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MATERSKÁ ŠKOLA, P. JILEMNICKÉHO 748,  

922 07  VEĽKÉ  KOSTOĽANY 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

  
 

                                                                            

MOTTO: 

                „Podaj mi ruku, ľudské mláďa, 

               krásou ťa prevediem, 

               aby si poznalo planétu šťastia –  

              kolísku svoju – ZEM.“ 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

„Príroda deťom – deti prírode“ 

 

Stupeň vzdelania predprimárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia viacročná ( 1 až 4 roky ) 

Forma vzdelávania celodenná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátna 

Názov školy Materská škola Veľké Kostoľany 

Adresa školy 

 
Webové sídlo 

Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany 

www.skolka.edupage.org 

IČO 37842269 

DIČO 2021699020 

Riaditeľ školy Mgr. Monika Gajdošíková, tč. na MD 

Jarmila Strečanská, zastupujúca riaditeľka  

Kontakt 

tel.:033 7781131, mobil: 0911975500 

mail: msvkostolany@centrum.sk 

Zriaďovateľ Obecný úrad Veľké Kostoľany 

Dátum prerokovania 

v pedagogickej rade 

25. august 2016 

Dátum prerokovania 

v rade školy 

14. november 2016 

Vydal Jarmila Strečanská, zastupujúca riaditeľka MŠ 

Platnosť od 5. septembra 2016 

 

 

 

http://www.skolka.edupage.org/
mailto:msvkostolany@centrum.sk
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VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 

 

 
     Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom ŠkVP vychádzajú zo všeobecných cieľov 

stanovených ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, z cieľov  stanovených  Zákonom      

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávania (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a z vlastného zamerania našej MŠ.  

 

 

 

 Utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, klásť základy evironmentálneho cítenia, 

ochranárskych postojov a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu – separovanie, 

recyklovanie, čistota ovzdušia, možnosti šetrenia vody a energie.   

 

 Umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania 

 

 Rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a tým utvárať základy 

celoživotného kladného postoja k pohybovým aktivitám, športu, správnej 

životospráve. 

 

 Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, posilňovať samostatnosť, 

rozhodnosť a zodpovednosť. 

 

 Rozvíjať sociálnu komunikáciu, posilňovať individualitu dieťaťa, zvyšovať sociálnu 

a emocionálnu inteligenciu. 

 

 Rozvíjať komplexne poznávacie procesy detí – vnímanie, predstavy, fantáziu, 

myslenie, pozornosť, pamäť, s dôrazom na zážitkové učenie. 

 

 Podnecovať originalitu, tvorivosť v rámci tvorivých schopností v estetických 

výchovných činnostiach. 

 

 Prebúdzať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam, tým rozvíjať manuálne činnosti 

a utvárať základy pracovnej morálky.  

 

 Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom, a ďalšími 

partnermi, vedením detí k uvedomovaniu si vlastnej identity, získaniu uznania 

a poskytnutia uznania iným (Práva všetkých detí bez rozdielu).Vytvárať podmienky 

pre blaho všetkých detí. 

 Zosúladiť výchovné pôsobenie MŠ a rodinnej výchovy kvalitnou spoluprácou 

učiteliek a rodičov, získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom 

poradenstve, v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s iným 

odborníkom. 
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 Pripraviť deti na vstup do ZŠ, aby sa ľahko adaptovali na následné primárne 

vzdelávanie po stránke psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej 

a kultúrnej. 

 

 

 

STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE  ABSOLVOVANÍM 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU 

 

 
     Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v materskej škole predprimárne vzdelanie. 
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.    

 

 

 

VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 

      MŠ je zameraná na environmentálnu výchovu. Začíname s ňou od najútlejšieho veku 

pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. Pri poznávaní prírody ako 

organickej súčasti životného prostredia pôsobíme najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu 

stránku osobnosti dieťaťa. Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne citové zážitky detí 

(zážitkové učenie). Budova MŠ sa nachádza v priestrannom areály, ktorého súčasťou sú aj 

školský dvor a záhradka. Tie   nám poskytujú možnosť prevádzať rôzne bádateľské 

a pestovateľské aktivity. Zem sa zneužíva k zbavovaniu odpadu z domácností i z priemyslu. 

