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1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou 

prírodovedného vzdelávania - spôsob efektívnej zmeny koncepcie predprimárneho 

prírodovedného vzdelávania  ( experimentovanie a bádanie  detí  - deti si budú môcť 

na jednoduchých pokusoch a bádaniach overiť prírodné úkazy  ).  

 Utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a k zdraviu iných - realizovať aktivity 

smerujúce k prevencii obezity detí. 

 Rozvíjať informačné kompetencie detí v predprimárnom vzdelávaní s implementáciou 

inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných 

technológií. 

 Edukačný proces orientovať na podnecovanie komunikačných a jazykových 

spôsobilostí v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a 

metód v edukačnej realite. 

 V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a 

Dohovoru o právach dieťaťa, uplatňovať prosociálny výchovný štýl. ( Práva dieťaťa 

sú veľmi dôležité, treba ich zo strany dospelých rešpektovať, ale na druhej strane je 

potrebné viesť deti k povinnostiam a hodnotám) . 

 

2 Stupeň vzdelania  

 

 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole.  

 Predprimárne vzdelanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. 

augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 Predprimárne vzdelanie 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. 

 

3 Vlastné zameranie materskej školy 

  

Naším mottom je: 

  „ Povedz mi niečo - a ja to zabudnem.  

Ukáž mi niečo - a ja si to budem pamätať.  

Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži - a ja to budem ovládať. 

Dovoľ mi, aby som to prežil - a ja to budem cítiť a chápať celý život.“   

                                                                                                                   Ján Amos Komenský  
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Hlavným zameraním našej školy je environmentálna výchova a pohybová výchova. Našou 

ambíciou je dosiahnuť harmóniu vo výchove a vzdelaní detí už v predškolskom veku. 

Rozvíjať osobné kvality dieťaťa v poznávaní sveta, kultúry, prírody i seba samého. 

Prostredie, v ktorom je  materská škola vybudovaná vytvára optimálne podmienky na rozvoj 

a oboznamovanie sa s environmentálnou  a pohybovou výchovou. V blízkosti areálu 

materskej školy je les, kde môžu deti aktívne získavať a utvárať vzťah k prírode, 

zdokonaľovať si pohybové spôsobilosti,  oboznamovať sa s ochranárskymi postojmi , preto 

sme zvolili názov nášho ŠkVP „Čo šumí strom“.   

ŠkVP „Čo šumí strom“ predstavuje dieťa, ktoré rado spoznáva všetko nové, čo sa okolo neho 

deje. Spoznávanie okolitého sveta približujeme deťom prostredníctvom výchovno-

vzdelávacieho procesu, ktorý je orientovaný na osobnostný rozvoj detí v oblasti rozvíjania 

prírodovednej gramotnosti a pohybovej zdatnosti. 

Zameranie našej MŠ je rozdelené do nasledovných dvoch podoblastí:  

Oblasť  environmentálna  -  „ Dieťa, zdravie, príroda“.  

Oblasť rozvíjania pohybovej zdatnosti -„Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme“. 

 

Oblasť  environmentálna  -  „ Dieťa, zdravie, príroda“. 

 

„ Dieťa, príroda, zdravie“ je  environmentálny program prostredníctvom, ktorého 

skvalitňujeme environmentálnu výchovu a vytvárame vhodné podmienky k zdravému 

spôsobu života.  Utvárame správne postoje a správanie detí k životnému prostrediu. 

Materská škola je situovaná v blízkosti lesa. Tento stav je východiskom pre rozvíjanie 

poznatkov o prírode a jej ochrane. 

Oblasť rozvíjania environmentálnej výchovy chceme v našej materskej škole realizovať 

takým spôsobom,  

 aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú.  

 Učiť deti experimentovať a rozvíjať ich schopnosť vedecky premýšľať a 

argumentovať. Proces hľadania odpovedí na otázky vychádza z aktuálnych predstáv, 

ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach dieťaťa s danou problematikou. 

 

 

Oblasť rozvíjania pohybovej zdatnosti -„Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme“. 

