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     1.  VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY  

A VZDELÁVANIA  

       

    Naša materská škola cieľavedome a systematicky podporuje dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu  na školské 

vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.  

    Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si 

stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom 

programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

     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 s ohľadom na ciele stanovené v 

koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, vlastným zameraním školy, s potrebami a 

záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.  

 

 Vlastné ciele: 

       

-  Získať prvotné základy komunikačných kompetencií, matematických kompetencií a 

kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa, 

riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych kompetencií, 

občianskych a pracovných kompetencií. 

 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti, logické myslenie, tvorivosť a predstavy v 

každodenných aktivitách a využívať netradičné formy vzdelávacích aktivít  na podporu 

poznávania a učenia detí. 

 

- Naučiť deti sebaobsluhe a základným hygienickým návykom, chrániť si svoje zdravie 

a zdravie iných, dbať na správnu výživu a pestovať u detí návyky súvisiace so zdravým 

životným štýlom. 

 

-  Rozvíjať schopnosti dieťaťa pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej 

školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti na cestnej 

komunikácii. 

 

- Rozvíjať základné pohybové zručnosti a schopnosti, kultivovaný pohybový prejav. 

 

- Rešpektovať multikultúrnosť rodín, prihliadať na sociokultúrne a socioekonomické 

rodinné  zázemie dieťaťa. 

 

- Posilňovať lásku a úctu k rodičom a k blízkym ľuďom. 

 

- Vštepovať  kladný vzťah ku kultúrnym a národným  tradíciám, k materinskému  jazyku. 

 



-  Spolupracovať s rodičmi na úrovni formálnej /Rada školy, rodičovské stretnutia/ a 

neformálnej- /besiedky, výlety a iné spoločné akcie/. 

 

-  Ekologicky motivovanými činnosťami rozvíjať environmentálne cítenie detí a zmysel 

pre ochranu životného prostredia: 

 

➢ Ekoprogramy Daphne 

➢ Olománia 

     

 -  Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na materskú školu a pripraviť deti na vstup do ZŠ,   

 edukačným pôsobením na dieťa napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok  

 školskej spôsobilosti.: 

 

➢ Depistáž predškolákov 

➢ Logopedický skríning 

➢ Tematické stretnutia s odborníkmi /školský psychlóg, logopéd/ 

 

 -  Implementovanie digitálnych technológií do edukačnej činnosti:  

 

✓ prostredníctvom obsahu edukácie v predprimárnom veku oboznámiť deti s počítačom 

a získať elementárne zručnosti s jeho využitím, 

✓ získavať vedomosti z edukačných počítačových programov, riešiť jednoduché 

algoritmy, 

✓ rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie v grafických programoch, 

✓ využiť v edukácii digitálne hračky 

 

  -  Zaraďovať projekty a krúžky s cieľom integrovane rozvíjať všetky vzdelávacie oblasti    

 rozvoja osobnosti dieťaťa a so zameraním sa na individuálny prístup k dieťaťu: 

 

PROJEKTY MŠ: 

 

 „ Počítač- náš kamarát“  

 „ V zdravom tele- zdravý duch“ 

 „ Poznaj svoje mesto“ 

 „ Hygiena  a starostlivosť o zdravie“ 

 „ Čarovný svet hudby"  

 „ Moje kamarátky knihy“  

 „ Kto nám pomáha - lekári, policajti, hasiči" 

 „ Čo dokážu farby“ 

 „ Chránime našu zem“ 

 „ Dopravná výchova a bezpečnosť na ceste" 

 

 

 



KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V MŠ: 

 

         -  Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy detí prostredníctvom krúžkovej činnosti – 

          anglický jazyk, tanečný krúžok , športový krúžok, kreatívne dielne: 

 

✓ poskytovať výučbu cudzieho jazyka, kde deti pod vedením skúsenej lektorky   

       získavajú prvé základy a poznatky o cudzom jazyku 

 

✓ osvojovať si základy pohybovej kultúry v tanečnom krúžku 

 

✓ v  krúžku športovej prípravy  zvyšovať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a obratnosť   

       detí. 

 

✓ v krúžku kreatívne dielne získavajú nové zručnosti vo výtvarných technikách,  

       rozvíjajú si tvorivé myslenie a fantáziu  

 

ŠPORTOVÉ KURZY:  

 

    Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik, Kurz gymnastiky, Olympiáda MŠ 

 

 

2.  STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

              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. 

 

 

3.  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 

             Keďže naša materská škola je súčasťou základnej školy a je situovaná v centre 

mesta, v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, vlastné zameranie materskej školy  je 

prispôsobené  možnostiam, ktoré nám prostredie a poloha ponúka.  

       Medzi hlavné výhody patrí priestorové vybavenie MŠ , možnosť využívať telocvičňu 

a športový areál nachádzajúci sa v priestoroch školského dvora. V rámci aktívneho 

pohybu a športovania na školskom dvore / napr. loptové hry, atletické  športy, pohybové 

aktivity  na rozvíjanie obratnosti a akrobatických zručností, jesenná, zimná a letná 

športová olympiáda/  systematickou realizáciou aktivít utvárame a upevňujeme vzťah a 

pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu.  



         Vzhľadom k polohe, kde sa MŠ nachádza, začleňujeme do výchovno- vzdelávacej 

činnosti aj  návštevy kultúrnych inštitúcií  /Bábkové divadlo, knižnica a pod./, výlety do 

prírody, exkurzie /podľa aktuálnej ponuky/. Snažíme sa  smerovať od tradičnej školy k 

modernej s novými metódami výchovno-vzdelávacej práce. 

  

                          Zameranie našej MŠ je rozdelené do nasledovných  podoblastí: 

 

   

Príprava dieťaťa na vstup do           

             základnej školy 

 

         

          Hlavným poslaním našej materskej školy je úzka spolupráca so základnou školou, 

v ktorej budove sídlime a má dlhoročnú tradíciu. 

         Cieľom spolupráce je uľahčiť dieťaťu adaptáciu na školské prostredie, umožniť 

mu,  

aby prechod z MŠ do ZŠ bol plynulý, radostný a zároveň mal pozitívny vplyv na 

zvyšovanie 

úrovne predprimárneho vzdelávania. 

 

✓ systematicky a cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa v súlade s požiadavkami 

modernej edukácie 

 

✓ položiť základy záujmu  dieťaťa k poznávaniu a učeniu 

 

✓ dosiahnuť u detí školskú pripravenosť rozvojom a úspešným využívaním získaných 

elementárnych spôsobilostí 

 

 

 

V zdravom tele- zdravý duch 

 

 

           Cieľom profilácie našej materskej školy je výchova k zdravému životnému štýlu, 

podpora fyzického a duševného zdravia, pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa, 

rozvíjanie sebapoznania, sebazdokonaľovania a sebahodnotenia. Prioritou našej 

materskej školy je, aby sa pohyb pre deti stal  potrebou v každodennom živote a 

pevným návykom do budúcna. 

