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1.Názov školského vzdelávacieho programu

   ,,Cesta za poznaním, cez tajomné okienko“ nazrieme a spoznáme históriu obce Markušovce, 

bohaté kultúrne pamiatky, prostredie, zvieratá, krásy prírody, minulý a  súčasný  život  ľudí. 

Tým chceme láskavým, všestranným a priateľským prostredím prebúdzať u detí aktívny 

záujem a chuť pozerať okolo seba, objavovať vždy niečo nové, čo bolo, je a bude a s odvahou 

ukázať, čo vieme, čo zvládneme a dokážeme.

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a 

sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v 

spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a 

vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov.

Vlastné ciele:
 Motiváciou a hrami rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, 

rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí.

 Individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie 

( materská škola)

 Edukačnú činnosť zameriavať na výchovu k tvorivosti, oceňovať tvorivé myslenie 

detí, všímať si nové myšlienky, podporovať deti v praktickom overovaní nových 

vedomostí.

 Pri školských aktivitách umožňovať deťom byť kreatívne, mať radosť, zažívať pocity

            zodpovednosti, samostatnosti a nezávislosti.

 Využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a uvedomenie si triedy 

ako výchovného spoločenstva, na odstraňovanie agresivity...., získavať mravné 

návyky, spôsoby kultúrneho správania, základy životného štýlu a celého života.

  Prostredníctvom bežných denných situácií, ale aj modelových situácií si utvárať 

základnú detskú predstavu o tom, čo je dobré a čo zlé, čo sa smie a čo nesmie 

(neklamať, nebrať cudzie veci, neničiť veci okolo seba, neubližovať, neponižovať, 

neposmievať sa druhým) a vo vývojovo zodpovedajúcich situáciách sa podľa tejto 

predstavy chovať (doma, v materskej škole i na verejnosti).



 Vytvárať inkluzívne podmienky vzdelávania podávaním dostatočného množstva 

informácií, usporadúvaním spoločných akcií s rodičmi, vzájomnou komunikáciou a 

vťahovaním rodičov do predškolského vzdelávania a chodu materskej školy.

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom krúžkovej 

činnosti – anglický jazyk, zdravá chrbtica, náboženská výchova

 vychovávať k dopravnej disciplíne – rozvíjať schopnosť v praktických situáciách 

uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara,

 naučiť využívať digitálne technológie:

 ponúknuť dieťaťu možnosť zaznamenať svoj výtvor, kresbu, zvukovú

                     nahrávku, model, či fotografiu

 používať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa

  podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na

čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu 

organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí

  prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič – učiteľ konzultáciami,

 poradenstvom, spoluprácu rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí – viď.

( plán práce materskej školy) 

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského

vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

     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.

4. Vlastné zameranie školy

       Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole v Markušovciach prebieha v súlade so 

štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).



     Školský vzdelávací program (ŠkVP) ,,Cesta za poznaním  cez tajomné okienko“ v našej 

MŠ, je zameraný na:  

 REGIONÁLNU A TRADIČNÚ  ĽUDOVÚ  KULTÚRU

 ZDRAVOTNÚ  VÝCHOVU

 ENVIROMENTÁLNU  VÝCHOVU

 História obce Markušovce

     Poznávanie ľudových tradícií, kultúrno - historických pamiatok v obci Markušovce, kde sa  

materská škola nachádza. Hrad, kaštieľ, kostol a  letohrádok Dardanely deťom pripomínajú 

rozprávky o kráľoch, princeznách, rytieroch, vílach a preto otvorením ,,tajomného okienka“ 

nás cesta zavedie do rozprávok plných prekvapení a zaujímavosti.

 utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti

 poznať kultúrne tradície našich predkov,

 pestovať a rozvíjať cit ku kráse k tradičnému uchovávaniu dedičstva našich predkov,

 posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám

 utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti

 poznať kultúrne tradície našich predkov,

 pestovať a rozvíjať cit ku kráse k tradičnému uchovávaniu dedičstva

našich predkov

 posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám,

 obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície pri štedrovečernom

stole, zvyky na Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície, Stavanie mája v obci,

 košikárstvo, drôtikárstvo – spolupráca s krúžkom šikovných dôchodkýň...)

 Veľká pozornosť je venovaná okrem histórie:

 hudbe /letohrádok Dardanely, kostol/ – poznávanie hudobných nástrojov, 

zúčastňovanie sa na koncertoch (vianočný koncert ),príprava programov k oslavám 

(Vianoce, Deň matiek, Úcta k starším a i.)

 výtvarnému umeniu /letohrádok Dardanely, kaštieľ, hrad, kostol/ - nástenné maľby, 

zdobené okná, porcelán, nábytok, oblečenie, koberce a iné.



 enviromentálnej výchove /prostredie kultúrno – historických pamiatok/ - park 

a záhrada v okolí kaštieľa a letohrádku Dardanely nám dáva možnosť celoročného 

využitia na pobyt vonku a dosahovanie vlastných cieľov v edukačnom procese.

