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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne, ako základu na školské vzdelanie 

v základných školách a na život v spoločnosti.  

 osvojovať si vedomosti formou spontánnej hry, zážitkového učenia a tvorivej 

dramatiky, 

 rozvíjať kritické a tvorivé myslenie u detí, rešpektovať ich spôsobilosť v oblasti 

individuálneho vývinového rozvoja pri rozhodovaní a výbere činností aj podľa ich 

vlastných predstáv,  

 vytvárať gramotne podnetné a literárne bohaté prostredie pre osvojovanie si 

hovorenej a písomnej podoby reči s cieľom získať povedomie o ich súvise,  

 prostredníctvom aktivizujúcich metód rozvíjať samostatnosť, tvorivosť a 

sebarealizáciu v jednotlivých denných činnostiach, preferovať aktivitu dieťaťa 

s cieľom neuplatňovať školský spôsob učenia, 

 prenášať myšlienky zdravého životného štýlu a s tým súvisiaceho pravidelného 

pohybu a športovania aj do rodín zapájaním rodičov a detí do spoločných aktivít, 

 cieľavedome a systematický posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku 

kultúrnym a národným hodnotám, 

 uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať možnosti 

získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami, 

 podporovať záujem detí o prácu s dostupnými digitálnymi technológiami s 

dôsledným rešpektovaním ich vývinových osobitostí,  

 stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí smerom k získavaniu 

schopnosti navzájom sa rešpektovať,  

 prebúdzať environmentálne cítenie a elementárne ochranárske postoje vo vzťahu 

k životnému prostrediu aj v podmienkach prostredia MŠ, 

 cieľavedome a systematický rozvíjať grafomotorické zručnosti detí - dbať na 

správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a 

správnu polohu sedenia počas činnosti, 

 prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjať spoluprácu s rodičmi a verejnosťou, 

 utvárať trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam, ktoré posilňujú vôľové 

vlastnosti – trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie a utvára schopnosť 

prekonávať prekážky spojené so športom a schopnosť zmieriť sa s prehrou. 
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2. Stupeň vzdelania 
 

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne 

vzdelanie dosahuje dieťa v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne 

šiesty rok života a školskú zrelosť. 

 

 

3. Vlastné zameranie materskej školy:  
 

Výber názvu “Nezábudka“ pre ŠkVP vyplynul zo symboliky romantického a nežného 

kvetu, ktorého označenie pripomína nezabúdať. Vraví sa, že nezábudka je symbolom 

domova a rodiny. Našou snahou je vytvoriť deťom rodinné prostredie a naplniť ich 

potreby a túžby po hre, poznaní, pohybe, sebarealizácii a potrebe sociálneho 

kontaktu s rovesníkmi. Preto nezabudnuteľné zážitky z našej materskej školy nech 

sú spomienkou na prežité detstvo a jeho neopakovateľné čaro. Autor nižšie 

citovaného motta len potvrdzuje pravdivosť a dôležitosť inštitúcie, ktorou je materská 

škola. 

 

Motto: 

„Na dobrom začiatku všetko záleží“ 

                                    J. A. Komenský 

 

Pre pravdivé naplnenie motta sa zameriame v rámci našich podmienok s ohľadom na 

vybavenie materskej školy – didaktickou a IKT technikou, učebnými pomôckami, 

podmienkami v školskej záhrade, možnosťami spolupráce a pod. – na utváranie 

predpokladov ďalšieho vzdelávania, a to na  tvorivé rozvíjanie dieťaťa 

v každodenných aktivitách. Na pomoc deťom formovať svoju vlastnú jedinečnosť 

a životné kompetencie tak, aby získali základ, ktorý im prinesie potešenie zo 

vzdelávania.  
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4. Vlastné zámery:  

 

 

 

 Rozširovať poznatky v environmentálnej oblasti:    

 
 

 