 

Pozornosť sústredíme na tieto dôležité úlohy: 

 

✓ znižovať chorobnosť detí 



 

✓ zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú vybavenosť detí 

 

✓ utvárať pozitívne  postoje k zdravému životnému štýlu 

 

 

 

       Počítač náš kamarát 

 

 

  

          Cieľom  je naučiť deti zodpovedne a zmysluplne používať digitálne 

technológie a úspešne ich integrovať do procesu výchovy a vzdelávania v materskej 

škole. Prostredníctvom vhodne zvolených digitálnych technológií možno dieťa 

motivovať k hravému objavovaniu a skúmaniu, prispieť k rozvoju ich tvorivosti, 

logického myslenia a kľúčových kompetencií. Deti získajú pozitívny vzťah k 

technológiám, čo je dobrým vkladom do budúcnosti. 

 

✓ správne používať digitálne médiá a programovateľné hračky (digitálny fotoaparát 

a kamera, digitálny mikroskop, programovateľná hračka-Bee-Bot) 

 

✓ elementárne základy využitia práce s počítačom a digitálnych výučbových  

softvérov 

 

 

4.  DĹŽKA DOCHÁDZKY DETÍ A FORMY VÝCHOVY   

     A VZDELÁVANIA DETÍ 

 

                    Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje deťom   

      Predprimárne vzdelávanie v čase od 7:00 do 17:00 hodiny na základe potrieb a  

      požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska zriaďovateľa. 

      Do materskej školy prijímame spravidla  deti od troch rokov do šiestich rokov, deti s   

      odloženou školskou dochádzkou a prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú jeden rok  

      pred plnením povinnej školskej dochádzky. Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy  

      je  niekoľkoročná, spravidla 1-4 roky, podľa požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa a   

      kapacitných podmienok školy 

      Poskytujeme celodennú formu výchovy a vzdelávania, ale na požiadanie rodičov   

      poskytujeme i poldennú formu výchovy a vzdelávania. 

               

 

 

 

 



      5.  UČEBNÉ OSNOVY 

 

              Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách. 

       Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí najmenej v 

rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách /Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 

2016/  v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

         5.1   TÉMY A PODTÉMY OBSAHOVÝCH CELKOV 

 

               Materská škola bude používať vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

          http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf/ 

 

       Učebné osnovy sú upravené do štyroch obsahových celkov, ktoré sa členia na témy 

a podtémy. 

 

 

OBSAHOVÝ    CELOK: JESEŇ                        TÉMA:    ŠKÔLKÁRI 
                 Naša MŠ a moji  kamaráti 

 

      

                 Tajomstvo hračiek 

 

                 

                         Moja rodina 

 

                    

   Moje bydlisko – miesto, kde bývam 

 

               

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf/
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf/


 

 OBSAHOVÝ  CELOK : JESEŇ                    TÉMA:  FAREBNÁ JESEŇ 
          Zber ovocia a zeleniny 

 

              

Tajomstvo lesa- 

stromy a kríky 

   

               Zvieratká z lesa 

 

            

Počasie 

 
 

Farby a tvary okolo nás 

 

 

OBSAHOVÝ CELOK JESEŇ                     TÉMA:  ŽIJEME ZDRAVO 
Ľudské telo, zmysly, 

starostlivosť o zdravie 

 

       

Potraviny a stravovanie 

 

 

Pracovné profesie 

 

 

Bezpečnosť na ceste- doprava 

 

 

      

   OBSAHOVÝ CELOK: ZIMA                TÉMA: RADOSTI ZIMY 



Strýčko Mikuláš 

 

 

 

Tešíme sa na Vianoce 

 

                                                           Čarovné Vianoce 

                                                               

 

   OBSAHOVÝ CELOK  ZIMA                          TÉMA: PANI ZIMA 

   Starostlivosť o zvieratká a vtáky v zime 

 

 

Časové vzťahy 

 

Mráz a tajomstvo snehovej vločky 

                        

Zimné športy 

 

        

   OBSAHOVÝ CELOK: ZIMA                       TÉMA: ČAROVNÁ ZIMA  
               Živá a neživá príroda 

                  

    Fašiangy – ľudové zvyky, karneval 

 

 



Predmety a ich vlastnosti 

 

 
 

Športujeme hravo 

 

 
 

 

OBSAHOVÝ CELOK: JAR            TÉMA: Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 
                  Kniha, priateľ človeka 

 

                     

        Poznávame rozprávky a bájky 

 

                 

Jar už klope na dvere 

 

 

     Sviatky jari- Veľká noc a jej zvyky 

 

                  

 

 OBSAHOVÝ CELOK: JAR                     TÉMA: CHRÁNIME PRÍRODU 
                  Zvieratá a ich mláďatá 

 

                   
 

Kvitnú kvety- záhradné a lúčne kvety 

 

             
 



                           Chránime les 

                        
 

     Vesmír – slnko, mesiac hviezdy 

                  

 

 

  OBSAHOVÝ CELOK JAR                     TÉMA: VYKUKLO SLNIEČKO 
                  Mamička má sviatok 

 

                        

                       Krásy nášho mesta 

 

                               
             Doprava v našom meste 

 

 

Rozmanitosť prírody – hmyz 

 

 

        

OBSAHOVÝ CELOK : LETO                     TÉMA: VESELÉ LETO     
Deň detí celého sveta 

 

 

Exotické zvieratá 

 

 



Život pri vode a vo vode 
 

    

Tešíme sa na leto 

 –  letné športy 

    

Tešíme sa na prázdniny 

 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.2 CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH CELKOV 

                           

                    OBSAHOVÝ CELOK: JESEŇ 

 
             Časové trvanie je tri mesiace  -  september, október, november 

 

        Nástup do materskej školy, do novej triedy je pre dieťa prelomovým obdobím.  

Činnosť s dieťaťom preto zameriame na spoznávanie prostredia MŠ, podnecovanie komunikácie 

 a kooperáciu medzi deťmi, učiteľkami a zamestnancami MŠ. V jednotlivých témach si budú 

postupne uvedomovať a spoznávať život v MŠ, význam rodinného prostredia, spoznávať mesto 

v ktorom žijú. 

 Budeme vytvárať návyky pravidelného pohybu, podporovať zdravý spôsob života, spoznávať 

svoje telo a starať  sa a chrániť svoje zdravie. 

V jeseni máme naplánované viaceré aktivity zamerané na poznávanie a ochranu prírody, na zber 

prírodnín, tvorivé dielne z plodov jesene, ovocné dni .                  

