskej školy. 
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IX. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  detí a zamestnancov materskej školy 

  
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou 

hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. 
Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce 
učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Deti sú 
evaluované na základe výkonových úrovní v rámci adaptácie výkonových štandardov ŠTVP a charakteristikami 
detí / diagnostikou, svojimi triednymi učiteľkami/, počas školského roka. 

Všetci zamestnanci sú hodnotení dvakrát v školskom roku podľa plnenia cieľových úloh a úloh z plánu 
práce (krúžková a projektová činnosť, estetizácia prostredia, spolupráca s rodinou, ZŠ, ŠKD, ZUŠ...). 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť  získali dostatočné 
a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom programe, 
aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré žiaci získali a aká je úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu 
v škole. 

Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach“ (ďalej len „správa“), ktorá obsahuje: 

• údaje o počtoch žiakov,  

• návrh organizácie školy na nasledujúci školský rok,  

• výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu,  

• údaje o počtoch, kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní zamestnancov,  

• aktivity a prezentáciu školy na verejnosti,  

• projekty, ktoré škola vpracovala a do ktorých sa zapojila,  

• priestorové a materiálne podmienky školy,  

• finančné zabezpečenie a hospodárenie školy. 
  

Podklady pre hodnotenie školy získavame z vlastných zdrojov (prehľady a štatistiky, kontrolná činnosť, 
kontrola iných orgánov a pod.)  

Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť rodičov, žiakov a učiteľov, preto v budúcnosti zapojíme do 
hodnotenia kvality školy aj ich. 
Správa sa prerokováva v pedagogickej rade, rade školy a v mestskom zastupiteľstve, po prerokovaní je 
zverejnená na stránke materskej školy.  

Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou 
hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteliek MŠ aj učenie sa 
detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej 
práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Všetci 
zamestnanci sú hodnotení dva krát v školskom roku podľa plnenia cieľových úloh a úloh z plánu práce. Pre 
zachovanie objektivity pri hodnotení pedagogických zamestnancov bude vedenie MŠ uplatňovať tieto kritériá: 

 
1. Zabezpečenie kvality VVP: 

- formy, metódy, edukačné aktivity 
- zážitkové učenie – exkurzie 
- príprava učebných pomôcok 

2. Odborný rast pedagógov:  
- účasť: metodické dni, otvorené hodiny 
- konferencie, prednášková činnosť na poradách, literatúra, príspevky do tlače, sekcie, projekty. 

3. Projekty školy: 
- tvorba, vedenie, vyhodnotenie 
- príprava a realizácia školských aktivít 

4. Prezentácia školy: 
- vystúpenia detí 
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- príprava programov na besiedky 
- estetizácia tried, školy – sezónna 
- vytvorenie prostredia triedy, školy 
- aktívna práca v spoločenských a verejných organizáciách so zameraním na oblasť školstva 

a kultúry 
 

5. Materiálno-technické zabezpečenie: 
- sponzorstvo pre triedu 
- zabezpečovanie brigád, pomoc, zber odpadových surovín na triede 

6. Tvorba školskej dokumentácie: 
- ZRPŠ 
- PO 
- CO 

7. Spolupráca s vedením MŠ: 
- kopírovanie 
- starostlivosť o oznamy 

8.  Spolupráca s rodinou: 
- triedne ZRPŠ 
- spoločné aktivity 

9.  Netradičné aktivity: 
- návšteva divadelných predstavení, 
- videonahrávky 
- zabezpečovanie darčekov 

10. Iné:  
- spolupráca so vzdelávacími inštitúciami: ZŠ, ZUŠ, CPPPaP,  a iné. 

  

X. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného 
vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, 
obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a 
odbornej činnosti. Upravuje ho  zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Aktuálne informácie o tejto oblasti nájdete 
na stránke MŠVVaŠ SR. 

 
     Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. 
Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim predagogickým a odborným 
zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 
Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a 
rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 
Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie profesijných 
kompetencií potrebných na štandardný výkon predagogickej alebo odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa 
získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. 
Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných 
činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 
Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon riadiacich 
činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 
Kvalifika čné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných 
predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za 
tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

Absolvovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických má veľký vplyv na celkovú úroveň a kvalitu 
výchovnovzdelávacej činnosti. 
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Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v 
ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 