 

Poslaním nášho Školského vzdelávacieho programu – „Čo šumí strom“ je rozvinúť zdravú a 

zvedavú osobnosť dieťaťa. Pestovať u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu, aby sa aktívny 

pohyb stal pre ne nenahraditeľnou súčasťou ich zdravého životného štýlu. 

 

Oblasť pohybovej zdatnosti sa v našej materskej škole rozvíja nasledovne : 

 Primeranou telesnou aktivitou zvyšovať fyzickú zdatnosť a odolnosť detí, predchádzať 

častému výskytu obezity, zvyšovať toleranciu na stres, depresiu, poruchy spánku 

a pod.  
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 Prostredníctvom pohybových aktivít kompenzovať mentálnu záťaž detí, podporovať 

rozvoj poznávacích funkcií prostredníctvom napodobňovania, pomáhať pri rozvoji 

a spresnení percepčných schopností, zahrňujúcich videnie a rovnováhu.  

  Pohybovými aktivitami umožniť dieťaťu stretávať sa s inými deťmi i dospelými, 

uvoľnene s nimi komunikovať. 

 Spolupracovať v rôznych sociálnych roliach, učiť sa sociálnym zručnostiam 

(tolerancii, rešpektu a pod.), prispôsobiť sa tímovým cieľom.  

 Prostredníctvom tímových hier naučiť deti dívať sa i na seba ako na objekt odlišný od 

ostatných, ale zároveň v určitom vzťahu k nim.  

 Naučiť deti vnímať role druhých, a tým riadiť svoju vlastnú činnosť.  

  Vyrovnať sa s nárokmi vonkajšieho sveta bez rizika poškodenia. 

 

4  Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania  

 

Forma výchovy a vzdelávania je zakotvená v školskom poriadku a organizačnom usporiadaní 

denných činností. Dieťa sa prijíma do materskej školy na celodenný prípadne poldenný pobyt. 

Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý je najviac tri mesiace prípadne na 

diagnostický pobyt.  

Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy niekoľkoročná, spravidla 3-ročná. Na základe 

vytvorených optimálnych podmienok je možnosť prijatia aj 2-ročných detí. U týchto detí je 

predpokladaná dĺžka dochádzky do materskej školy 4 roky. 

  

5 Učebné osnovy a východiská plánovania 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Čo šumí strom“  sú vzdelávacie 

štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie  v materských školách. Sú rozdelené do mesačných tematických 

celkov. Z dôvodu prehľadnejšieho plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti sú jednotlivé 

výkonové štandardy podľa jednotlivých tém a podtém  rozdelené do týždenných celkov. 

Z ohľadom na rozsah a náročnosť sa niektoré výkonové štandardy v priebehu školského roka 

opakujú viackrát. 

Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sme si zvolili nasledovné princípy:  

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:  

Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do desiatich tematických celkov 

kooperujúcich s ročnými obdobiami a sviatkami. Každý mesiac je rozdelený do podtém.  

Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha písomnou 

formou minimálne na dobu jedného týždňa. Formálnu stránku plánov výchovno-vzdelávacej 

činnosti  tvorí názov mesiaca, obsahového celku, podtémy. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie 

činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami tak, aby bolo dodržané 

minimálne odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí podľa štátneho vzdelávacieho 

programu s časovou frekvenciou na jeden mesiac. Ostané organizačné formy sú dané 

konkrétnymi aktivitami. Pri plánovaní aktivít vychádzame z možností školy a prostredia          
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v ktorom sa nachádza. Deti navštevujúce našu materskú školu pochádzajú z vyhovujúceho 

sociálneho prostredia.  

 

6 Vyučovací jazyk  

 
V materskej škole Kanianka je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk podľa      

§ 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výchova a vzdelávanie 

sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou materskej školy. 

 

 

7   Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie                                                            

dokladu o získanom vzdelaní  

 

 Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

 Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, 

ale podľa vyjadrení príslušného 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, ktoré vydáva materská škola pri koncoročnej slávnostnej rozlúčke s 

predškolákmi . 

 Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho 

vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

 

8 Personálne zabezpečenie  

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho 

vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V našej 

materskej škole je desať samostatných pedagogických zamestnancov. Štyria  pedagogickí 

zamestnanci majú  vysokoškolské vzdelanie. Z toho riaditeľka má druhého stupňa a tri 

učiteľky prvého stupňa. Riaditeľka školy má vykonanú prvú atestáciu príslušného smeru. 

Príslušné vzdelanie sa odzrkadľuje aj vo výchovno-vzdelávacom procese, kde využívajú 

získané poznatky a aplikujú inovatívne spôsoby. 

 
9 Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti. Nábytok v 

triedach si kolektív MŠ prispôsobil tak, aby rozvíjal estetické cítenie detí a vyhovoval 

bezpečnosti a zdraviu. Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na 

výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti na základe čoho môžeme kvalitne plniť ŠkVP. 
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Všetky triedy sú vybavené počítačom a tlačiarňou, tri triedy sú vybavené interaktívnou 

tabuľou, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Na rozvíjanie prírodovednej 

gramotnosti využívame digitálny mikroskop a zväčšovacie lupy. Prepojenie na internet 

umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať väčšie 

množstvo pomôcok. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním. 

Výsledky svojej činnosti si následne môžu vytlačiť na tlačiarni. Prípravu na vstup do školy a 

rozvíjanie grafomotorických zručností nám napomáha rozvíjať množstvo pomôcok, 

zameraných na tento účel. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská odborná 

literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, náčinie, hudobné nástroje, výpočtová 

technika. Dopĺňame ich podľa potreby na triedach s ohľadom na kvalitu a primerane veku 

detí. Učebné pomôcky sú v jednotlivých triedach a v sklade pomôcok na tom určený, ktoré  

slúžia pre všetky triedy. Hudobné nástroje, didaktická technika, výpočtová technika je na 

veľmi dobrej úrovni. Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného 

prostredia, oboznamovanie sa s prírodou. Na školskom dvore máme vytvorené dopravné 

ihrisko, ktoré využívame na oboznamovanie sa s dopravou a rozvíjaním pohybových 

schopností pomocou dopravných prostriedkov - kolobežky, ktoré sú výbavou materskej školy.  

 

10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

a vzdelávaní 

 

 

V materskej 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  detí aj zamestnancov . 

 Pri výchove a vzdelávaní , pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 

a pri poskytovaní služieb v materskej škole je potrebné a povinné : 

 podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 24ods.6, je rodič po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšie ako 5 dní, 

predložiť vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie, 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať pomôcky hygienicky nezávažné spĺňajúce 

požadované normy, 

 počas pobytu detí v materskej škole poskytnúť bezpečnosť a ochranu zdravia – za 

bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia 

až po jeho odovzdanie zákonným zástupcom alebo inej, ním splnomocnenej osobe, 

 nevzďaľovať sa od hrajúcich sa detí, 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov . 
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Ochrana zdravia a bezpečnosti pri školských aktivitách a aktivitách mimo školy: 

 mimoškolské aktivity vykonávať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 

dieťaťa a po dohode a informovaní zriaďovateľa, 

 exkurzie a výlety sa plánujú len na jeden deň s dôrazom na potreby detí, 

 zabezpečuje sa odborný dozor podľa vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa 

mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. 

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.  

Pri  hromadných akciách  sú zamestnanci, detí aj rodičia  poučení o zásadách bezpečnosti  

a ochrany zdravia.  
Zabezpečované sú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany. Zistené závady sa podľa 

závažnosti odstraňujú priebežne počas roka. 

Materská škola vedie  evidenciu registrovaných školských úrazov deti a zamestnancov, ku 

ktorým došlo počas prevádzky materskej školy . 

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  

 
Našou snahou je, aby vnútorný systém kontroly materskej školy bol plánovitý, systematický, 

skúmal určité pedagogické javy podľa vopred prijatých kritérií a vytýčených cieľov. 

