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„ Povedz mi niečo – a ja to zabudnem. 

Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať. 

Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať. 

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

J.A. Komenský 

 

VYMEDZENIE VLASNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

 viesť ich k systematickej starostlivosti o svoje zdravie, preferovať zdravý životný 

štýl ( pravidelný pitný režim, konzumácia zdravej výživy, otužovanie, športovanie), 

 podchytiť talent dieťaťa k športu, 

 rešpektovať individuálne zvláštnosti a predpoklady detí pri rozvíjaní ich 

špeciálnych  pohybových zručnosti a schopnosti v plávaní, korčuľovaní, lyžovaní, 

kĺzaní a sánkovaní, 

 vytvárať podnetné prostredie na motorický rozvoj v interiéri i exteriéri MŠ, 

 vytvárať podmienky pre zmysluplné využitie nadania  v záujmovom krúžku 

anglického jazyka, 

 naučiť ich riadiť si svoj voľný čas so zameraním na výber hodnotných a športových 

aktivít do svojho denného režimu, 

 prebúdzať  environmentálne cítenie prostredníctvom priameho kontaktu 

s prírodou,  

 uvedomovať si význam a hodnotu prírody pre život človeka i živočíchov, utvárať si 

k nej citový vzťah, prejaviť ho ochranárskymi postojmi, 

 rozvíjať prirodzenú radosť z pohybu a utvárať stav pohody; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 

Naša materská škola je zameraná na výchovu detí a rodičov k zdravému životnému 

štýlu, čo je realizované v dvoch rovinách: športovo - pohybovej a výchovou cielenou na 

rozvíjanie  environmentálneho cítenia detí.  

MŠ má výborné podmienky na realizáciu pohybových, či pohybovo-relaxačných 

činností, na osvojenie si nových pohybových zručnosti formou sezónnych aktivít a kurzov. 

Poloha školy má dobré podmienky na realizáciu športových a environmentálnych aktivít 

počas pobytu vonku v priebehu všetkých ročných období napr. basketbal, prehadzovanú, 

futbal, skoky na trampolínach, chôdza na choduliach a iné. Ponúka možnosť rozvíjania 

špeciálnych pohybových zručností a schopností ako napr.: plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, 

kĺzanie a sánkovanie. MŠ rozvinula spoluprácu s CVČ OLYMP Levoča zameranú na 

predprimárnu plaveckú prípravu a lyžiarskou škôlkou v Ski centre Levočská dolina.  

Enviromentálnu výchovu budeme rozvíjať realizáciou cielených vzdelávacích aktivít 

priamo v prírode pri turistických vychádzkach, ale aj počas pobytu vonku. Organizovať 

budeme exkurzie, výlety,  návštevy ochrancov prírody v Spišskej Novej Vsi. 

 Od roku 2003 Materská škola na ul. Staničnej 20 je budovou elokovaného pracoviska 

Základnej školy s materskou školou na ul. Levočskej 53 v Harichovciach. 

 Škola je dvojtriedna s kapacitou 45 deti a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť 

deťom od troch do šiestich rokov. V Harichovciach je jedinou materskou školou. Škola 

k svojej činnosti využíva jednopodlažnú budovu s dvomi triedami v ktorých sú zriadené hrové 

kútiky, ktoré pravidelne dopĺňame. K triedam prislúchajú spálne a metodický kabinet. Jeden 

pavilón budovy tvorí výdajňa stravy, ktorá sa dováža zo školskej jedálne základnej školy. 

Súčasťou MŠ je rozsiahly areál plný zelene situovaný v centre obce. V exteriéri je časť 

školského dvora vyhradená pohybovým aktivitám na preliezkach, pružinových hojdačkách, 

balančnom chodníku, hrám v pieskovisku, alebo kolektívnym športovým hrám ako futbal, 

prehadzovaná, basketbal. Na školskom dvore je dostatok  priestoru pre voľné pohybové 

činnosti, tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti, komunikačné činnosti, ale aj špeciálne 

činnosti vedené učiteľkami. Vonkajší areál školy je bohatý na zeleň, stromy, okrasné kríky 

ktoré sú pravidelne udržiavané a  ponúka deťom možnosti k bádaniu, pozorovaniu 

a skúmaniu, ale hlavne k oddychu. 

 



UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Škôlkárik“ sú 

vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

Výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí vyberáme podľa zvolenej 

týždennej témy. Týždenné témy nie sú pevne stanovené, učiteľky v triedach si ich svojvoľne 

určia. Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania je možné a aj žiaduce vzájomné prelínanie 

vzdelávacích oblastí a ich integrácia. Výkonové štandardy je možné spájať alebo deliť. 