Učíme deti, že pokiaľ chceme žiť v zdravom svete, musíme minimalizovať účinky odpadu, 

ktorý produkujeme a vieme ho aj využiť formou recyklácie k vytváraniu nových produktov. 

Z tohto dôvodu prevádzame zber papiera a zber kuchynského oleja, čo  nám  umožňujú aj 

priestorové kapacity v MŠ.   

 

     Pri realizácii environmentálnej výchovy nám ide o : 

 

 oboznamovanie detí so životným prostredím 

 výchovu detí prostredníctvom životného prostredia 

 výchovu detí pre životné prostredie 

 

Našou úlohou je viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu 

estetického cítenia a formovaniu citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane 

a tvorbe životného prostredia. 

     V materskej škole vytvárame u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu, 

najmä pomocou praktických činností.  
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 Cieľom environmentálnej výchovy v našej MŠ je: 

 

 získavať poznatky týkajúce sa ochrany prírody s Prírodkom – ako sa v prírode 

správať, netrhať kvety, nelámať konáre, neničiť mraveniská, 

 utvárať elementárne návyky starostlivosti o životné prostredie – separovanie so 

Separkom, čistý vzduch  so Vzduškom, čistá voda so Žblnkom,  čistá zem so 

Zemkom,  šetrenie vody a energií s Úsporkom, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri 

ochrane prírody a životného prostredia, 

 rozvíjať pozitívny emocionálny vzťah k prírode, života v nej, naučiť vnímať krásy 

prírody a vyjadriť svoje pocity vo vzťahu k nej.  

 

Za účelom úspešnejšej a efektívnej realizácie a dosahovania cieľov environmentálnej 

výchovy, na ktorú sa zameriavame sme vypracovali interný  environmentálny projekt 

s názvom „ Priatelia  Zeme“.  

 

Projekt je zameraný na súčasné aktuálne problémy týkajúce sa životného prostredia. Pri 

realizácii jednotlivých aktivít nám pomáhajú  postavičky - Separko, Vzduško, Žblnko, 

Zemko, Prírodko a Úsporko. Sú to kamaráti detí, s pomocou ktorých sa deti postupne lepšie 

oboznámia s danou  problematikou, ich prostredníctvom nabádame deti  ekologicky myslieť 

a správať sa zodpovedne. Súčasťou projektu sú ekoaktivity spojené s významnými ekodňami,  

do ktorých sa aktívne zapájajú spolu s deťmi aj rodičia.   

Našim zámerom je podnecovať rodičov aktívne sa zapájať do ekoaktivít, čím intenzívnejšie 

pôsobia na deti v emocionálnej oblasti a inšpirovať ich k spoločnému rozvíjaniu ušľachtilých 

záujmov o prírodu a viesť ich k pravidelnej návšteve prírody s deťmi.      

V našej každodennej práci s deťmi sa snažíme  o vnútorné stotožnenie s prírodou, aby jej deti 

porozumeli a získali elementárne základy ekologického vedomia. 

 

     Environmentálna výchova je komplexný a dlhodobý proces, ktorého výsledky sú viditeľné 

až po niekoľkých rokoch.  

 

 

 

DĹŽKA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

 

     Dĺžka dochádzky: viacročná ( 1 až 4 roky ) 

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov jeho veku, 

výnimočne, ak je voľná kapacita, je možné prijať dieťa od 2, 5 roka. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rok  a dieťa, 

ktorému bol odložený začiatok plnenia školskej dochádzky, a dieťa ktorému bolo dodatočne 

odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Dokladom o ukončení stupňa vzdelávania v MŠ je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. 

 

Formy výchovy a vzdelávania: celodenná, v prípade záujmu rodičov môže MŠ poskytnúť aj 

poldennú formu výchovy a vzdelávania. 
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UČEBNÉ OSNOVY 
 

 

     Učebnými osnovami našej MŠ sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

Je dostupný na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

 

Východiská plánovania 
 

Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme ich 

prirodzenú variabilitu a ich sociokultúrne prostredie, ako aj pedagogické zásady 

a metódy.  