 

 v rámci spolupráce s Environmentálnym centrom spoločnosti Kosit - 

realizovať exkurziu do strediska triedenia odpadu v Kokšov Bakši,  

 plniť projekt „Ježko Separko“ - organizovať zber papiera, plastových 

vrchnákov - zapojiť sa do súťaže Vrchnakománia a reagovať na iné výzvy 

spoločnosti Kosit, 

 realizovať v rámci miestnych možnosti návštevy napr. do: ZOO, Botanickej 

záhrady a iných inštitúcií, 

 umožniť spoločnosti Sokoliarov HORUS realizovať v priestoroch školskej 

záhrady prezentáciu dravých vtákov,  

 realizovať projekt „Motýlia záhrada“ 

 realizovať tematicky zamerané vychádzky do prírody a blízkeho okolia, 

 organizovať školský výlet do prírody – napr.: na Alpínku a iné miesta, 

 zorganizovať besedy s chovateľmi zvierat, včelárom 

 priebežne revitalizovať školskú záhradu:  

 obohacovať vegetáciu, 

 vytvoriť živý plot, kvetinové a bylinkové záhony. 
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 Podporovať zdravý životný štýl :    

 
 

 

 zamerať progresívne telovýchovné prostriedky na upevňovanie fyzického 

zdravia a rozvoj pohybových schopností detí aj v externých podmienkach pri 

pobyte vonku 

 zorganizovať „Detský maratón“ 

 zúčastňovať sa „ Športovej olympiády“ 

 znižovať počty deti s plaveckou negramotnosťou organizovaním plaveckého 

výcviku v AQUA centre v Krytej plavárni aj za účelom otužovania a zvýšenia 

ich imunity, 

 v rámci spolupráce s organizáciami zúčastňovať sa na prezentácií 

pracovníkov: Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby; Zdravotnú záchrannú 

službu pozývať aj priamo do priestorov materskej školy,  

 propagovať zdravú výživu a pozitívny vzťah ku konzumácii zdravých potravín 

a jedál (obmedziť sladkosti, nevhodné nápoje a preferovať surovú zeleninu a 

ovocie vo forme šalátov) v rámci spolupráce so ŠJ,  

 úzko spolupracovať so ŠJ pri výskyte diéty u dieťaťa, 

 organizovať „Deň zdravej výživy“ – propagovať medzi rodičmi zdravé jedlá a 

poskytnúť im recepty na ich prípravu, 

 realizovať projekt EU „Školské mlieko 

 realizovať projekt EU „Školské ovocie“ 

 spolupracovať s medikmi – Nemocnica u Medvedíka a reagovať aj na iné 

ponuky zdravotných projektov. 
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 Rozvíjať schopností a poznatky detí o doprave :            

 
 

 aktivity zamerať na využitie plochy detského dopravného ihriska, ktoré ma 

materská škola vybudované v areáli MŠ. Tieto možnosti využívať v priebehu 

školského roka a v rámci sezónnych činnosti – pripravovať deti na život 

v cestnej premávke a k dopravnej disciplíne, 

 využiť blízkosť križovatky k prehlbovaniu praktických poznatkov 

o dopravných prostriedkoch a chodcoch, 

 formou exkurzie, a tiež priamo v podmienkach materskej školy zoznamovať 

deti s významom a dôležitosťou práce napr.: hasičov a polície a pod. 

 

 

 

 Úzko spolupracovať s rodinou    

 
 

 

 

 realizovať tvorivé dielne na aktuálne témy napr.:  

 Svetlonos – výstava plodov; 

 čítanie pri čaji  

 sadíme máje a pod.,  

 zavádzať nové formy práce pri príprave osláv, ako sú napr.: 

 Vianoce – spoločne vystúpiť – dieťa a rodič pri stromčeku,  

 Deň matiek, otcov a rodiny - športové aktivity – rodičia a deti, 

športová Olympiáda;  

 Rozlúčka detí odchádzajúcich z MŠ do ZŠ – zvýrazniť 

slávnostný akt danej chvíle slávnostnou akadémiou a inými 

aktivitami. 
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 Úzko spolupracovať s inštitúciami: 

 základnou školou na základe vypracovaného plánu práce na aktuálny školský 

rok, 

 Knižnicou „Nezábudka“, 

 rozvíjajúcimi kultúrny život: BD, SZUŠ a iné. 