Výkonové štandardy dosahované v bežných denných aktivitách nie je potrebné plánovať a 

učiteľky ich majú označené alebo farebne zvýraznené medzi ostatnými. K jednoduchšiemu 

plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti je nám nápomocný metodický materiál vytvorený 

ŠPÚ „Adaptácie výkonových štandardov“. 

V heterogénnej triede prispôsobujú obsah vzdelávania jednotlivým deťom podľa 

diagnostiky deti. V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje 

formou voľných hier a hrových činnosti. 

VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA Východiskami k plánovaniu je rešpektovanie 

taxonómií vzdelávacích cieľov, dodržiavanie didaktických zásad, metód vyučovacieho 

procesu. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľky. Spôsob, 

forma, rozsah plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určíme a odsúhlasíme na prvej 

pedagogickej porade. Na pedagogickej porade sme sa dohodli aj na používaní skratiek 

denných aktivít v MŠ, ktoré budú používať všetky učiteľky našej školy. 

 

HaHČPVD Hry a hrové činnosti podľa voľby deti 

ZC  Zdravotné cvičenie 

VA  Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 

PV  Pobyt vonku 

PVA  Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 

KČ  Krúžkové činnosti 

 

 

 



SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Ukončenie absolvovania predprimárneho vzdelávania je na konci júna daného 

školského roka na slávnostnej „Rozlúčke predškolákov“ za účasti všetkých predškolákov, 

mladších deti ich rodičov a pozvaných hostí. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania materská škola odovzdá len deťom, ktorých rodičia o to písomne požiadajú. 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 
 

 Materiálno-technické a priestorové podmienky vyhovujú potrebám edukačného 

procesu a kapacite materskej školy podľa platnej legislatívy. Postupne prebieha modernizácia 

interiéru materskej školy. V každej  triede MŠ je k dispozícii digitálna technika z Národného 

projektu MŠVKaŠ SR: PC, tlačiareň, interaktívna tabuľa, 1 ks TV,  internet, kopírovacie 

zariadenie, 1 ks notebook , Včielka Bee Bot a tablet. V MŠ  je zapojený  internet. V triedach 

sú zriadené knižnice s pedagogickou a detskou literatúrou, ktorá sa aktuálne dopĺňa a 

obnovuje. Triedy sú vybavené dostatočným množstvom učebných pomôcok a hračiek pre 

skupinové a individuálne hry detí.  

 Priestorové podmienky materskej školy spĺňajú hygienické normy a kapacity určené 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.  

  Školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia MŠ. Slúži na 

realizáciu denných aktivít ako sú zdravotné cvičenia, dopoludňajšie cielené vzdelávacie 

aktivity, pobyt vonku i popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity. Prostredníctvom projektu 

(Revitalizácia materských škôl 2012) a sponzorských prostriedkov postupne dochádza k 

výmene starých, kovových prvkov za nové, moderné. Našim prioritným zámerom je rozčleniť 

areál školského dvora na jednotlivé zóny podľa charakteru aktivít, ktoré deti najčastejšie 

robia. Od roku 2012 postupne budujeme pohybovú, výtvarnú, oddychovú, enviromentálnu 

a pracovnú zónu. Na školskom dvore máme k dispozícii 1 pieskovisko. Piesok je pravidelne 

kontrolovaný a udržiavaný rodičmi a upratovačkou. V šk. roku 2016/2017 sme v rámci 

projektu Orange dali postaviť nový altánok pre deti na školskom dvore, ktorý bude slúžiť na 

oddych a relax pre deti v letných horúčavách. Veľkú pozornosť venujeme údržbe školského 

areálu, pokračujeme v starostlivosti o zeleň na školskom dvore, vysadenú v rámci projektu 

„Obec deťom“. Rastú tu listnaté, ihličnaté stromy a kríky, ktoré v letnom období poskytujú 

dostatok tieňa a priestor na enviromentálne aktivity. Školský dvor je bezpečným, estetickým a 



funkčným hrovým prostredím pre deti našej školy. V súčasnosti sme začali realizovať 

oddychovú a enviromentálnu zónu centrom ktorej sú farebné indiánske totémy v blízkosti 

ktorých plánujeme urobiť sedenie pre deti (z drevenej guľatiny do tvaru kruhu) ktoré bude 

miestom pre: 

 detské oslavy, rozlúčku s predškolákmi, posedenie s rodičmi, s hrou a spevom na 

gitare, 

 čítanie rozprávok a povestí, rozprávanie príbehov napr. o indiánoch, 

 prehlbovanie spolupatričnosti a sociálnych vzťahov, 

 rozvoj hrubej motoriky (chôdza po nerovnom teréne). 