   Každá epocha našich dejín a rovnako dejín umenia, prináša nový pohľad na svet vôkol nás 

a našich detí a taktiež na hľadanie si svojho miesta v ňom.

Zdravotná výchova

      Prostredníctvom toho zamerania učíme deti vnímať svoj stav zdravia i choroby a vyjadriť 

dospelému pocity z vlastného ochorenia, ako aj na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri 

úraze alebo ochorení, napr. privolaním dospelej osoby.

Ciele zdravotnej výchovy:

 dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, dodržiavanie zdravého životného štýlu

 utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu

 uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity vrátane pobytu v prírode (pohybové hry, 

zdravotné cviky i športové aktivity)

 budovanie adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie

 otužovanie detí

 rozvíjať schopnosť sebaochrany v zdravotnej oblasti

 odbúrať strach a paniku z nezvyčajných situácií

 pri realizácií pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady 

psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na 

zásadu primeranosti a postupnosti

 pracovať s konkrétnymi úlohami integrovaného obsahu civilnej ochrany (CO) 

schváleným MŠ SR a pracovať s tematickými celkami : riešenie mimoriadnych 

udalostí, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, 

dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu

        



  Enviromentálna výchova

      Pretože v obci je dostatok bezpečného a prirodzeného priestoru na to, aby sa deti naučili 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, a zároveň 

aby chápali potrebu ochrany životného prostredia i na celom svete, ďalším zameraním našej 

materskej školy je zameranie na environmentálnu výchovu.

Ciele environmentálnej výchovy:

 chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a k zvieratám 

v prírode

 podieľať sa na ochrane svojho najbližšieho okolia

 poznávať pojem liečivé rastliny

 poznávať nebezpečie a ohrozenie ľudí pri znečistení vôd a ovzdušia

 esteticky vnímať čisté, upravené prírodne prostredie a naopak

 zaujať odmietavé stanovisko v prípade negatívneho zásahu do prírody (pozorovať 

i prípadne negatívne správanie dospelých)

 oboznamovať sa i prakticky sa podieľať na separácii odpadu z MŠ (papier, sklo, plasty 

a bio –odpad)

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Dĺžka štúdia: od 1 do 4 rokov

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na 

predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol 

odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené 

plnenie povinnej dochádzky.

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná

6. Učebné osnovy
   Učebnými osnovami našej materskej školy sú mesačné obsahové celky  rozpracované do 

týždenných tém a príslušné charakteristiky obsahových celkov jednotlivých vzdelávacích 



štandardov a  vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách.

Súčasťou celého ŠkVP je pracovať so ŠVP a metodickým materiálom k plánovaniu výchovno 

–  vzdelávacej činnosti v materských školách.

6.1Východiská plánovania

Výchovno-vzdelávaciu činnosť (ďalej VVČ) plánujeme týždenne, plánujeme cielené  

vzdelávacie aktivity. Výchovno-vzdelávací plán pre príslušný týždeň vypracúva  učiteľka 

rannej zmeny a popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, učiteľka poobednej zmeny . Obsah 

i forma plánu VVČ je plne v kompetencii každej učiteľky.

Pri plánovaní dopoludňajších cielených vzdelávacích aktivít zohľadňujeme rozvrhnutie 

vzdelávacích oblastí (ďalej VO) na časový úsek jedného týždňa (podľa odporúčaného 

rozvrhnutia uvedeného v ŠVP). 

 Pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy zo

ŠVP, ktoré prispôsobujú schopnostiam danej skupiny deti.

 Výkonové štandardy môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale i spájať do logicky

integrovaných celkov. Spravidla teda v rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu 

vzdelávacích oblastí resp. k integrácii výkonových štandardov z niektorých VO.

 Výkonové štandardy, ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených

každodenných situáciách nie je potrebné (na druhej strane však ani zakázané) zámerne 

plánovať cielené vzdelávacie aktivity:

 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi

i dospelými,

 reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť

prejavu prispôsobuje situácii,

 používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom,

 pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu,

 oslovuje menom rovesníkov v triede,

 pozná mená učiteliek v triede

 predstaví sa deťom i dospelým,

 nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami

 deťmi i dospelými

 volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu



 odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou sa zdraví.

 používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu

situáciu,

 rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania 

 správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým 

 spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov 

 sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností 

 dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť 

 reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií –pozitívne 

i negatívne 

 správa sa priateľsky k deťom i dospelým 

 požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje 

 poďakuje pomoc od druhých 

 poskytne iným pomoc 

 obdarí druhých 

 podelí sa o veci 

 reaguje adekvátne na dobré skutky 

 presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom 

 nenásilne rieši konflikt 

 odmieta nevhodné správanie 

 uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania 

 pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti 

 má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, 

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

 ovláda základné sebaobslužné činnosti 

 aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a 

dodržiava čistotu pri stolovaní 

 udržiava poriadok vo svojom okolí

7. Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.



8. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávania 

dokladu o získaní 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. 

Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy stránky rozvoja osobnosti 

dieťaťa. 

Formovanie týchto stránok je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť 

a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa v vzdelávať sa po celý život.

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v 

základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

9. Personálne zabezpečenie

      Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva zástupkyňa MŠ a 3 učiteľky

predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

(Zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.) Svoje schopnosti a skúsenosti využívajú v každodennej 

pedagogickej práci a preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, sú 

schopné profesijného a osobnostného rozvoja, ako súčasť kolektívu sú schopné vzájomnej 

efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a spolupráce.

Do pedagogického diania v materskej škole môžu v prípade individuálnych potrieb detí a

v rámci inkluzívneho vzdelávania participovať rodičia, sociálny pracovník, prípadne odborník

z oblasti odborného poradenstva.

Prevádzkoví pracovníci spĺňajú požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného 

zaradenia. Medzi nepedagogických pracovníkov pracujúcich v našej materskej škole patrí 

upratovačka.



10. Materiálno - technické a priestorové podmienky

      V materskej škole, bola vykonaná rekonštrukcia okien a vchodových dverí, zavedenie 

plynového kúrenia, rekonštrukcia jednej kupelňe

 prostredie materskej školy - spĺňa estetické a emocionálne kvality

 každá trieda -  je jedinečná a podnetná pre deti

     Usporiadanie triedy, umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach   v

      hrových skupinách

 hrové a pracovné kútiky -  sú umiestnené v priestore, ktoré sú vybavené účelovo 

a slúžia na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno – 

vzdelávaciu činnosť O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní 

rozhoduje každá učiteľka vo svojej triede.

 hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy. 

            Dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu a veku primeranosť

 detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, 

hudobné nástroje, didaktické technika, počítače , interaktívna tabuľa– sú súčasťou 

materskej školy

      Detská a  učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky zaujímavých

      a certifikovaných publikácií. Učebné pomôcky, sú umiestnené v učebných skladoch a

      slúžia celému pedagogickému zboru.

      Telovýchovné náradie a náčinie sa priebežne vymieňa a doplňuje, učiteľky  využívajú  

náradie a náčinie, ktoré sa nachádza v materskej škole.

 spotrebný materiál – na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti, dopĺňajú rodičia 

na začiatku školského roka, ale je nedostačujúci a taktiež je doplňaný počas celého 

roka

 nábytok triedy – má rešpektovať antropometrické požiadavky. Má byť čo 

najjednoduchší, prispôsobený počtu detí, má byť vyhotovený z prírodných materiálov, 

voskovaný alebo morený ekologickými prípravkami, aby neškodil zdraviu detí, má 

byť bezpečný a má rozvíjať estetické cítenie detí nábytok v triedach sa zakupil 

a vymenil.

 stoly a stoličky – sú vymenené za nové a spĺňajú parametre rozmerov

 ležadlá – sú pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, prenosné a skladateľné

      Bola vykonaná výmena vankúšov, perín a  posteľného prádla.



 školský dvor  - je ohradený plotom, je v ňom umiestnené pieskovisko, ktoré je 

chránené lexanovým krytom, piesok sa vymieňa pravidelne

 školské ihrisko -  nemáme, ale je v štádiu rokovania obecného zastupiteľstva a 

zriaďovateľa

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní
      Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a 

hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ / 

zástupkyňa MŠ.Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú 

pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  Krúžkovú činnosť vykonáva so 

súhlasom zákonných zástupcov lektor, ktorý zodpovedá za  bezpečnosť detí počas krúžkovej 

činnosti.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a 

ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej 

pracovnej náplne.

Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový 

priestor na hru a učenie sa dieťaťa.

Stravovanie detí má pevne stanovený čas. Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. 

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. Pri starostlivosti o 

zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne

rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom

poriadku materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste.

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

    Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. 

Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského 

roka.



Pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a pre nadané deti učiteľky

spracujú individuálny plán, konzultujú ho s centrom výchovného poradenstva a prevencie

(CPPP, logopéd...)

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

  Zamestnanci budú kontrolovaní na základe :

 pozorovania ( hospitácie )

 rozhovoru

 sledovania pokroku detí vo výsledkoch pod vedením učiteľa

 hodnotenia výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, 

mimoškolskej činnosti atď.

 hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly je spracovaný v ročnom pláne vnútroškolskej 

kontroly.

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  zamestnancov

    Účelom ďalšieho vzdelávania je sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie

odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v súlade s najnovšími

progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami

pedagogickej a odbornej praxe.

Požiadavky sú spracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných

zamestnancov.