 

S E P T E M B E R 
 

TÉMA: „ ŠKÔLKÁRI“ 
 

Podtémy: Naša materská škola a moji kamaráti 

                                            Tajomstvo hračiek 

                                            Moja rodina 

                                            Moje bydlisko 

 

„NAŠA MŠ  A MOJI KAMARÁTI“ 

 

- vychádza z potrieb detí adaptovať sa na nové prostredie  

- zoznámia sa s prostredím MŠ, miestnosťami, deťmi v triede , spoznajú ich mená, priezviská, 

naučia  sa navzájom oslovovať a nadväzovať kontakty  

- spoznajú mená a priezviská učiteliek a ľudí, s ktorými budú prichádzať v MŠ pravidelne do 

styku,  spoznajú ich prácu 

- spoznajú postupnosť činností, ktoré tvoria režim dňa 

- oboznámia sa so základnými pravidlami komunikácie a s ostatnými pravidlami, ktoré sú 

nevyhnutné  pre vzájomnú kooperáciu v materskej škole 

    

 

 



„TAJOMSTVO HRAČIEK“ 

 

- zoznámia sa s hračkami a didaktickými pomôckami v MŠ, postupne sa naučia s nimi 

manipulovať a využívať ich v hrách, spoznajú bezpečnostné riziká spojené s ich používaním 

- spoznajú vlastnosti hračiek a predmetov, ktoré ich obklopujú 

- naučia sa efektívne používať rôzne elektronické hračky a pomôcky 

                                                   

„MOJA RODINA“ 

 

 - spoznajú štruktúru a funkciu rodiny, kto je kto v rodine, vymenujú členov blízkej rodiny 

 - naučia sa orientovať v základných príbuzenských vzťahoch          

 - začnú vnímať rodinu ako miesto lásky, bezpečia a istoty, ako sociálnu skupinu so svojimi  

   pravidlami a hodnotami, ktoré dieťa na seba automaticky preberá, porovnajú ich s pravidlami, 

ktoré sú všeobecne platné pre spoločnosť 

- rozlíšia vzťahy v materskej škole  a v rodine 

 

„MOJE BYDLISKO“ 

 

- spoznajú vlasť a mesto v ktorom žijú 

- bližšie sa zoznámia s okolím domova a MŠ, naučia sa adresu svojho domova a MŠ 

- prezentujú svoje mesto (bydlisko) a jeho dominanty rôznymi metódami 

 

                                                                            

 

O K T Ó B E R 
                                

TÉMA: „ FAREBNÁ JESEŇ“ 
 

Podtémy:  Zber ovocia a zeleniny 

                               Tajomstvo lesa- stromy a kríky 

       Zvieratká z lesa 

                                                    Počasie 

    Farby a tvary 

 

„ZBER OVOCIA A ZELENINY“ 

 

- získavať poznatky o zbere úrody v záhradách, utvárať si predstavy ako a kde rastie zelenina   

  a ovocie, 

- poznávať prácu rodičov ,starých rodičov, na poli a v záhrade,  



-spoznávanie jesenných druhov ovocia a zeleniny –„dary jesene“a ich využitie na ďalšie    

 spracovanie  

- spoločne si pripraviť jedlá (šaláty) z rôznych druhov ovocia a zeleniny. 

- poznávať, rozlišovať a triediť ovocie a zeleninu podľa vzhľadu, chuti a vône.  

- prakticky uplatňovať hygienické návyky správnej konzumácie ovocia a zeleniny, 

- uvedomiť si významu konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie človeka  

 

                                              

„TAJOMSTVO LESA- STROMY A KRÍKY“ 

 

- spoznávať druhy lesných stromov, kríkov a ich plodov- tvoriť produkty z jesenných plodov v  

  tvorivých dielňach, 

- uvedomovať si nebezpečenstvo zberu a konzumácie neznámych lesných plodov a húb 

- prehlbovať poznatky súvisiacich s prípravou rastlinnej ríše na zimný spánok, 

- nadobúdanie elementárnych ochranárskych poznatkov, utvárať si emocionálne bohatý vzťah  

  k prírode, prebúdzať environmentálne cítenie 

- využívanie globálnej motoriky pri výletoch do prírody- turistické vychádzky spojené s priamym   

  pozorovaním 

 

„ZVIERATKÁ Z LESA“ 

 

 - spoznávanie lesných a poľných zvierat, ich príprava na zimu prostredníctvom sprostredkovaného   

  pozorovania, čítania, edukačnými programami na PC 

-  tvorba pojmovo-obrázkovej mapy 

-  vciťovať sa  do sveta zvierat prostredníctvom tvorivej dramatiky.  

- formovať  kladné postoje k zvieracej ríši, uvedomiť si spojitosť rastlinnej a živočíšnej ríše.  

 

„POČASIE “ 

 

- charakteristika ročného obdobia jeseň, jesenného počasia a porovnávanie s ostatnými ročnými  

  obdobiami,  

- spoznávanie, pomenovávanie jesenného rázu počasia v priamom pozorovaní, 

- prehlbovanie poznatkov pri rozhovoroch, edukačných hrách, prezeraní a čítaní z encyklopédií, 

- utvrdenie si poznatkov prostredníctvom dramatických hier, tvorba kalendáru počasia, 

- správne obliekanie vzhľadom k počasiu, 

- poznávanie významu počasia pre prírodu,  

- získať  elementárne poznatky o čase, 

 

„FARBY A TVARY“ 

 

- spoznávanie a pomenovávanie predmetov dennej potreby, s ktorými prichádzajú do styku, 

- poznávanie vlastností predmetov, 



- rozlišovanie a pomenovávanie farieb a geometrických tvarov prostredníctvom didaktických hier,  

 manipulačnými a praktickými činnosťami, experimentovaním, riešením pracovných listov  

 a edukačných programov na PC 

   - použitím rôznych výtvarných a pracovných techník vytvárajú zmysluplné aj neurčité tvary 

- spoznávanie názvov základných a doplnkových farieb, ich svetlých a tmavých odtieňov 

 

 

                                                      

N O V E M B E R 
                                       

                                                  

                                 TÉMA: „ ŽIJEME ZDRAVO“ 

 

Podtémy: Ľudské telo, zmysly, starostlivosť o zdravie 

                                        Potraviny a stravovanie 

                                        Pracovné profesie 

                                        Bezpečnosť na ceste – doprava 

 

         „ ĽUDSKÉ TELO, ZMYSLY, STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE“ 

 

- spoznajú časti ľudského tela v základných anatomických kategóriách (hlava, oči, viečka,   

  obočie, ústa, zuby, jazyk, nos, uši, krk, rameno, lakeť, predlaktie, päsť, dlaň, zápästie, prsty,   

  chrbát, hrudník, brucho, stehno, koleno, lýtko, členok, päta), získajú základných predstavy  

  o ich  funkciách 

- utvoria si elementárnu predstavu o fyziologických funkciách vnútorných orgánov ľudského  

   tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie. 

