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2. Dôvod revidovania ŠkVP 

     

            V Čl. III zákona č.182/2017 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z.z.    

 V ustanovení § 7 ods. 4 sa dosiahlo, že s účinnosťou od 1.septembra 2017 už nie sú  

  súčasťou školských vzdelávacích programov tieto časti: 

   - personálne zabezpečenie 

   - podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

   - požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

    

   V ustanovení § 16 ods.2 sa dosiahlo, že s účinnosťou od školského roku 2017/2018 budú 

materské školy vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe 

žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

                 

 

 

  3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 Cieľom predprimárneho vzdelávnia 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. 

 

 

V súčinnosti s podmienkami školy a jej profiláciou sme si vytýčili nasledovné ciele: 

 

 viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, 

 získavať skúsenosti o predmetoch dennej potreby, 

 rozvíjať schopnosť tvoriť závery z pozorovanej činnosti, 
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 vytvárať vlastné predpoklady o situácií a predmetoch a následne si ich overiť, 

 hľadať súvislosti medzi vlastnými a novozískanými skúsenosťami a poznatkami,

 aplikovať získané poznatky v praxi, 

 vytvoriť podnetné prostredie bohaté na tlač a písaný text, 

 rozvíjať osobnosť dieťaťa prostredníctvom práce s knihou a literatúrou, 

 rozvíjať u detí schopnosť porozumenia vypočutého textu, 

 uplatňovať v práci metódy predčitateľskej gramotnosti, 

 rozvíjať predškolskú výchovu v súlade s požiadavkami spoločnosti - spokojné deti, 

spokojní rodičia, spokojní zamestnanci materskej školy, 

 rozvíjať osobnosť dieťaťa, stimulovať rozvoj tvorivosti, využívať problémové učenie, 

 pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu 

do ZŠ, 

      ●  do edukačného procesu zaraďovať nové koncepcie a metódy rozvoja tvorivosti ako 

 brainstorming , situačné a inscenačné metódy,  

 

4. Stupeň vzdelania 

 

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. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia. 
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5. Vlastné zameranie materskej školy 

 

 

 Rozvíjať ochotu detí spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií, rozvíjať nadšenie 

a záujem o prírodnú časť sveta, vytvárať priestor na vysvetlenie si javov vlastným spôsobom 

postavenom na minulej a aktuálnej skúsenosti prostredníctvom prírodovedného vzdelávania 

 

 

5.1  Prírodovedná gramotnosť 

 

 Dieťa je veľký objaviteľ, preto by sa malo už v materskej škole začať s rozvíjaním  

prírodovednej gramotnosti. Je dôležité poskytovať mu, čo najviac podnetov pre skúmanie,  

experimentovanie a bádanie sveta, ktorý ho obklopuje. Prírodovedná gramotnosť vedie k 

rozvoju postojov človeka, ktoré získava v rámci prírodovedného vzdelávania na pochopenie 

javov, na riešenie problémov spojených s prírodou a zasahovaním do nej. Pomáha človeku žiť 

zaujímavo a zodpovedne, aby si vytvoril svoj názor ako funguje svet. Prírodovedné 

poznávanie zoznamuje dieťa s obklopujúcou prírodou, jej realitou, s javmi, aby si uvedomilo 

význam a hodnoty v chápaní environmentálnych postojov a poznatkov pre nadobúdanie 

prírodovednej gramotnosti v materskej škole. 

 

 Naša materská škola sa dlhodobo venuje rozvoju enviromentálneho cítenia a 

vytváraniu  kladného vzťahu k prírode a jej ochrane. Pre realizáciu cieľov  hľadáme 

najvhodnejšie a najúčinnejšie metódy. Aj keď je naša škola vybavená učebnými pomôckami, 

mikroskopmi, ďalekohľadmi, lupami, skúmavkami na pozorovanie rastu rastlín, obrazovým 

materiálom, didaktickou technikou a edukačnými programami, vieme, že najúčinnejšie 

získavanie nových skúseností je priamym pozorovaním, zažitím situácie na vlastnej koži. V 

Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0– predprimárne vzdelávanie je prírodovedné 
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poznanie obsiahnuté v tematickom okruhu „Príroda“ – rozvíjanie poznania života na zemi, 

prírodné javy, svet a vzťah k prírode, živé a neživé predmety, vedomosti o zemi a vesmíre a 

pod. Prirodzenou požiadavkou je prepájať detské skúsenosti s novým poznaním, 

prostredníctvom aktívneho učenia sa dieťaťa. V materskej škole, to realizujeme 

najprirodzenejším prostriedkom, ktorým je „hra“.  

 Učenie založené na hre v predškolskom veku prebieha cez zážitky a príprave 

prostredia. Učiteľky vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárajú  príležitosti na učenie sa 

deti prostredníctvom zážitkového učenia, pričom rešpektujú  individuálne a osobnostné 

schopnosti a aktuálnu rozvojovú úroveň. 