 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľka vychádza:  

 

- z obsahu Školského  vzdelávacieho programu „Príroda deťom – deti prírode“ a Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

 

 - zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania materskej školy, z obsahu vypracovaného 

interného environmentálneho projektu „Priatelia Zeme“, 

   

- z odporúčaní Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre deti 

s odloženou školskou dochádzkou, prípadne dodatočne odloženou školskou dochádzkou  

 

 

 

Plánujeme tematicky, témy máme orientované na ročné obdobia a každá téma je rozčlenená 

na  podtémy, ktoré si volia   učiteľky podľa vlastného uváženia, aktuálnej situácie a 

vzájomnej dohody v konkrétnej triede. Učiteľky môžu jednotlivé podtémy spájať, presúvať,  

no s podmienkou, že všetky podtémy musia byť vo výchovno-vzdelávacej činnosti počas 

školského roka vyčerpané. Podľa potreby si učiteľky môžu doplniť aj vlastné podtémy. 

-   pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy zo ŠVP, 

ktoré prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí, pričom môžu (ale nemusia) využívať 

adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí vymedzené viacerými 

úrovňami dosahovania jednotlivých výkonov.  

Výchovno-vzdelávací plán pre príslušný týždeň vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre 

kolegyňu popoludňajšej zmeny (po ich vzájomnej konzultácii). Obsah i forma plánu VVČ je 

plne v kompetencii každej učiteľky, 

- na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj 

poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, 

formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

- v čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší a deti sa spájajú, sa VVČ neplánuje, 

realizuje sa výlučne formou voľných hier detí.  
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Výkonové štandardy, ktoré sa dosahujú priebežne  v prirodzených 

každodenných situáciách nie je potrebné (ale ani zakázané) zámerne 

plánovať:  
 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

1 Hovorená reč 

 

1.1 Komunikačné konvencie 

 

  1/Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i    

  dospelými,  

  2/Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť    

  prejavu prispôsobuje situácii, 

  3/Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom, 

  4/Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu, 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

3 Dopravná výchova 

 

  106/Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou 

  107/Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky    

  týkajúce sa chodcov, 

  108/Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky     

  týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, 

  109/Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej    

  doprave a v úlohe spolujazdca. 

 

7 Ľudia v blízkom a širšom okolí 

 

  120/Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede,  pozná  

  mená učiteliek v triede, 

  121/Nadväzuje  adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami  

  –  deťmi i dospelými, 

 

8 Základy etikety 

 

  122/Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane  

  situácii,  

  123/Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu   

  situáciu, 

  124/Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania,  

  125/Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým,  

 

9 Ľudské vlastnosti a emócie 

 

  127/Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov,  

  128/Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností,  

  129/Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť,  
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  131/Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií –  

  pozitívne i negatívne, 

 

10 Prosociálne správanie 

 

 

  133/V dialógu vie vypočuť iných ( detí i dospelých),   

  134/Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie, 

  135/Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých,  

  136/Poskytne iným pomoc, 

  137/Obdarí druhých,  

  138/Podelí sa o veci,  

  139/Ocení  dobré skutky,  

  140/Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom  

  141/Nenásilne rieši konflikt,  

  142/Odmieta nevhodné správanie, 

  143/Odmieta kontakt s neznámymi osobami,  

  144/Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania,  

  145/Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti,  

 

 

ZDRAVIE A POHYB 

 

2 Hygiena a sebaobslužné činnosti 

 

   196/Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera,   

               umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.),  

  197/Ovláda základné sebaobslužné činnosti,   

  198/Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa   

  príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní,  

  199/Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

 

 

 

VYUČOVACÍ JAZYK  
 

 

     Vyučovacím jazykom v MŠ je štátny jazyk Slovenskej republiky - slovenský jazyk. 

 

 

 

SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIA DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

 
     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktorý vydáva na konci obdobia 
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školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento 

dátum vychádza  na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný 

pracovný deň pred týmto dátumom.  

 

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

augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť, ak nedovŕšilo šiesty rok 

veku, iba na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné 

zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov. 