- venujú sa objasňovaniu prejavov života človeka (dýchame, prijímame potravu, vylučujeme  

  nepotrebné zvyšky, pohybujeme sa, rastieme a pod.). 

- naučia sa uvedomiť si aktuálne telesné pocity, ktoré signalizujú stav zdravia a stav  

  choroby a život ohrozujúce situácie ( poštípanie hmyzom, poranenie, popálenie) 

- uvedomia si význam dodržiavania hygienických návykov  (napríklad umývanie rúk ako  

  prevencia pred infekčnými chorobami, otužovanie, pravidelný pohyb; čistenie zubov a pod) 

- uvedomia si spôsob ochrany pred chorobami a úrazmi- prevencia prenesenia infekčného  

  ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).   

- upevňujú si návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, vytvoria si základy osobnej  

  zodpovednosti za svoje zdravie, naučia chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka 

 



„ POTRAVINY A STRAVOVANIE“ 

 

- postupne si osvoja schopnosť určenia a správneho výberu  potravín, naučia sa zdôvodniť ich  

  užitočnosť alebo škodlivosť z hľadiska ich zdravia 

- naučia sa rozlišovať základné potraviny a postupne ich vymenovať 

- osvoja si správne stravovacie a hygienické návyky 

- uvedomia si význam rovnováhy príjmu a výdaja energie ( obezita, dôležitosť pitného   

  režimu)               

 

„ PRACOVNÉ PROFESIE“ 

 

 - pozorujú  prácu a pracovné činností ľudí, s ktorými prichádzajú  do styku 

 - získajú predstavu o rôznych druhoch práce, zdôvodnia a zhodnotia význam a výsledky   

   týchto profesií 

- spoznajú rôzne tradičné remeslá, zamerajú sa na realizáciu výroby produktov týchto  

  remesiel 

 - zistia akou prácou sa zaoberajú ich rodičia, spoznajú výsledky ich práce doma i v  

   zamestnaní 

 

„ BEZPEČNOSŤ NA CESTE, DOPRAVA“ 

 

 -  prakticky uplatňujú zásady kultúrneho správania sa na ulici 

 - spoznávajú dopravné prostriedky podľa vzhľadu, miesta pohybu a účelu 

 - oboznamujú sa s dopravným ruchom na ulici, zdôvodňujú významu signalizácie na  

   semafore v cestnej premávke 

 - spoznajú dopravné značky, s ktorými  prichádzajú do styku 

 - spoznajú základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov,  

  cyklistov a cestujúcich v hromadnej doprave 

 - oboznámia sa s dopravnými prostriedkami a so situáciami, s ktorými sa môžu stretnúť  

  v bežnom živote 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAHOVÝ CELOK: ZIMA 
 

            Časové trvanie je tri mesiace – december, január, február 

 

V obsahovom celku  zima vychádzame z bohatých možností zimných sviatkov ako sú 

Mikuláš, Vianoce, Nový rok, Fašiangy a približujeme deťom tradície tohto obdobia. V 

súvislosti s oslavami týchto sviatkov si deti  rozvíjajú svoje zručnosti pri príprave rôznych 

darčekov, ozdôb, pečení medovníkov, výzdobe materskej školy. 

Zameriame sa u detí na poznávanie charakteristických znakov zimy ako ročného obdobia. 

Popri hrách sa oboznámia so zimnou prírodou, starostlivosťou o zvieratká a vtákov v zime. 

Zimné počasie poskytuje deťom vynikajúcu možnosť k pozorovaniu, pokusom so snehom a 

ľadom kde môžu vnikať do tajov zimnej živej a neživej prírody. Popri zimných športoch a 

hrách si zasa rozvíjajú pohybové schopnosti, otužujú sa a pozitívne vplývajú na svoje zdravie. 

 

 

D E C E M B E R 

  
TÉMA: „ RADOSTI ZIMY“ 

      

Podtémy:  Strýčko Mikuláš 

                         Tešíme sa na Vianoce 

                  Čarovné Vianoce 

 

„STRÝČKO MIKULÁŠ“ 

 

- oboznámia sa s tradíciou sviatku  sv. Mikuláša,  

- spoločne sa zúčastnia prípravy osláv vyzdobovaním interiéru MŠ 

- na základe pozorovania a prežívania stvárnia sviatok hudobne, dramaticky, výtvarne 

  

„TEŠÍME SA NA VIANOCE“ 

 

- naučia sa rozlišovať jednotlivé sviatky a na základe pozorovania a citového prežívania  ich   

 charakterizovať 

- priblížia si sviatok z pohľadu príprav v rodine, v materskej škole- písanie listu Ježiškovi 



- vytvoria si príjemnú vianočnú atmosféru pri pečení medovníkov, zhotovovaní vianočných 

 ozdôb, posedením pri vianočnom stromčeku 

    

„ČAROVNÉ VIANOCE“ 

 

- bližšie sa oboznámia s Vianocami prostredníctvom symbolov – vianočný stromček,koleda, 

  Ježiško 

- naučia sa komunikovať vlastné myšlienky  a pocity pri obdarovávaní  iných pri príležitosti   

  sviatku Vianoc 

          

 

J A N U Á R 
            

TÉMA: PANI ZIMA 

 

Podtémy:  Starostlivosť o zvieratká a vtáky v zime 

                                                 Časové vzťahy 

                  Mráz a tajomstvo snehovej vločky 

                                       Zimné športy 

 

„STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATÁ A VTÁKY V ZIME“ 

 

- prostredníctvom priameho pozorovania sa dozvedia,  akou formou sa môžu postarať o zvieratá   

  a vtákov v zimnom období 

- dokážu poznať, rozlíšiť a určiť zvieratá, vtáky a živočíchy 

- spoznajú spôsob života vybraných druhov zvierat v zimnom období 

 

„ČASOVÉ VZŤAHY“ 

 

- naučia sa orientovať v časových vzťahoch počas dňa – ráno, doobeda, poobede, večer, noc 

- oboznámia sa s činnosťami, ktoré súvisia s jednotlivými časťami dňa, 

- dokážu vymenovať dni v týždni, mesiace v roku, ročné obdobia a ich hlavné charakteristické znaky,  

- uvedomia si zmeny v prírode vzhľadom na striedanie ročných období (kratší deň, dlhšia noc...) 

- naučia sa rozdiely medzi časom stráveným doma a v MŠ 

 

„MRÁZ A TAJOMSTVO SNEHOVEJ VLOČKY“ 



 

- oboznámia sa s prírodnými javmi zimného obdobia (sneženie, mráz...), 

- naučia sa vnímať zmeny súvisiace s počasím, 

- dokážu využiť možnosti ponúkané konkrétnym ročným obdobím na sebarealizáciu a upevňovanie 

vlastného zdravia (otužovanie, guľovačka, stavanie snehuliaka, hry...). 