 

 

 

 

 Zameriame sa na rozsah a kvalitu aktivít v oblasti predčitateľskej gramotnosti  

 

 

 

 vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám, literatúre, k čítaniu a písaniu, 

 organizovanie dňa detskej knihy – aj vlastnej pre rozšírenie ponuky 

rozmanitých literárnych textov (poézie a prózy), ktorá podporí u detí 

vyjadrovanie o ich literárnych zážitkoch a predstavách,  

 Maľované čítanie, ktoré stimuluje u detí tvorivosť, predstavivosť, samostatnosť 

a aktivitu, 

 dopĺňanie hracích kútikov o rôzne variácie tlačených písmen, písmenkových 

puzzle, pexeso, hovoriacich kníh k interaktívnemu peru a iné podnetné 

pomôcky k osvojovaniu si predčitateľskej gramotnosti, 

 prepájanie rozvoja grafomotoriky a počiatočného písania, ktoré napomáha 

predchádzať dysgrafii, 

 organizovanie školskej prehliadky v prednese poézie a prózy, talentované 

dieťa pripraviť na okresnú prehliadku. 
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 Realizovať krúžkovú činnosť pre výučbu anglického jazyka v spolupráci 

so vzdelávacou inštitúciou EDESTA, 

 

 v podmienkach materskej školy realizovať prácu s detskými edukačnými 

programami pre zvládnutie elementárnej úrovne práce s počítačom, 

interaktívnou tabuľou, tlačiarňou, interaktívnym perom a pod.,  

 

 využívať kvality výtvarného a hudobného potenciálu z radov vlastných 

učiteliek pre prácu s nadanými deťmi: 

 v bežnom edukačnom procese - individuálnym prístupom v rámci výchovno-

vzdelávacej činnosti vykonávať s deťmi výtvarnú činnosť a najlepšie práce 

prezentovať na výstavách aj mimo MŠ, 

 v bežnom edukačnom procese rozvíjať oblasť moderného a scénického tanca 

– výsledky tejto činnosti prezentovať na školských slávnostiach, podľa 

požiadavky MČ - Západ vystúpiť v klube dôchodcov s programom pre 

jubilantov a na iných akciách usporiadaných miestnymi inštitúciami,  

 organizovať školskú prehliadku v sólovom speve a talent prejavujúce dieťa 

pripraviť na okresnú prehliadku, 

 kvalitnými aktivitami, kde sa môže zapojiť aj verejnosť osláviť „Deň 

materských škôl na Slovensku“, ktorým je 4. november,  

 venovať sa detskej konštruktívnej tvorivosti v programe LEGO DACTA 

(vyškolenou učiteľkou) - rozvíjať u detí zručnosti a tvorivé myslenie, 

 

Uvedené zámery korešpondujú s materiálno-technickým vybavením školy a ďalším 

potenciálom materskej školy pre ich úspešné realizovanie. 

 

5. Dĺžka dochádzky, formy výchovy a vzdelávania 
 

Na predprimárne vzdelávanie sa do materskej školy prijíma spravidla dieťa od 

troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov 

veku. Na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku 

a ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo 
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dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne 

vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa 

s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a dieťa s dodatočne 

odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. 

Dĺžka dochádzky: 1-4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná 

 

6. Učebné osnovy 
 

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách. 

 

7. Vyučovací jazyk 
 

Podľa § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je vyučovacím jazykom 

v Materskej škole Hronská 7, slovenský jazyk. 
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8. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelávaní 
 

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

31.08 dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne 

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

vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. 

    Dokladom o získanom stupni vzdelania je na základe školského zákona 245/2008 

Z.z osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská 

škola na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Pri príležitosti 

ukončenia predprimárneho vzdelávania organizuje materská škola v spolupráci 

s rodičmi slávnostnú akadémiu. Akadémia je spojená s vystúpením detí z daných 

tried a odovzdávaním darčekov na pamiatku od RŠ a s pohostením, ktoré 

zabezpečujú rodičia detí daných tried. 

