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                                                            Nie je v moci nikoho , aké deti sa rodia, 

                                                            v našej moci však je, aby sa správnou 

                                                                   výchovou stali dobrými. 

                                                                                J.A. Komenský 
 

Školský vzdelávací program má názov „Krok za krokom“ , ktorý definuje edukačné ciele, 

obsah, funkciu, špecifiká predprimárneho vzdelávania na materskej škole. Zahrňuje 

vyučovacie stratégie, metódy, organizačné formy a podmienky na jej realizáciu. Vychádza 

z úloh, ktoré sú hlavným dokumentom schválený Ministerstvom školstva SR v súlade 

s medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách pre  

predprimárne vzdelávanie ISCED – 0. Zohľadňuje a rešpektuje jej priestorové  materiálno – 

technické personálne podmienky a rozvojové možností detí predškolského veku. 

 

I. Všeobecná charakteristika školy 

 
V roku 2002 sa začala prevádzka v novej budove materskej školy a zároveň bol vytvorený 

právny subjekt zlúčenín základnej školy s materskou školou. Poskytuje celodennú výchovu 

a vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov, v prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú 

formu výchovy a vzdelávania.  

Edukačný proces v materskej školy je zameraný na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa po 

stránke kognitívnej, perceptuálno- motorickej a sociálno – emocionálnej. Základnou víziou 

školy je vychovávať detí  , naučiť detí zodpovedne žiť v harmónií voči sebe, ľuďom a celému 

svetu, na čo nadväzuje i motto školy. Naša materská škola sa nachádza v blízkosti hlavnej 

cesty .Neďaleko  je park a preto využívame krásu a dostupnosť prírody v našej obci 

v edukačnom procese a to vychádzkami, pozorovaním, environmentálnymi hrami, učíme detí 

vnímať krásu prírody jej rozmanitosť, bohatosť, význam pre človeka, ale predovšetkým 

chrániť ju a neznečisťovať.  

Hlavnou myšlienkou Školského vzdelávacieho programu je podporovať celostný osobnostný 

rozvoj dieťaťa, aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania emocionality 

a sociability, ďalej rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, pomôcť dieťaťu 

formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie. 

 

II.  Ciele výchovy a vzdelávania 
 

Poslaním našej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno vzdelávacie činnosti  

s usporiadaním tak , aby sa stal život detí v nej radostný, zaujímavý a príťažlivý . Výchovu 

a vzdelávanie detí uplatňujeme v duchu „Tvorivo humanistickej výchovy“ 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu úroveň v oblasti kognitívnej, 

sociálno – emocionálnej a Perceptuálno – motorickej. 

Cieľmi predškolskej výchovy sú: 
 rozvíjať u detí environmentálne cítenie 

 uplatňovať individuálne a skupinové formy práce pri rozvíjaní komunikatívnych 

zručnosti detí 

 vedieť sa z adaptovať na zmenu prostredia v materskej školy 

 zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri hrách a hrových činnostiach 

 utvárať zmysel pre povinnosť 



 posilňovať kooperatívne správanie 

 potláčať nenásilnosť a asertivitu v správaní 

 pripraviť detí na vstup do ZŠ vo všetkých oblastiach kognitívnej , sociálno – 

emocionálnej a Perceptuálno – motorickej, kde hlavnou výchovno – vzdelávacou 

metódou je hra 

 zvýšenú pozornosť venovať grafomotorickým zručnostiam 

 posilňovať u detí sebadôveru, sebahodnotenie a rozvoj tvorivosti detí 

 

III. Stupeň vzdelania 
 

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 vydáva materská škola 

a slávnostne odovzdáva na konci školského roka. 

 

IV. Vlastné zameranie školy 
 

Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo  SWOT analýzy ,z Projektu Phare a metodiky 

„Krok za krokom. Do tohto projektu bola zapojená naša materská škola od roku 2003/2004. 

Projekt Phare   bol realizovaný pod gesciou Úradu vlády SR a Ministerstva školstva SR.  

Jej cieľom je vychovávať detí v súlade s individuálnymi osobitosťami. Počas rannej 

a popoludňajšej činnosti ponúkame deťom  samostatnú prácu v centrách aktivít. Každé 

centrum aktivít má svoje značky, ktoré deti používajú pri výbere činnosti, ktoré sú zamerané 

na rozvoj tvorivosti a zážitkového učenia, na rozvíjanie manipulačných a pohybových 

zručností detí, podporujúcich experimentovať, skúmať. 