V budúcnosti plánujeme vybudovať v átriu za školou bylinkovú a kvetinovú záhradu 

o ktorú sa budú starať deti spolu s pani učiteľkami. Našou najväčšou túžbou je na južnej 

strane dvora vyrovnať terén a vybudovať dopravné ihrisko, ktoré si vyžaduje značnú 

investíciu. 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM HODNOTENIA DETÍ 

Pedagogické hodnotenie výchovy a vzdelávania je systematický proces, ktorý vedie k 

určeniu kvality a výkonov vykazovaných deťmi, učiteľmi a vzdelávacím programom. Cieľom 

hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí je poskytnúť dieťaťu a učiteľke spätnú väzbu o tom, 

ako dieťa zvládlo požiadavky, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké a v čom sú jeho 

pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, usmernenie ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov, k zlepšeniu výkonu. Účelom nášho hodnotenia je 

získavať a efektívne využívať informácie a podklady slúžiace na rozpoznanie silných a 

slabých stránok dieťaťa, posudzovať výkon a závery aktivít v materskej škole. Ďalším 

kritériom je sledovanie a zaznamenanie individuálneho rozvoja detí, ich pokrok v učení, 

sebaobsluha, tempo a priebeh ich celkového vývoja.  

Hlavnou metódou kontroly a posudzovania výsledkov práce detí je pedagogické 

pozorovanie, ktoré učiteľka prevádza každodenne. Najčastejšie využívanými metódami 

hodnotenia sú: pozorovanie, hry, záznamy v pedagogickej diagnostike, spätná väzba, analýza 

produktov detskej činnosti, rozbor pracovných listov, hodnotenie výtvarných prác i 

hodnotenie výkonu detí verejnosťou, vystavovanie prác detí, portfóliá, verbálne hodnotenia – 

rozhovory s deťmi, skupinová diskusia, diagnostický rozhovor, sebahodnotenie detí a 

vzájomné konzultácie učiteliek.  



Aby kontrola a hodnotenie boli efektívne a plnili svoje poslanie, vykonávame ich 

sústavne, systematicky. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti 

na úspešné a neúspešné. Výkon dieťaťa porovnávame s jeho výkonom, nie s výkonom 

ostatných detí. 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY  

 

Hodnotenie zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly a 

hodnotenia, ktorý je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre kvalitnú 

realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v práci, zodpovednosti a 

aktivity pracovníkov. Je to proces, pomocou ktorého materská škola posudzuje pracovnú 

výkonnosť, plnenie úloh a požiadaviek, ktoré sú na zamestnanca kladené. Hodnotenie 

chápeme ako proces motivačný, stimulujúci zamestnancov k zvýšenej výkonnosti, 

pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti a identifikácie zamestnancov so školou ako aj 

pozdvihnutie kultúry našej materskej školy. Problematika vnútorného systému kontroly a 

hodnotenia zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly 

školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy. 

 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI 

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI A ZABEZPEČENIE PODMIENOK 

INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA  

 

Prioritnou úlohou edukácie dneška je postupné pretváranie školy smerom k 

inklúzivnému vzdelávaniu a zabezpečeniu práva každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie. 

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj 

vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľka 

materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami zváži, či: - na prijatie takéhoto dieťaťa sú vytvorené vhodné 

podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.). 

 Základom inkluzívnej edukácie detí so zdravotným postihnutím i detí prichádzajúcich 

zo sociálne a kultúrne znevýhodňujúceho prostredia, je koncepcia tvorivo-humanistického 

rozvoja osobnosti. Prostredníctvom nej chceme dosiahnuť optimálny rozvoj každého 



integrovaného dieťaťa, aby sa cítilo zdravé, šťastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo učiť 

pre seba čo najefektívnejším spôsobom, tempom a metódou, ktorá mu umožní získať čo 

najviac na úrovni svojho osobného maxima.  

Východiskom a základným dokumentom je Vzdelávací program pre deti so 

zdravotným znevýhodnením – predprimárne vzdelávanie, ktorý je dostupný na stránkach 17 

Štátneho pedagogického ústavu a stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 

2017.  

Obsah vzdelávania bude tak maximálne prispôsobený ich individuálnym osobitostiam, 

aby zabezpečil: všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa, rozvoj jeho individuality, privykanie 

na zdravý životný štýl, umocnil pocit bezpečia a spokojnosti každého dieťaťa.  

V období adaptácie (na začiatku školského roka) handicapovaného dieťaťa, ak to bude 

vyžadovať výchova a vzdelávanie aj v priebehu školského roka, riaditeľka zabezpečí asistenta 

učiteľa, ktorého prítomnosť umožní individuálnu formu práce s dieťaťom.  

Denný poriadok pre dieťa so zdravotným znevýhodnením bude flexibilný, 

prispôsobený individuálnym potrebám. Jeho vyváženosť v striedaní činností zabezpečí 

dieťaťu optimálny biorytmus, bezstresové prostredie a vytvorí časový priestor na učenie hrou. 

 

 

 

 

 

 

 
 