Našou snahou je aby detí v rámci vzdelávania v prírodovednej oblasti získali poznatky v : 

 

 ● chápaní a význame rastlín a živočíchov, 

 

 ● význame vody, vzduchu, pôdy a zeme pre život, význame biologického odpadu, 

 

 ● zásahoch človeka na prírodné prostredie a pod. 

 

 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti pozitívne ovplyvňuje vzťah dieťaťa k prírode  

a prispieva k rozvoju detskej osobnosti. V prírodovednej oblasti budeme realizovať tieto 

aktivity : 

 

● výsadba a starostlivosť o kvety, 

● separovanie odpadu (plasty, papier, sklo), 

● zber prírodnín a plodov, 

● vychádzky zamerané na spoznávanie stromov, rastlín a zvierat,  

● rôzne pokusy s vodou, prírodnými a umelými materiálmi,  

● sledovanie filmov s prírodnou tematikou,  

● besedy s odborníkmi, účasť na projektoch, a pod. 

● bádať, manipulovať, sústredene a cielene pozorovať, 

● vytvárať symboly a nástroje zaznamenávania, 

● používať netradičné merania, testovania, 

● vypracovať a overovať predpoklady a hypotézy, 

● formovať zrozumiteľné činnosti (experiment, skúmanie, pozorovanie, atď.) 
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   Objavovať vo svojom bezprostrednom okolí všetko, s čím súvisí svet písma a čísel, 

schopnosť reagovať na čítaný text, porozumieť mu, zreprodukovať ho, napodobňovať 

a graficky zaznamenať to, čo vidí. 

 

 

5.2   Predčitateľská  gramotnosť 

 

 Pod pojmami predčitateľská gramotnosť, počiatočná čitateľská a počiatočná pisateľská  

gramotnosť rozumieme kompetenciu dieťaťa objavovať vo svojom bezprostrednom okolí  

všetko, s čím súvisí svet písma a čísel, schopnosť reagovať na čítaný text, porozumieť mu,  

zreprodukovať ho, napodobňovať a graficky zaznamenať to, čo vidí. V prvom rade, by 

predškolské deti mali mať možnosť pochopiť princíp čítania, teda to, že slovo korešponduje s 

textom v knihe a to korešponduje so skutočným predmetom, dejom či činnosťou. Súčasne by 

mali pochopiť, že sa čítajú písmená, a nie obrázky, že sa číta zľava doprava, riadky zhora, 

dole, že text obsahuje veľmi cenné informácie. Toto pochopenie vzniká u detí pozorovaním 

druhých ľudí pri čítaní a následne vlastnými pokusmi čítať.  

 V materskej škole by mali mať deti dostatok príležitosti vidieť zblízka učiteľku,ako 

číta. Najúčinnejšia metóda predčitateľskej gramotnosti je predčítanie a samotné čítanie a 

sprostredkovávanie textov, ako zdrojov informácií. Dieťa sa nenásilným spôsobom učí 

princípom čítania, je k čítaniu motivované, pri čítaní je vytváraná pozitívna klíma spájaná s 

radosťou, s peknými zážitkami zo spoločných činností dieťa – dospelý. 

 Dôležitá je radosť z čítania, ktorá zaručuje akúsi obranyschopnosť pre prípad, že pri 

nasledujúcej výučbe čítania sa objavia prekážky. Podstatnou prípravou na čítanie je, aby si 

dieťa vyžadovalo čítanie, aby to malo pre neho význam, aby sa čítanie stalo jeho potrebou. 
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Táto úloha je v súčasnosti veľmi  náročná, ale pre nás pedagógov výzvou k tomu, aby sme 

spoločne s deťmi objavovali zmysel knihy, spoločne s deťmi poznávali krásu písaného, 

čítaného slova. Určite ešte nie je prekonaná metóda: výchova literatúrou a výchova k 

literatúre. Ako podporovať záujem predškolských detí o knihu a čítanie? 

 

 knihy, časopisy sú deťom v triede voľne k dispozícií  

 organizovať hodiny voľného čítania –číta celá trieda 

 exkurzia do knižnice, aktívna spolupráca s knižnicou 

 besedy, stretnutia zo spisovateľmi 

 

Oblasť predčitateľskej gramotnosti sa v našej materskej škole rozvíja prostredníctvom 

nasledovných činností: 

 

 vytvorenie podnetného prostredia s prvkami predčitateľskej gramotnosti ako je 

abeceda, čísla, farby, geometrické tvary... 

 vytvárať pomôcky na podporu rozvoja predčitateľkej gramotnosti, 

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať metódy predčitateľkej gramotnosti, 



 vzdelávanie sa v danej oblasti či už formou sebavzdelávania, alebo prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania, 

 vymieňanie si skúseností a prezentácia na stretnutiach interného metodického 

združenia, 

 rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky ako príprava na písanie – dopĺňanie 

pomôcok na rozvíjanie grafomotoriky, 

 eliminovať nespisovnú výslovnosť a nárečové prvky v reči dieťaťa, 

 realizovať množstvo aktivít zameraných na rozvoj aktívnej slovnej zásoby, 

 osvojiť si schopnosť určiť začiatok a koniec textu, smer písaného textu. 