 

9. Materiálno – technické a priestorové podmienky 
 

Budova materskej školy je 2 – poschodová so suterénom, kde sa nachádzajú 

účelové miestnosti - práčovňa, sušiareň a sklady pre potrebu MŠ a ŠJ. Prízemie tvorí 

chodba, riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne, detské šatne a centrálny 

kabinet učebných pomôcok. I. poschodie tvoria dve triedy, účelová miestnosť pre ŠJ 

– rozdeľovňa stravy a kancelária pre hospodárku MŠ, ktorá v prípade potreby slúži 

ako izolačka. Dve triedy sa nachádzajú aj na II. poschodí, a tiež účelová miestnosť 

pre ŠJ - rozdeľovňa stravy a ateliér pre výtvarné činnosti. Kuchyňa má samostatný 

vchod a s materskou školou je prepojená vnútorným schodišťom. Nemáme 

samostatnú jedáleň a preto stravu deťom podávame v triedach. 

Prostredie materskej školy je útulné, príjemné a harmonické rodinného typu, 

pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa. V plnej miere uspokojuje jeho psychické, 

citové a telesné potreby. Mikroklíma prostredia materskej školy pozitívne vplýva na 

pocit pohody pri pohybe, hre, učení a práci. Zariadenie tried - nábytok, textílie spĺňajú 
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bezpečnostné a hygienické normy. Prostredie úzko súvisí s cieľmi materskej školy, 

výchovou, vzdelávaním a s učením sa dieťaťa. 

V predchádzajúcom období boli vyradené staré stoly, stoličky a detské nábytkové 

steny vo všetkých triedach a vymenené za nové rešpektujúce antropometrické 

požiadavky - výška stolov, stoličiek zodpovedá vzrastu detí. Zariadenie je bezpečné, 

vyrobené z prírodných materiálov, ktoré neškodia zdraviu detí rozvíjajú ich estetické 

cítenie, a tiež je prispôsobené počtu detí v triede.  

Stoly sú umiestnené vo svetlej časti miestnosti so správnym dopadom svetla. 

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, 

pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok.  

Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore jednotlivých tried tak, aby spĺňali 

účelovosť vybavenia pre spontánne hry detí, a učiteľkou plánovanú a riadenú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní hrových kútikov a ich 

obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činností, zámerov a 

podľa záujmu detí o hrové prostredie. Učiteľky cieľavedome vytvárajú podnetné 

prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci 

pri tvorbe takéhoto prostredia. 

Pomôcky a hračky sú uložené na viditeľnom mieste - podporujú iniciatívu detí a 

rozširujú ich vnútornú motiváciu. Vybavenie materskej školy hračkami je dostatočné a 

veku primerané. Zvýšenú pozornosť budeme aj naďalej venovať ich výberu, kvalite, 

primeranosti a pravidelnému dopĺňaniu. 

Súčasne vybavenie kabinetu s učebnými pomôckami, telovýchovným náradím a 

náčiním, hudobnými a rytmickými nástrojmi a didaktickými pomôckami je na veľmi 

dobrej úrovni. Naďalej bude pre nás prioritou jeho dopĺňanie o ďalšie nové moderné 

vybavenie podnecujúce edukačný proces. Knižnice sú zriadené v jednotlivých 

triedach s detskou a odbornou literatúrou, a tiež v miestnosti pre hospodárku 

a v riaditeľni.  

V triedach sú k dispozícii počítače s internetom. Dve triedy sú vybavené interaktívnou 

tabuľou a notebookmi. Jedna z nich má aj vlastnú tlačiareň. Kopírka je k dispozícii 

v miestnosti pre hospodárku a v riaditeľni. Vlastníme interaktívne perá a k ním 

prislúchajúce hovoriace knihy, Bee Bot včielku, fotoaparát a ďalšie interaktívne 

pomôcky. 
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Ležadlá sú drevené, dostatočne pevné a stabilné, tepelne izolované, ľahko prenosné 

a skladateľné. Podlahy v materskej škole sú pokryté gumolitom. V triedach sú 

podlahy prikryté kobercami. 