 

„ZIMNÉ  ŠPORTY“ 

 

- dokážu opísať a rozlíšiť druhy zimných športov, osvoja si pravidlá správania sa pri nich 

- utvoria si vzťah k pohybu a naučia sa chápať potrebu športovať aj v zimnom období , 

- naučia sa správne techniky a základy niektorých zimných športov, ktoré sa dajú vykonávať 

v areály MŠ alebo jeho blízkom okolí 

- osvojujú si poznatky a vedomosti dôležité k podpore zdravia,  vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti  

  iných, predchádzať nebezpečným situáciám, ktoré môžu nastať pri športových aktivitách, 

 

 

F E B R U Á R 
 

TÉMA: ČAROVNÁ ZIMA 

 

Podtémy: Živá a neživá príroda 

                                                         Fašiangy – ľudové zvyky, karneval 

                        Predmety a ich vlastnosti 

                                                         Športujeme hravo 

 

„ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA“ 

 

- postupne sa naučia chápať, že všetko okolo nás čo nevytvoril človek sa nazýva príroda 

- naučia sa odlišovať živú a neživú prírodu 

- spoznávajú živú prírodu – rastliny a živočíchy, aké životné procesy vykonávajú – rastú,  

  pohybujú sa, rozmnožujú sa ... 

- spoznávajú neživú prírodu – slnko, voda, vzduch, pôda, minerály a horniny 

- postupne chápu význam prírody pre život ľudí, utvárajú si silný citový vzťah k živej  

  a neživej prírode 

- prostredníctvom citového vzťahu k prírode si utvárajú základy environmentálneho cítenia 

 



„FAŠIANGY – ĽUDOVÉ ZVYKY, KARNEVAL“ 

 

- oboznámia sa s ľudovými zvykmi ľudové zvykmi počas osláv „Fašiangov“ 

- naučia sa rôznorodými výrazovými  prostriedkami zachytiť dejovo bohaté námety 

vzhľadom  

  na zážitky z karnevalovej veselice 

- uplatnia základy kultúrneho správania sa pri spoločenskej udalosti, aktívne sa zapoja do jej  

  prípravy 

  

„PREDMETY A ICH VLASTNOSTI“ 

 

- naučia sa opísať a rozlíšiť rôznorodý materiál, z ktorého sú predmety vyrobené 

- osvoja si správne zaobchádzanie s rôznorodými predmetmi podľa ich charakteristických  

  vlastností 

- oboznámia sa so separáciou odpadu a možnosťou recyklácie odpadu 

 

 

ŠPORTUJEME HRAVO  /realizácia v rámci jarných prázdnin/ 

 

   -  týždeň športových hier a aktivít v interiéry a exteriéry MŠ na základe pohybového projektu    

 MŠ 

 

 

                    OBSAHOVÝ CELOK : JAR 

 

Časové trvanie je tri mesiace  -  marec, apríl a máj 

 

           Začiatkom jari vychádzame z marcových tradičných aktivít, z toho, že marec je 

mesiacom kníh, ale tiež symbolom  prebudenia sa k životu zvierat, rastlín i ľudí.  Ročné 

obdobie jar prináša v našich zemepisných šírkach príjemné asociácie – znovuzrodenia 

a obnovy. Budeme s deťmi chodiť častejšie na prechádzky do prírody, aby obdivovali jej 

obnovu. 

Spoznávať budú živú ale aj neživú prírodu. Prostredníctvom náučných kníh a návštevou 

Hvezdárne budú mať možnosť získať priame informácie a poznatky o vesmíre. 

Zážitkovým učením a množstvom pútavých aktivít, hier podporíme vzťah detí 

k prírodovednému poznávaniu, čím si utvoria základy environmentálneho cítenia. 

V máji si spoločne pripravíme slávnostný program pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa 

rodiny. 



                                         M A R E C 
 

                     TÉMA: „ Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ 
 

                         Podtémy:  Kniha, priateľ človeka 

                                               Poznávame rozprávky a bájky 

                                               Jar už klope na dvere 

                                               Sviatky jari – Veľká noc a jej zvyky 

 

„ KNIHA, PRIATEĽ ČLOVEKA“ 

 

- smeruje k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, kultivuje jeho estetický prejav 

- utvárajú si pozitívny vzťah ku knihám, literárnemu a dramatickému umeniu    

- oboznámia s jednotlivými druhmi literárnych žánrov (báseň, rozprávka, povesť, bájka,  

  príbeh)   

- získajú predstavu o tom, že písaná reč umožňuje dorozumievať sa a je zdrojom poznatkov,  

  informácií a zážitkov                                                                          

 

„POZNÁVAME ROZPRÁVKY A BÁJKY“ 

 

- v rozprávkach spoznávajú základy ľudovej slovesnosti 

- naučia sa aký je rozdiel medzi ľudovou a autorskou rozprávkou,  

- objavujú krásu slova, ilustrácie, dramatického umenia, uvedomia si súvislosť medzi textom  

     a ilustráciou  

    - naučia sa chápať a vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnosťou 

                        

„JAR UŽ KLOPE NA DVERE“ 

 

- na základe vlastných skúseností spoznávať charakteristické znaky ročného obdobia  jar 

- pozorovať prebúdzanie rastlinnej a živočíšnej – jarné kvety, zelená tráva, pučanie stromov,   

  spev vtákov... 

 

„SVIATKY JARI – VEĽKÁ NOC A JEJ ZVYKY“ 

 

- oboznamovať sa ľudovými tradíciami – vynášanie Moreny, Veľká  noc, šibačka 

- spoznať veľkonočné symboly- vajíčko, korbáč, voda, bahniatka 

- porovnávať tradície Veľkonočného pondelka v rodinách 

 

 

 



A P R Í L 
 

TÉMA: CHRÁNIME PRÍRODU 

 

Podtémy: Zvieratá a ich mláďatá                                                        

                                                                 Kvitnú kvety – záhradné a lúčne kvety 

                                                                 Chránime les 

                                                 Vesmír – slnko, mesiac, hviezdy 

 

 

„ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ“ 

 

- naučia sa pomenovať a rozlišovať domáce zvieratá a ich mláďatá 

- oboznámia sa s tým, že hospodárske zvieratá tvoria početnú skupinu v rámci domácich zvierat   

  chovaných človekom 

- uvedomiť si v čom spočíva  úžitok domácich zvierat 

- zoznámiť sa  spôsobom  života domácich zvierat 

 

 

„KVITNÚ KVETY – ZÁHRADNÉ A LÚČNE KVETY“ 

 

- poznávať a triediť podľa vzhľadu záhradné a lúčne kvety 

- zisťovať liečivý účinok lúčnych kvetov na organizmus človeka 

- na základe praktických skúseností uskutočniť pokus klíčenia semien a pozorovať rast rastlín 

 

 