Uskutočňuje sa priebežne počas dňa vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci hodnotenia 

detí sa vedú písomné záznamy o deťoch v pedagogickej diagnostike ale zároveň hodnotenie 

detí ako súčasť záznamov z kontrolnej činnosti. V pedagogickej diagnostike je zaznamenaná 

úroveň schopností detí. Uskutočňuje sa vstupná, priebežná aj výstupná diagnostika. Pri 

kontrole detí učiteľky vychádzajú z profilu absolventa.  

 Formatívne hodnotenie – sa využíva na zvýšenie kvality výchova a vzdelávania.  

 Sumatívne (finálne) hodnotenie –stanovuje dosiahnutú úroveň znalostí v danom 

časovom období.  

 Autoevalvácia – predstavuje plánovité, systematické skúmanie určitých 

pedagogických javov. Na autoevalváciu sa nazerá ako na základný prvok efektívneho 

plánovania rozvoja, umožňuje autoevalváciu materskej školy.  

 Pri evaluácií vychádzame z evaluačných otázok zaradených v Štátnom vzdelávacom 

programe.  

 Diagnostické hodnotenie – prekrýva sa s formatívnym hodnotením a je zamerané na 

odhalenie problémov detí.  

 Interné hodnotenie – uskutočňuje ho učiteľ v danej triede.  

 Neformálne hodnotenie- realizuje sa pozorovaním bežných činností detí v triede.  

Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne vnútornej kontroly.  
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12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy  
 

Vnútorná kontrola našej školy je zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou 

kontrolnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteľkou a 

učenie sa detí. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní , konaní a úrovni 

vedomostí, zručností a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení 1x počas 

školského roka podľa plnenia cieľov a úloh z plánu práce školy. 

Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy, prípadne poverený pracovník. Je 

zameraná predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo Štátneho vzdelávacieho programu. 

Kontrola musí byť systematická, motivačná a jej výsledky majú slúžiť na odstránenie 

nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú.  

Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa aktuálnej potreby (sťažnosti). 

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.  

Hodnotenie zamestnancov je jednou z dôležitých činností systému riadenia ľudských zdrojov       

v materskej škole. Je to náročná personálna činnosť, zároveň je však jedna z metód používania a 

povzbudzovania a motivácie zamestnancov. 

Oblasti hodnotenia:  

 Schopnosti a zručnosti: kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, organizačné 

schopnosti, iniciatíva, tvorivosť, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť.  

 Pracovné správanie: prístup k plneniu úloh, vedenie dokumentácie, podávanie 

návrhov, pracovné nasadenie, dochádzka do zamestnania, spolupráca s rodičmi.  

 Sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať    

v tíme.  

 Osobnostný rozvoj: vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole je zabezpečené individuálnymi 

hodnotiacimi hárkami s bodovým ohodnotením. Učiteľky majú možnosť vyjadrenia 

sebareflexie, ktorá sa kooperuje s hodnotením riaditeľkou. Následne je vypracovaný písomný 

hodnotiaci záznam.  Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne vnútornej 

kontroly. 

 

13 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov  

 

Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický 

zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať. Vedenie materskej školy vynakladá úsilie na 

to, aby každý pedagogický zamestnanec mal vytvorené optimálne podmienky na štúdium a 

aby zvolené vzdelávanie pedagogickými zamestnancami bolo v súlade so ŠkVP a akceptovalo 

potreby a požiadavky materskej školy. Uprednostňujú sa predovšetkým také vzdelávacie 

programy, ktoré sú v súlade s profiláciou školy.  

Našim cieľom je prehlbovanie odborných vedomostí a zvyšovanie kvality výchovy a 

vzdelávania.  

 zvyšovanie odborných kompetencií ,  
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 motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,  

 sprostredkovanie najnovších poznatkov a inovácií z didaktiky, pedagogiky,  

 zhromažďovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe,  

 účasť na odborných a cyklických prednáškach,  

 rozširovať právne vedomie (reforma verejnej správy, legislatíva školstva),  

 sprostredkovávať aktuálne, odborné a metodické informácie prostredníctvom 

efektívneho informačného systému, 

 školenia BOZP a PO.  

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. 

 