 

 



10 
 

 

6. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 

Dĺžka pobytu dieťaťa v materskej škole je zväčša 1-4 roky (deti s OPŠD). Forma 

výchovy a vzdelávania je celodenná, s umožnením poldennej prevádzky podľa rozhodnutia 

rodičov. 

 

7. Učebné osnovy 

 

 Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej 

činnosti sme si zvolili  nasledovné princípy: 

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

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

podtém, ktorým sa venujeme jeden podľa potreby i viac týždňov. 

Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha 

písomnou formou minimálne na dobu jedného týždňa. Formálnu stránku plánov VVČ 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 v ktorom sa 

nachádza. Deti navštevujúce našu materskú školu pochádzajú z vyhovujúceho sociálneho 

prostredia. 

 

 

8. Vyučovací jazyk 

 

V CZŠ s MŠ sv. Faustíny 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. 
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9. Spôsob  a podmienky  ukončovania  výchovy  a vzdelávania 

a vydávanie 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, ktoré sa vydáva na základe žiadosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťa získa počas slávnostnej 

rozlúčky s celou materskou školou. Na rozlúčke sa zúčastňujú aj rodičia detí. Ukončenie v 

našej MŠ prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je slávnostná rozlúčka, kde deti skladajú sľub 

predškoláka, získajú osvedčenie a darčeky. Druhá fáza je neformálna opekačka s rodičmi 

a noc v materskej škole. Osvedčenie sa vydáva na konci školského roka s dátumom 30. jún. 

 

 

 

 

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej materskej školy patria hračky 

a nábytok pre detí ktoré spĺňajú bezpečnostné a zdravotné požiadavky. Každá trieda je 

dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti 

na základe čoho môžeme kvalitne plniť ŠkVP. Obidve triedy sú vybavené počítačom,  

tlačiarňou, jedna trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a farebnou tlačiarňou čo nám 

umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti 

využívame digitálny mikroskop a zväčšovacie lupy fotoaparáty,ďalekohĺady. Materská škola 

disponuje pomôckami na oboznamovanie sa s magnetizmom. 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. Podnetnosť prostredia na rozvíjanie 

predčitateľskej gramotnosti tvoria pomôcky ako je abeceda, čísla, geometrické tvary, farby s 

grafickým popisom. Prípravu na vstup do školy a rozvíjanie grafomotorických zručností nám 

napomáha rozvíjať množstvo pomôcok, zameraných na tento účel. Súčasťou materiálno-
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technického vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné 

náradie, náčinie, hudobné nástroje, výpočtová technika. Dopĺňame ich podľa potreby v 

triedach s ohľadom na kvalitu a primeranosť detí. Učebné pomôcky sú v jednotlivých 

triedach. Hudobné nástroje, didaktická technika, výpočtová technika je na veľmi dobrej 

úrovni. Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia, 

oboznamovanie sa so stromami a kvetmi, ktoré samé pomáhali sadiť. Na školskom dvore 

máme vytvorený pocitový chodník, ktorý dáva možnosť spoznávania prvkov živej a neživej 

prírody. 

 

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

 Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia vymedzujú cesty a spôsoby 

overovania dosahovania vzdelávacích štandardov. Pedagogické diagnostikovanie spájame 

s hodnotením aktuálnej vývojovej úrovne detí a základnými otázkami – čo má dieťa vedieť, 

čo by malo vedieť v skupine detí. 

Pri kontrole a hodnotení budeme využívať najmä : 

● pracovné listy 

● prácu v pracovných zošitoch 

● detské výtvarné činností / plošné a priestorové objekty, výkresy, výsledky modelovania  

a pod.( portfólio detí) 

● kvízy a súťaže podľa konkrétneho obsahového celku 

● spev piesní, recitovanie básní, riekaniek a pod. 

● vyhodnocovaním úspešnosti v rámci externej evaluácie, 

● zhodnotením výchovno – vzdelávacích výsledkov detí. 

 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je získať relevantný a dlhodobý 

prehľad o rozvoji a učení sa dieťaťa aj o zrealizovaných opatreniach a ich účinnosti, ktoré 

smerujú k zlepšeniu  kvality materskej  školy. Učiteľkám a vedeniu  materskej školy  

poskytuje  spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s dieťaťom, ako aj individuálne vzdelávacie 

pokroky dieťaťa a výsledky vlastného vzdelávacieho úsilia učiteliek. Jedenkrát  ročne sú  tieto  
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poznatky zhrnuté v sumatívnom  hodnotení. Súhrn zovšeobecnených výsledkov  je  jedným  

z podkladov k vypracovaniu správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne vnútornej kontroly. 

 

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 a zástupkyňa pre MŠ. Je zameraná 

predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. 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 MŠ. 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. 
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 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.  

 

 

 