 

     Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania je dieťaťu odovzdaný na konci 

školského roka pri slávnostnej „Rozlúčke s predškolákmi“, ktorá sa uskutočňuje v rámci 

predškolských tried.  Na rozlúčke sa zúčastňujú aj rodičia detí, je spojená s programom, ktorý 

je smerovaný na lúčenie predškolákov s učiteľkami a ostatným personálom  MŠ a mladšími 

kamarátmi. 

Pri slávnostnom odovzdávaní uvedeného dokladu deti dostanú aj darček v podobe knihy, 

Pamätný list a sú pasovaní triednou učiteľkou na prvákov. 

 

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 

 

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť v našej materskej škole zabezpečuje 8 pedagogických 

zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a  pedagogickej spôsobilosti  podľa zákona 

MŠ SR č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky a 6 učiteliek.  

Vedúci zamestnanci úspešne absolvovali funkčné vzdelávanie a 1.atestáciu učiteľov 

predprimárneho vzdelávania. 

 

 

 

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY    

 

 
     Naša MŠ  bola postavená a uvedená do prevádzky v roku 1997 ako dvojtriedna MŠ. 

Kapacitne však nevyhovovala požiadavkám rodičov, preto sa v roku 2005 zrekonštruovala 

a dnes prevádzkujeme štyri triedy. Zriaďovateľom je Obecný úrad Veľké Kostoľany a od roku 

2003 je MŠ právnym subjektom.   

 Delenie tried v MŠ: 

          Trieda LIENKY  

          Trieda VEVERIČKY 

          Trieda ŽABKY 

          Trieda SOVIČKY  
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 Triedy spĺňajú hygienické a estetické požiadavky. Vytvárajú podnetné prostredie pre 

rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Každá trieda má svoju herňu, spálňu, umyvárku s 

WC. 

 Hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu každej triedy. Dopĺňajú sa pravidelne 

podľa potreby a podľa finančných možností MŠ. 

 Detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, didaktický materiál, telovýchovné 

náradie, náčinie, hudobné nástroje sa taktiež priebežne obmieňajú a dopĺňajú. Detská 

literatúra je súčasťou každej triednej knižnice. Učiteľská knižnica sa taktiež dopĺňa 

priebežne podľa ponuky zaujímavých a certifikovaných publikácií. Didaktický 

materiál je centrálne sústredený v sklade a slúži všetkým učiteľkám.  

 Každá trieda je vybavená počítačovou technikou, ktorá je pripojená na internet.  

V triede Veveričiek, Žabiek a Sovičiek sa nachádzajú interaktívne tabule. 

 Nábytok v triedach spĺňa a rešpektuje antropometrické požiadavky. Je jednoduchý, 

ekologický a bezpečný a napomáha rozvíjaniu estetického cítenia detí.  

 Ležadlá sú dostatočne pevné, stabilné, tepelne izolované, ľahko prenosné 

a skladateľné. Sú pravidelne tepované. 

 Materská škola má zabezpečené priestory pre oddych na školskom dvore, ktorý je 

vybavený dvomi  pieskoviskami, certifikovanými preliezkami, šmýkačkou, dreveným 

vláčikom a dreveným altánkom . Tieto sa využívajú nielen na hry s deťmi, ale v ňom 

realizujú aj rôzne aktivity na rozvoj telesnej, rozumovej a duševnej stránky detí. Na 

školskom dvore sa nachádza aj priestor pre environmentálne aktivity detí – bylinkový, 

kvetinový a zeleninový záhon. Prekrytím  oboch pieskovísk, výsadbou okrasných 

kríkov, stromčekov a zakúpením altánku  sme vytvorili deťom ochranu pred 

nadmerným slnečným žiarením v horúcich letných dňoch. Tieto aktivity sú však 

finančne náročné, takže celková úprava areálu bude realizovaná postupne v súlade 

s finančnými možnosťami MŠ.   

 Stravovanie deťom a zamestnacom poskytuje školská jedáleň, ktorá sa nachádza 

v budove MŠ na prízemí a je primerane vybavená gastronomickým zariadením . 

Stravovanie sa uskutočňuje na základe časového harmonogramu uvedeného v dennom 

poriadku MŠ.  