„CHRÁNIME LES“ 

 

- postupne poznávať rozmanitosť živej prírody 

- objavovať rôzne druhy rastlinstva a živočíšstva lesa 

- chápať vzájomné súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou 

- spoznať význam lesa pre človeka, uvedomiť si závislosť človeka od prírody 

 

 

„VESMÍR – SLNKO, MESIAC, HVIEZDY“ 

 

- oboznámia sa  s našou planétou Zem prostredníctvom encyklopédií, glóbusu a iných 

informačných materiálov, utvoria si elementárne predstavy o vzdialenosti Zeme a hviezd 

- naučia sa že vo vesmíre sa pohybujú vesmírne telesá– slnko, mesiac, hviezdy 

 

 



 

                                 M Á J 
 

TÉMA: „ Vykuklo slniečko“ 

 

Podtémy: Mamička má sviatok 

             Krásy nášho mesta 

                                        Doprava v našom meste 

                            Rozmanitosť prírody- hmyz 

 

                                        

„MAMIČKA MÁ SVIATOK“ 

 

- uvedomiť si postavenie matky v rodine, upevniť  si k nej svoj citový vzťah 

- aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatku Dňa matiek 

- vlastnoručne pripraviť darček a obdarovať mamičky a staré mamy 

 

 

„KRÁSY NÁŠHO MESTA“ 

 

- naučia sa podľa typických dominánt pomenovať hlavné mesto SR- Bratislavu   

- spoznajú kultúrne a historické pamiatky v  hlavnom meste  Bratislava 

- budú sa orientovať  v blízkom okolí materskej školy a svojho bydliska 

 

 

„DOPRAVA V NAŠOM MESTE “ 

 

- oboznámia sa s dopravnými prostriedkami a so situáciami, s ktorými sa môžu stretnúť  

  v bežnom živote, 

-  prakticky uplatňujú zásady kultúrneho správania sa na ulici 

- spoznávajú dopravné prostriedky podľa vzhľadu, miesta pohybu a účelu 

- oboznamujú sa s dopravným ruchom na ulici, zdôvodňujú významu signalizácie na semafore v  

  cestnej premávke 

- spoznávajú dopravné značky, s ktorými  prichádzajú do styku 

- spoznajú základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov,    

          cyklistov a cestujúcich v hromadnej doprave 

 

 

„ROZMANITOSŤ PRÍRODY- HMYZ“ 

 

- upevnia si citový vzťah k živej prírode 



- pozorovaním a experimentovaním sa oboznámia s  najrozmanitejšími druhmi hmyzu. 

- prehĺbia a upevnia si poznatky o hmyze, ich živote a základných vlastnostiach 

 -spoznajú užitočný hmyz priamym pozorovaním, aj prostredníctvom encyklopédie hmyzu 

- naučia sa rozpoznávať nebezpečnejšie druhy hmyzu 

 

 

                          

OBSAHOVÝ CELOK : LETO 
 

Časové trvanie je tri mesiace  - ( jún, júl -august ) 

 

      Deti v tomto mesiaci oslávia svoj sviatok MDD a čaká ich nekonečné množstvo hier, súťaží 

a výletov. Deti získajú informáciu že, existujú na svete deti inej rasy, vierovyznania a taktiež 

deti so zdravotným postihnutím a získajú poznatky ako sa k nim správať a pomáhať im. 

Prostredníctvom rôznych zdrojov  budú spoznávať najrôznejšie druhy exotických zvierat.  

Počas výletov do prírody budú pozorovať letnú prírodu a spoznávať život na lúke a v blízkosti 

rybníkov a potokov. 

S prichádzajúcim koncom školského roka sa budeme spoločne tešiť na letné prázdniny 

a priblížime si ako a kde  môžeme  čo najlepšie tráviť leto, využiť ho na šantenie v prírode 

alebo  športovanie.    

Na záver si zorganizujeme slávnostnú rozlúčku s predškolákmi a s materskou školou. 

V letných mesiacoch júl alebo august prebieha letná činnosť na základe plánu letnej činnosti 

 

 

 

                                 J Ú N 

 

                                        TÉMA: Veselé leto 

                      

                       Podtémy:   Deň detí celého sveta 

                                         Exotické zvieratá 

                                         Život pri vode a vo vode 

                                         Tešíme sa na leto – letné športy 

                                         Tešíme sa na prázdniny 

                                      

 

„DEŇ DETÍ CELÉHO SVETA“ 

 

- naučiť sa vzájomnej  akceptácii a tolerancii detí rozdielnej pleti 

- uvedomiť si , že medzi nami žijú deti so zdravotným znevýhodnením a s kultúrnou   



  rozmanitosťou 

- podieľať sa  na prípravách a oslavách „MDD“  

 

 

„EXOTICKÉ ZVIERATÁ“ 

 

- spoznať a pomenovať niektoré druhy exotických zvierat 

- zoznámiť sa so spôsobom života exotických zvierat, naučiť sa chápať rozdiely   

  v podmienkach života zvierat na Slovensku a v tropických oblastiach  

- uvedomiť si nebezpečenstvo exotických zvierat 

 

 

„ŽIVOT PRI VODE A VO VODE “ 

 

- pochopiť  význam vody pre človeka, rastliny a živočíchy 

- uvedomiť si, že voda tvorí dôležitú súčasť životného prostredia 

- oboznámiť sa rastlinstvom a živočíšstvom v okolí riek a rybníkov, morí 

- spoznať a vymenovať niektoré druhy vodných živočíchov ( sladkovodných, morských) 

 

 

„TEŠÍME SA NA LETO – LETNÉ ŠPORTY“ 

 

- priamym pozorovaním zmien v prírode vedieť charakterizovať ročné obdobie leto 

- vedieť pomenovať niektoré druhy letných športov- vo vode, na súši... 

- uvedomiť si dôležitosť pohybu pre zdravie človeka a dodržiavanie pitného režimu pri 

vykonávaní pohybových aktivít v letných mesiacoch  

 

 

„TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY 

 

- zamerať sa na opakovanie piesní, básní a hier s veselou letnou tematikou 

- poskytovať dostatok možností na zážitkové učenie a bádanie v prírode- výlety do prírody,   

  turistické vychádzky a hry v prírode 

- prakticky si upevniť návyky starostlivosti o svoje zdravie pri dodržiavaní pitného režimu a  

  ochrane zdravia pred ÚV žiarením, úrazmi 

- prezentovať rôznymi spôsobmi vlastné predstavy o prežití letných prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 



JÚL- AUGUST 
 

         V teplých letných dňoch budeme deťom pripravovať pokojnejšie aktivity najmä 

v exteriéry na školskom dvore alebo v blízkych parkoch Starého mesta. 