 

 

Obsahový celok Téma Podtémy 

Jeseň 

(IX) 
Škola a život v nej 

Opäť v škole 

Moja rodina a ja 

V budove našej školy 

Moja obľúbená hračka 

Jeseň 

(X) 
Človek a príroda  

                        /jeseň/ 

Jeseň je už tu 

Čarovný košíček 

Vtáky v našom okolí 

Plody stromov a kríkov 

Farby 

Jeseň 

(XI) 

 Zdravie a bezpečnosť 

Moje telo 

Jedzme zdravo 

Veci okolo nás 

Bezpečnosť na ceste 

 

Zima 

(XII) 

    Zimné radovánky 

Čakanie na Mikuláša 

Vianočné želanie 

Zimné športy , oblečenie 



Zima 

(I) 

      Zima 

Zima je tu 

Obyvatelia lesa 

Pracovné profesie 

Sneh, ľad, mráz 

Zima 

(II) 
Čo znamená - kedy 

Tešíme sa na školu 

Časti dňa 

Dni v týždni 

Rozprávkový karneval 

Jar 

(III) 

Kniha náš kamarát 

Slovenské rozprávky a rozprávkové 

príbehy 

Je tu jar 

Jar v záhrade a na poli 

Cesta do vesmíru 

Jar 

(IV) 
Príroda sa zobudila 

Jarné kvety 

Sviatky jari –Veľká noc 

Príroda a jej krása 

Aprílové počasie 

Jar 

(V) 
Čo sa na mňa usmialo 

Zvieratka a ich mláďatá 

Úsmev mojej mamy 

Život hmyzu 

Lúka a rieka 

Leto 

(VI) 

Tešíme sa na leto 

Planéta detí 

Kde sa všade vyberieme 

Prichádza leto, Lúčime sa zo 

škôlkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesiac september 

Obsahový celok „ Jeseň                                                                          

Téma: „ Škola a život v nej“                      
Podtéma:1. Opäť v škole 

               2.Moja rodina a ja 

               3.  V budove našej školy 

               4.  Moja obľúbená hračka 

 

Charakteristika celku: Prostredníctvom hier sa zoznamovať s prostredím materskej školy, 

vytvárať priateľské vzťahy  ,približovať a oboznamovať sa s predmetmi a  prácou ľudí. Zaujať 

a vyjadriť  postoj k rodine. 

 

Prierezové témy :  -Osobnostný a sociálny rozvoj 

                -Ochrana života a zdravia 

                -Mediálna výchova  

                -Výchova k tvorivosti 

                -Predčitáteľská gramotnosť 

        

Tematický 

okruh 
Obsahové štandardy Výkonové štandardy Kompetencie 

Ja som Orientácia v priestore 

Orientovať sa vo vzťahu v priestore/ vo 

vzťahu k vlastnej osobe/                    / PMO/ 

Podoblasť:- pohybová 

Psychomotorické 

Ja som 
Svalové napätie 

a dýchanie. 

Kontrolovať pri pohybe svalové napätie 

a dýchanie                                           /PMO/ 

Podoblasť:- pohybová 

Psychomotorické 

Ja som 

Pravidlá, 

rešpektovanie 

a spolupráca . 

Dodržiavať zvolené pravidla, spolupracovať, 

rešpektovať ostatných                         /PMO/ 

Podoblasť : pohybová 

Osobnostné 

Ja som Pracovné návyky 

Zvládnuť sebaobslužné činnosti/obliekať sa, 

obúvať sa, umývať sa čistiť si zúbky atď./ 

a návyky správneho stolovania           /PMO/ 

Podoblasť : pracovná 

Psychomotorické 

Ja som Technická tvorivosť 

Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu, postupne od väčších až 

po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie 

a podľa predlohy                                /PMO/ 

Podoblasť : pracovná 

Psychomotorické 



Ja som 
Meno a priezvisko 

dieťaťa 

Predstaviť sa menom aj priezviskom    /KO/ 

Podoblasť : informačná 

Kognitívne 

 

Ja som Rodina a jej členovia 
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny     /KO/ 

Podoblasť : informačná 

Kognitívne 

Učebné 

 

Ja som 

Orientácia 

v bezprostrednom 

okolí domova 

a materskej školy 

Orientovať sa v telesnej blízkosti domova 

a Materskej školy                                   /KO/ 

Podoblasť : etická , vlastenecká 

Kognitívne 

Ja som 

Riešenie krízových 

situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

s neznámymi osobami/odmietnuť sladkosti 

od neznámych osôb, vnímať to ako 

nebezpečenstvo ohrozenia zdravia/       /KO/ 

Podoblasť : zdravotná 

Informačne 

Kognitívne 

Ja som Komunikácia emócií 

Komunikovať prijateľným spôsobom 

pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť 

pocity                                                   /SEO/ 

Podoblasť : jazyková, komunikatívna 

Komunikatívne 

Ja som 
Kontakt v 

komunikácií 

Vedieť predstaviť seba a svojho kamaráta 

/SEO/ 

Podoblasť : jazyková, komunikatívna 

Sociálne 

 

Ľudia 
Ľudské činnosti a ich 

umelecké stvárnenie 

Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov 

/KO/ 

Podoblasť: informačná 

Kognitívne 

Učebné 

Ľudia 
Počúvanie s 

porozumením 

Počúvať s porozumením                        /KO/ 

Podoblasť: jazyková ,komunikatívna 

Osobnostné 

 