 Zariadenie školskej kuchyne je adekvátne požiadavkám a postupne dopĺňané hlavne 

riadom, pohárikmi pre deti. 

 

 

 

PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

 
     O bezpečnosť a ochranu zdravia detí a dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú 

s vedomím riaditeľa na pracovisku a v jeho priestoroch, sa podľa zákona NR SR č. 124/2006  

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov stará 

zriaďovateľ a riaditeľka materskej školy. Za vytvorenie bezpečných a hygienických 

podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka materskej školy a zástupkyňa 

riaditeľky MŠ.      

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

poskytovaní služieb budeme: 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 
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 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.                     

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“. 

 

 Riaditeľka MŠ je povinná starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí  

     a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s ich vedomím v priestoroch MŠ. 

 

 Riaditeľka MŠ je zodpovedná za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok. 

 

 Riaditeľka MŠ je povinná zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí poverením  

zamestnanca MŠ, ktorý je zodpovedný za uzamknutie vchodu MŠ po 8.00 hod. 

 

 Riaditeľka MŠ musí prihliadať na základné fyziologické potreby detí – zabezpečiť 

vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie). 

 

 Riaditeľka MŠ je zodpovedná za vytváranie podmienok pre zdravý vývin detí . 

 

 Riaditeľka MŠ je povinná zabezpečiť ďalšieho zamestnanca MŠ,  ktorý pod vedením 

učiteľky dbá na bezpečnosť detí pri vyššom počte detí (v triede 4-5.r detí vychádzka 

nad 21 detí s 1 učiteľkou, v triede 5-6 r. detí vychádzka nad 22 detí s jednou 

učiteľkou, v triede 3-4r. detí sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch 

zamestnancov). 

 

 Pri činnostiach , ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacieho činnosti MŠ 

a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov takto: 

a) plavecký výcvik – najviac 8 detí na 1 pedagogického zamestnanca 

b) saunovanie – najviac 10 detí na 1 pedagogického zamestnanca 

c) výlety, exkurzie – potrebný dozor 2 pedagogických zamestnancov a 1 poverenej 

plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28. ods. 10. zákona. 

 

 Výlet alebo exkurzia sa organizuje najviac na 1 deň s prihliadnutím na bezpečné, 

hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre  deti.  

Pred uskutočnením výletu vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou 

organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu, exkurzie vrátane poučenia 

zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia, o čom vyhotoví písomný záznam 

s podpismi zúčastnených spolu s podpísaným  Informovaným súhlasom od zákonných 

zástupcov detí.  

           Na výlet s deťmi MŠ sa môžu použiť hromadné dopravné prostriedky. 
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 Za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Ak krúžkovú  

činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov vykonáva lektor, za bezpečnosť 

detí zodpovedá lektor. 

 

 Za bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od    

prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej 

osobe. 

 

 Za účelom zaistenia bezpečnosti na školskom dvore je vypracovaný v školskom 

poriadku harmonogram pobytu detí na školskom dvore. Za jeho dodržiavanie 

zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. 

 

 Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa ochorie v MŠ učiteľka 

zabezpečí jeho izoláciu, dozor nad ním, informuje zákonného zástupcu. 

 

 Pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa iba zákonnému zástupcovi, ten môže na 

prevzatie dieťaťa písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú 

pedagogickému zamestnancovi známu osobu. 

 

 V MŠ vedieme evidenciu školských úrazov detí a úrazov zamestnancov, ku ktorým 

došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a počas plnenia pracovných povinností. 

 

 Všetci zamestnanci absolvujú pravidelne školenia BOZP a PO. 

 

 V materskej škole pravidelne (v intervaloch stanovených legislatívou) vykonávame 

      revízie a kontroly vyhradených technických zariadení. Na bezpečný chod školy a    

      vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí aj     

      zamestnancov pozitívne vplýva aj údržba a oprava zistených závad. 