Výchovno- vzdelávacia činnosť bude zameraná najmä na opakovanie vedomostí a upevňovanie 

si zručností získaných počas školského roka / hry a hrové činnosti, pohybové a hudobno- 

pohybové hry, prezeranie kníh, spoločenské hry, kreslenie kriedami na chodník alebo pri 

stolíkoch pod slnečníkmi a stromami, ovlažovať sa so striekacími hračkami a vedierkami 

s vodou/ Budeme deťom pripravovať zábavné a netradičné hry, aby sa v MŠ cítili aj počas leta 

čo najlepšie. 

           Aj v tomto  letnom období budeme venovať  zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí 

a ochrane ich zdravia pred priamym slnkom, zabezpečíme aktivity vonku, v chládku, pod 

slnečníkmi a s pokrývkou hlavy a zabezpečíme dostatok pitného režimu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity zaraďované do jednotlivých  obsahových celkov 

 „V ZDRAVOM TELE- ZDRAVÝ DUCH“ 

 

1)  Športujeme hravo  - precvičovanie základných lokomočných pohybov- chôdza, beh , 

skákanie, lezenie, hádzanie a chytanie prostredníctvom pohybových hier  a hudobno-

pohybových hier v rámci zapojenia sa do Európskeho týždňa športu 

 

2) Súťaž o najrýchlejšieho šarkana (v rámci jesennej „Šarkaniády“ v MŠ) 

- zvládnuť vybehnutie od méty, beh o závod na 20 m s vlastným šarkanom 

-  beh okolo prekážok so šarkanom 

• Jesenná olympiáda zvieratiek  

• Hráme sa  s Mikulášom 

• Zimná olympiáda  

• Karnevalové súťaže 

• Veľká rozprávková olympiáda 

• Koncoročná tanečná disko- paráda  

Doplnková ponuka pohybových aktivít pre 5-6 roč.deti: 

Korčuľovanie- základy korčuľovania 

Predplavecká príprava- oboznamovanie sa svodou, prekonávanie strachu z vody 

                                      -hry vo vode, počiatky splývania, pokusy o plávanie s pomocou 

 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA : 

 

MOJE MESTO- MESTO V KTOROM ŽIJEM- kultúrne dedičstvo nášho regiónu- 

historické pamiatky 

 

ŽIJÚ MEDZI NAMI- CUDZINCI A INÉ NÁRODNOSTI- pripraviť dieťa na život v 

slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a 

priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami /vypočuť si rómsky príbeh, 

pozvať do MŠ rómsky ľudovo-umelecký súbor, spoznávať hudbu iných kultúr/ 

 

KTO AKO BÝVA? - prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa a 

rešpektovať ho 

 



NAŠE SLOVENSKÉ TRADÍCIE- rozvíjať kultúrnu gramotnosť dieťaťa, spoznávať naše 

kultúrne dedičstvo a zvyky 

 

VIANOCE U NÁS A VO SVETE- oboznámiť sa so zvykmi a tradíciami Vianoc v iných 

kultúrach  sveta, porovnávať ich a snažiť sa ich chápať 

 

VEĽKÁ NOC  U NÁS A VO SVETE- oboznámiť sa so zvykmi a tradíciami Veľkej noci 

v iných kultúrach  sveta, porovnávať ich a snažiť sa ich chápať 

 

SME ODLIŠNÍ- diskriminácia na základe fyzických odlišností-  vyjadriť pozitívne postoje k 

slabším a znevýhodneným, základy empatie 

 

DETI SVETA-  spôsob života, farba pleti a odlišná komunikácia na rôznych kontinentoch 

sveta  

 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVY  

 

MESIAC NÁVRHY AKTIVÍT 

SEPTEMBER 

Do materskej školy ráno pešo - pohybové aktivity zamerané na 

ochranu ovzdušia 

Plytvaniu vody STOP! - viesť deti k šetreniu prírodných zdrojov, 

vyhýbať sa zbytočnému plytvaniu pri umývaní rúk  a čistení zubov 

OKTÓBER 

S OLO do ZOO - poldenný výlet spojený so zberom PET fliaš a 

papiera 

Zo záhrady až na stôl - diskusia o ochrane prírodných zdrojov pre 

život ľudí  

Tajomstvá lesa - stretnutie predškolákov s ekologičkou z Daphne; 

spolupráca s neziskovou organizáciou na podporu ochrany život. 

prostredia  

NOVEMBER 

Citlivé nohy - precvičovanie klenby i citlivosti chodidiel na 

podložkách z prírodných materiálov 

Šarkaniáda - pozorovanie smeru vetra, hry s vetrom                       (Hra 

na meteorológov) 

DECEMBER 

Krmidlo pre vtáčiky - tvorivé konštruovanie z odpadu 

Voda plná prekvapení - experimentovanie, skúmanie 

JANUÁR 

Zvieratká z odpadu - recyklácia odpadového materiálu  

Kŕmenie vtákov - vytvoriť zbierku krmných semien. Doplniť 

a vyčistiť krmidielka na šk. dvore, v parku 



FEBRUÁR 

Od semienka po rastlinku - jarná výsadba, pozorovanie,porovnávanie, 

pestovanie a zdôvodňovanie  

MAREC 

3.marec - Svetový deň divej prírody - premietanie dokumentárneho 

filmu spojeného s diskusiou o ohrozených druhoch  

22.marec - Svetový deň vody - Putovanie kvapiek svetom - skúmanie 

a pozorovanie vyparujúcej sa vody, aj snehu a ľadu, dažďa, mrakov; 

ochrana prírodných zdrojov pred znečistením a plytvaním 

APRÍL 

1. apríl - Svetový deň vtáctva - pozorovať jarné prílety sťahovavých 

vtákov (drozdy, škovránky, lastovičky, bociany, cibiky) 

Neseparuj sa, separuj! - výlet a návšteva OLA a.s. spojená 

s inštrukciami o správnom separovaní odpadu 

22. apríl - Svetový deň Zeme - spoločné upratovanie detí s rodičmi 

znečisteného okolia MŠ 

MÁJ 

10.máj - Svetový deň Pohybom ku zdraviu - podporiť u detí radosť z 

pohybu a viesť k správnej životospráve. 

Farebné kvety, farebné plody - aktivity zamerané na rôznorodosť 

prírodných zdrojov - prediktabilná kniha 

JÚN 

5. jún - Svetový deň životného prostredia - pozorovanie hmyzu 

s dikusiou o znečisťovaní ovzdušia a dopadu na životné prostredie 

Ako nám včely osladili život - výlet a exkurzia po včelárskej oblasti 

spojená s ochutnávkou medu   

 

 

 

Stratégie, metódy, učebné zdroje a pomôcky: 

Stratégie, metódy  a učebné zdroje výchovno-vzdelávacej činnosti  budeme využívať vo 

všetkých obsahových celkoch. Konkrétny výber metód  si  bližšie zadefinujú  učiteľky v rámci 

týždenných plánov  výchovno- vzdelávacej činnosti, s ohľadom na  aktuálnosť edukačného 

procesu, vekovú kategóriu,  potreby a záujmy detí. 