Ľudia 
Orientácia v emóciách 

iných osôb 

Rozlíšiť pozitívne a negatívne emócie 

druhých osôb                                        /SEO/ 

Podoblasť: etická 

Osobnostné 

Učebné 

Príroda Pohyb v prírode 

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

prírodnými alebo umelými prekážkami 

/PMO/ 

Podoblasť: pohybová 

Psychomotorické 

Kultúra 
Tanec a pohybová 

improvizácia 

Uplatňovať získané schopností v pohybovej 

improvizácii podľa hudby                  /PMO/ 

Podoblasť: umelecko-expresívna hudobná 

Psychomotorické 

Učebné 

Kognitívne 

Kultúra Bydlisko 
Pomenovať miesto svojho bydliska       /KO/ 

Podoblasť: etická, vlastenecká 

Kognitívne 

 

Kultúra Tvorivosť v hre 
Uplatňovať tvorivosť v hre                  /SEO/ 

Podoblasť: pracovná 

Kognitívne 

 

Kultúra Kompozičné celky 

Tvoriť s využitím fantázie kompozičné 

celky                                                     /SEO/ 

Podoblasť :pracovná 

 

Kognitívne 

Učebné 

Kultúra 

Detská, ľudová 

a autorská poézia a 

próza 

Počúvať s porozumením a citovým 

zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

poéziu, rozprávky a príbehy                /SEO/ 

Podoblasť :umelecko-expresívna literárna 

Komunikatívne 

Učebné 

 



Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti 
 pohybové a relaxačné cvičenia 

 kreslenie ľudskej postavy 

 rozprávanie podľa obrázka „MŠ“ 

 zostavovanie rôznych obrázkov konštruktívne ,námetové, dramatické hry 

 hry v centrách aktivít 

 spevácke činnosti- známe piesne 

 rozhovor o rodine 

 hra na rytmických a melodických nástrojoch 

 pracovné činnosti – navliekanie koráliek 

 strihanie ,lepenie farebného papiera „Jesenné listy 

 dramatizácia rozprávky „Veľká repa“ 

 

Učebné zdroje 
 detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky 

 pexesu, puzzle 

 inštrumentálne nástroje 

 pracovné listy 

 pracovné zošity : Písanka predškoláka , Matematika predškoláka 

-výtvarný, prírodný, odpadový materiál 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek: 

 

Oblasti : PMO  / Perceptuálno-motorická oblasť/ 

                KO    / kognitívna oblasť / 

                SEO  /Sociálno – emocionálna oblasť/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denný poriadok 

 
Trieda: 3 – 6 ročné deti 

 

Čas Činnosti 

7.00 

Otvorenie MŠ , schádzanie detí 

 

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí v CA 

 

Ranný kruh –spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

 

Pohybové a relaxačné cvičenia 

 

9.00 – 9.30 
Osobná hygiena, desiata 

 

9.30 

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, 

hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej,  grafomotorickej  

oblasti... 

 

Pobyt vonku 

 

12.00 

Osobná hygiena, obed 

 

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok 

 
14.30-15.00 Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant 

15.00-16.30 
Hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové ,priamo i nepriamo 

usmernené, hodnotenie dňa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpracované denné činnosti v MŠ 
 
Hry a hrové činnosti- sú to  hry a aktivity detí navodzované učiteľkou. Súčasťou hier 

a hrových aktivít sú vopred plánované edukačné aktivity 

Pohybové a relaxačné cvičenia: obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. 

Realizujú sa každý deň v určitom 

čase s dodržiavaním 

psychohygienických zásad. Patria 

k vopred plánovaným aktivitám. 

 
Pobyt vonku: obsahuje pohybové 

aktivity detí, vychádzky, edukačné 

aktivity. Realizujú sa každý deň. 

Jedinou výnimkou sa nemusia 

uskutočniť za nepriaznivých 

podmienkach / silný vietor../ 

Odpočinok: sa realizuje 
v závislosti od potrieb detí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu: sa realizujú v presnom stanovenom čase. 



Organizačná forma predškolského vzdelávania je  

EDUKAČNÁ AKTIVITA: 

je navodená učiteľkou, kde učiteľ využíva situačné rozhodovanie, ktoré znamená schopnosť 

pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí. Uplatňuje zásady najmä cieľavedomosti, 

názornosti a primeranosti. Pri realizácií edukačnej aktivity je dôležité, aby sa dieťa mohlo 

nenásilne učiť a prežívať zážitky úspechu. Edukačná aktivita je súčasťou denného poriadku. 

Výchovno – vzdelávacie požiadavky majú byť stanovené tak, aby ich deti mohli splniť 

a zároveň , aby učenie pociťovali ako odmenu za vynaložené úsilie. Časové trvanie edukačnej 

aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa a dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na 

vývinové osobitosti. Edukačná aktivita nesmie deti preťažovať. Učiteľ riadi pedagogický 

proces prostredníctvom výchovno – vzdelávacích činností, ktoré sa striedajú. Edukačná 

aktivita sa realizuje prostredníctvom foriem práce: v skupine detí/hry v centrách aktivít/, 

frontálne/súčasne so všetkými deťmi /, individuálne. Plánovanie výchovno – vzdelávacej 

činnosti je v kompetencii učiteľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