 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

 
     Pri kontrole a  hodnotení detí budeme vychádzať z profilu absolventa MŠ. Hodnotiť 

a kontrolovať budeme úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v školskom 

vzdelávacom programe, ktorý je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Vo vnútornom systéme kontroly a hodnotenia detí budeme využívať tieto metódy a formy 

práce: 

 

 Pedagogická diagnostika detí 

Pedagogické diagnostikovanie je súčasťou edukačného procesu v MŠ, napomáha 

cieľavedomému a systematickému podporovaniu rozvoja základných kľúčových kompetencií 

dieťaťa predškolského veku. 

Diagnostikou budeme zisťovať napredovanie vývoja dieťaťa pri plnení vzdelávacích 

štandardov v predprimárnom vzdelávaní v jednotlivých 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.  

Zameriame sa na prehodnocovanie efektivity výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na dieťa, na 

hodnotenie, plánovanie a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacích postupov a individuálnej 



12 
 

práce s dieťaťom. Budeme využívať explicitnú aj implicitnú formu diagnostikovania. 

V priebehu školského roka prevedieme nasledovnú diagnostiku: 

Vstupné pedagogické diagnostikovanie – pri nástupe dieťaťa do MŠ. Jeho cieľom je získavať 

poznatky a informácie o každom dieťati v triede. Pozorujú sa sociálne vzťahy, návyky, 

analýza hrových činností. 

Priebežné (formatívne) pedagogické diagnostikovanie – učiteľka pravidelne zhromažďuje 

produkty detskej činnosti 

Výstupné (sumatívne) pedagogické diagnostikovanie – jednorazový proces, testovanie dieťaťa 

a jeho vyhodnocovanie na základe porovnávania s normami stanovenými pre daný vek napr. 

zisťovanie pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ. 

Výsledky diagnostiky budú učiteľky zaznamenávať do diagnostických hárkov. Je  na 

rozhodnutí každej učiteľky, či použije vypracovaný pozorovací hárok, alebo si spracuje svoj 

vlastný.  

 

 Analýza produktov detskej činnosti (portfólia detí) 
Podrobnou analýzou portfólia detí, teda ich výkresov, pracovných listov, zošitov budú 

učiteľky zisťovať úroveň detských schopností, vedomostí a zručností vo vzťahu k učebným 

osnovám. 

 

 Autoevalvácia detí 

Budeme klásť dôraz na úroveň sebahodnotenia detí, či už pri hodnotení svojich prác v rámci 

edukačných aktivít, alebo svojho konania v rámci ranných kruhov, čím budeme zisťovať 

hodnotové a emocionálne postoje. 

 

 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV  ŠKOLY 

 

 
     Vnútorný systém kontroly je jedným z najdôležitejších komponentov ovplyvňujúcich 

zvyšovanie kvality školy.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov slúži na 

overovanie, zlepšovanie a zvyšovanie kvality práce všetkých zamestnancov. Napomáha 

procesu autoevalvácie, čím umožňuje MŠ identifikovať slabé a silné stránky, plánovať 

činnosti potrebné na zlepšenie kvality MŠ. Kontroly budeme vykonávať systematicky, 

plánovite, komplexne, premyslene. 

 

     Vo vnútornom systéme kontroly a hodnotenia zamestnancov budeme využívať tieto 

metódy a formy práce: 

 

 Hospitácie  
Hospitáciu chápeme ako najefektívnejší spôsob hodnotenia kvality práce učiteľov. Jej cieľom 

je analýza práce učiteliek ako aj poskytnutie odbornej pomoci najmä v oblasti pedagogického 

riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti, pri projektovaní a realizácii činností tak, aby deti 

dosahovali stanovené ciele v súlade s ich schopnosťami a rozvojovými možnosťami. 

Hospitácie uskutočňuje riaditeľka MŠ podľa plánu, ktorý je vytvorený na základe potrebných 

podmienok a tiež podľa aktuálnej potreby (napr. sťažnosť rodičov). Pozornosť  zameriava na 

kľúčové stránky výchovno-vzdelávacej činnosti tak z hľadiska učenia učiteliek, ako aj 

z hľadiska učenia sa detí. Analýza hospitácie bude uvedená v hospitačnom zázname.  
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 Obsahová analýza plánovania/projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti 
V súvislosti s učebnými osnovami je potrebné veľkú pozornosť venovať kvalite 

plánovania/projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti. Analýzu plánov vykonáva 

riaditeľka priebežne, pričom sa zameriava na súlad plánov s učebnými osnovami v ŠVP, 

rešpektovanie špecifických podmienok triedy, zaradenia dieťaťa s OPŠD, ponuku denných 

činností, tak aby bola pestrá a rôznorodá...Riaditeľka v tejto kontrolnej činnosti využíva 

metódu rozhovoru s učiteľkami. 