K budove MŠ patrí aj oplotený areál školskej záhrady, ktorý je vybavený 

pieskoviskami, dreveným altánkom v tvare vláčika, domčekom so šmýkačkou, 

detským domčekom, futbalovými bránkami, basketbalovým košom, pružinovými a 

kyvadlovými hojdačkami, padacím mostom, záhradnými lavičkami, vybudovaným 

multifunkčným detským dopravným ihriskom (ďalej len DDI), exteriérovou tabuľou, 

ktorej súčasťou je stôl s lavičkou, dreveným koníkom, kolotočom. V období jar, leto 

a v jeseni sú na školskom dvore umiestnené ďalšie umelohmotné preliezačky 

a detské stoly s lavičkami. Za účelom aktívneho využívania DDI sú zakúpené 

odrážadla, šliapacie autíčka, kolobežky, dopravné značky, semafory, dopravné vesty 

a iné tvorivosť rozvíjajúce pomôcky, ktoré sa využívajú pri edukačných aktivitách aj v 

triedach. Nachádza sa tam aj veľké množstvo stromov, kvetinové , bylinkové  a 

zeleninové záhony. 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

Optimálne budeme hodnotiť deti cez výsledky z pedagogickej diagnostiky. 

Diagnostikovať nielen vedomosti a zručnosti, ale aj širokú škálu vlastností detí, ich 

názory, disciplinovanosť, psychomotorické zručnosti a ich postavenie v detskom 

kolektíve. Diagnostikovanie uskutočňovať v súčinnosti obidvoch učiteliek, ale i s 

psychológmi, lekármi a inými odborníkmi. Vytvorením portfólia pre každé dieťaťa 

reálne poukazovať na jeho spôsobilosť a zručnosť. Prispôsobiť deťom pravidlá 

hodnotenia tak, aby boli schopné primeraného sebahodnotenia, ale aj vzájomného 

hodnotenia výkonov medzi deťmi.  

Zo širokej škály diagnostických metód sa zameriame na:  

 pozorovanie 

 diagnostický rozhovor, 

 posúdenie, povzbudenie, a to tak aby:  

 deti neboli rozdeľované na úspešné a neúspešné, 

 neboli porovnávané ich výsledky s iným deťmi, 
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 hodnotenie dieťaťa bolo využité ako pozitívny nástroj motivácie 

/hodnotiť predovšetkým čo zvládol a pomôcť v tom, v čom má 

nedostatky/. 

 vytvárať priestor CPPPaP pre realizovanie depistáže u 5 – 6 

ročných detí     školskou psychologičkou.  

 

 

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Kontrolnú činnosť zamerať na úroveň, kvalitu vzdelávacích procesov a harmonickú 

organizáciu celého výchovno – vzdelávacieho procesu, ako aj ďalších školských 

aktivít. Školský vzdelávací program má poskytnúť pedagogickým zamestnancom v 

edukačnom procese flexibilne narábať s časom, striedať aktivizujúce metódy a formy 

práce. Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy, prípadne 

poverený pracovník. 

Hodnotenie je zamerané na:  

Neformálne hodnotenie: 

Zamerané je na priebežné hodnotenie zamestnancov v priebehu výkonu práce. 

Ide o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a zamestnancom, súčasť 

priebežnej kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania. 

Formálne hodnotenie: 

Je plánované hodnotenie zamestnancov, ktoré prebieha formou hospitácií. Pri 

hospitácií zisťujeme a analyzujeme stav a úroveň výchovy a vzdelania, 

 výsledky výkonu pedagogickej činnosti,  

 kvalitu výkonu pedagogickej činnosti, 

 náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, 

 osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií pedagogického 

zamestnanca. 

Problematika vnútorného systému kontroly zamestnancov je podrobne rozpracovaná 

v ročnom pláne vnútornej kontroly materskej školy, ktorý je súčasťou plánu práce 

školy. 
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