 

 Autodiagnostický dotazník 

Otázky v sebahodnotení sú zamerané na pedagogický prístup učiteľky z hľadiska humanizácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, na školskú legislatívu a pedagogickú dokumentáciu, 

kompetencie detí, metódy, formy a prostriedky práce. Autodiagnostický dotazník poskytuje 

riaditeľke a učiteľke spätnú väzbu. 

 

 Evidencia dochádzky 

Evidenciu dochádzky si vedú všetci zamestnanci do knihy evidencie dochádzky. Riaditeľka 

(zástupkyňa) alebo ňou poverená osoba vykonáva jej kontrolu mesačne. 

 

 Evidencia prác prevádzkových pracovníkov 

V osobitnom zošite si prevádzkoví zamestnanci evidujú činnosti spojené s výkonom práce 

nad rámec ich pracovnej náplne. 

 

 Evidencia práce pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci – učiteľky evidujú  činnosti súvisiace s ich pedagogickou prácou do 

výkazov, ktoré odovzdávajú na konci mesiaca zástupkyni riaditeľky MŠ. 

 

 

 

 

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

 
     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha v súlade so zákonom MŠ SR  č. 

317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Bude zahŕňať tieto formy vzdelávania: 

 uvádzanie začínajúcich učiteliek do pedagogickej praxe (v prípade, že budú v MŠ 

pracovať) 

 príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie 

 priebežné vzdelávanie 

 rozširujúce štúdium 

 vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl 

 edukačné portály  

 odborné semináre a odborné konferencie 

 sebavzdelávanie 

 

Cieľom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je: 

 uvedenie začínajúcich učiteliek do praxe, 

 sprostredkovanie najnovších poznatkov z pedagogiky, didaktiky, aktuálnych 
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            odborných a metodických informácií, 

 zvyšovanie gramotnosti v oblasti IKT, 

 udržiavanie a zvyšovanie odborných a profesijných kompetencií učiteľov 

 

 

     Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa v MŠ uskutočňuje v súlade 

s potrebami školy, buď na podnet školy alebo na základe vlastnej iniciatívy zamestnanca,  

vychádzajúc z aktuálnej ponuky vzdelávacích aktivít MPC a iných poskytovateľov 

akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania. 

Za prioritu  považujeme neustále rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteliek a využívanie 

nových metodických postupov a inovačných a aktivizujúcich foriem a metód práce. 

Našim cieľom je nielen samotná účasť na vzdelávacích programoch, ale aj aktívne 

samovzdelávanie učiteliek, čo zabezpečí dlhodobý rozvoj našej MŠ v súlade s koncepciou 

modernej školy 21. storočia. 

Ďalšie vzdelávanie je právom, zároveň aj povinnosťou  každého pedagogického zamestnanca, 

každému zamestnancovi bude poskytnutá možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých 

podmienok. 

Našou snahou bude vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický zamestnanec mal 

záujem  a vlastnú iniciatívu sa neustále vzdelávať a tým zdokonaľovať svoje kompetencie. 

 

 

 

DEROGAČNÁ KLAUZULA 

 

 
     Vydaním tohto ŠkVP „Príroda deťom – deti prírode“ vypracovaným podľa  Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

schváleného MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016,  sa ruší predchádajúci revidovaný ŠkVP zo dňa 

31. augusta 2015, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED-0 – 

predprimárne vzdelávanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veľké Kostoľany, 31.augusta 2016 

 

Vypracovali: učiteľky MŠ Veľké Kostoľany 

 

Vydala: Jarmila Strečanská, zastupujúca riaditeľka MŠ 
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Príloha  

 

ZÁZNAMY O REVIDOVANÍ 
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