Návrhy stratégií: 

• Sebaobsluha, hygienické zručnosti, stolovanie 

• Zdravotné cvičenia 

• Ranný kruh 

• Hry a hrové činnosti 

• Orientácia v priestoroch materskej školy a v jej okolí 

• Vychádzky do blízkeho okolia 

• Turistické vychádzky 

• Ekologicky motivované aktivity 

• Prosociálne hry 

• Triedne pravidlá 

• Edukačné aktivity 

• Obrázkovo-pojmová mapa  



• Grafomotorické cvičenia 

• Kreslenie 

• Maľovanie 

• Modelovanie 

• Lepenie 

• Strihanie, vystrihovanie  

• Zhotovenie darčekov 

• Určovanie farieb a druhov materiálov 

• Spevácke činnosti,  rytmizácia, hra na Orffov inštrumentár  

• Počúvanie hudby,zvukov 

• Hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu - zmyslové hry (hmatové, 

chuťové, čuchové...)  

• Počúvanie príbehov, rozprávok 

• Reprodukcia príbehu - spoločné čítanie, tvorba príbehu 

• Artikulačné, rečové, dychové, sluchové a rytmické hry a cvičenia 

• Hudobno – pohybové hry 

• Rytmizovanie piesní a riekaniek 

• Nácvik básní 

• Dramatizácie rozprávok 

• Tvorivá dramatika 

• Improvizácie 

• Ilustrácie rozprávok 

• Divadlá 

• Sledovanie príbehov na DVD 

• Obrázkové čítanie- Maľované čítanie   

• Situačné „čítanie“ kreslených príbehov 

• „Písanie listov“ 

• Brainstorming /burza nápadov/ 

• Rozhovory s deťmi 

• Dialógy 

• Diskusné siete 

• Komunikačné kruhy 

• Výstavky prác detí, 

• Dni zdravia /výroba a ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov/ 

• Námetové, rolové, konštruktívne hry a hrové činnosti  

• Konštruktívne a grafické činnosti 

• Kooperatívne činnosti- spoločenské hry 

• Prieskum vedomostí detí – pedagogická diagnostika 

• Hry s pieskom a hry na školskom dvore 

• Zážitkové učenie, kooperatívne, problémové učenie 

• Riešenie pracovných listov 

• Demonštrácia učiteľkou 

• Praktické činnosti 

• Nácvik programov- Besiedky 

• Práce v školskej záhrade 

• Pozorovanie 

• Priraďovanie predmetov 



• Pomenovávanie 

• Triedenie 

• Usporadúvanie 

• Zostrojovanie 

• Logické hry- puzzle, pexeso 

• Rozprávanie podľa obrázkov  

• Hádanky 

• Práca s knihou 

• Bádateľské aktivity, pokusy, experimentovanie 

• Činnosti s digitálnou technikou a technológiami 

• Exkurzie 

• Výlety 

• Projekty- V zdravom tele zdravý duch 

• Športové súťaže (olympiády 

 

 

Metódy predprimárneho vzdelávania: 

• metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, 

brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom ) 

• metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov, 

• metódy inscenačné ( hry, dramatizácie ), 

• metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis 

predmetov, predvádzanie činností ), 

• metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie 

s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ), 

• metódy praktickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ), 

• metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná 

metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ), 

• metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, 

samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ), 

• metódy grafickej  a výtvarnej činností, 

• metódy aplikačné,  

• metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí, 

• metóda hry, 

• metóda opakovania, 

• metóda motivačná,  

• práca s knihou 

• riešenie problémovej situácie 

Metódy a prostriedky hodnotenia  

• záznamy z pedagogickej diagnostiky 

• pozorovanie činností detí 

• analýza produkov detských výtvarných a pracovných činností 

• portfóliá 

• pracovné zošity, pracovné listy 

• rozhovory, diskusie s deťmi 

• kazuistiky 



 

Učebné zdroje a pomôcky pre učiteľku  

 

Odborná literatúra, metodické príručky, pracovné zošity, pracovné listy, odborné časopisy 

(Predškolská výchova, Učiteľské noviny), encyklopédie, internet 

Projekty:  ,Adamko- hravo a zdravo, Nivea,  

Metodické materiály z internej metodiky MŠ:: 

 1. Pohybové aktivity v materskej škole 

 2. PROJEKT: „V zdravom tele –zdravý duch“ 

 3. Rozvíjanie grafomotorických zručností 

 4. Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti  v našej materskej škole 

 5. Rozvíjanie digitálnych technológií- „POČÍTAČ- NÁŠ KAMARÁT “ 

 6. Multikultúrna výchova 

7. Plán výchovy k ľudským právam a Dohovor o právach dieťaťa. 

8. Enviromentálna výchova 

 

-detské knihy, tematický obrazový materiál, pomôcky na rozvoj kognitívnej oblasti, telocvičňa, 

telovýchovné náčinie a náradie, bábky, maňušky, výtvarný a pracovný materiál, prírodniny, 

technický a odpadový materiál, makety, CD, DVD,  televízia, PC, tlačiareň, edukačné 

programy na PC, digitálna technika /digitálny mikroskop, Bee-Bot, digitálny fotoaparát 

a kamera/, hudobný nastroj,  multikultúrne podujatia 

 

 

Učebné zdroje a pomôcky pre dieťa 

 

Detská literatúra, detské časopisy, knihy- detská poézia a próza, ľudová a autorská, leporelá, 

encyklopédie, interiér a exteriér MŠ, pracovné zošity a listy, grafomotorické cvičenia, PC-IBM 

Kidsmart, edukačné programy, digitálna technika /digitálny mikroskop, Bee-Bot, digitálny 

fotoaparát a kamera/, tlačiareň, telocvičňa, hračky, pomôcky k námetovým a  konštruktívnym 

hrám 

 

- rozprávky, vyčítanky, rečňovanky, obrázkový materiál, makety, didaktické pomôcky, 

didaktické hry, námetové hry, leporelá, pohybové hry, piesne a rozprávky na CD, 

dramatizujúce hry, hudobno-pohybové hry, Orffov inštrumentár, pexeso, puzzle, lego, 

konštruktívne hry, športové aktivity, spoločenské hry, detské záhradné náradie, telovýchovné 

náčinie a náradie, bábky, maňušky, výtvarný a pracovný materiál prírodniny, technický 

a odpadový materiál, prírodný materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Tvoria vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

 

OBSAH ČINNOSTI  HOME OFFICE /V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ/: 

 

1. elektronická komunikácia s rodičmi, poskytovanie poradenskej činnosti rodičom, 

2. pomoc rodičom profesionálnym prístupom pri hrách a aktivitách s deťmi, 

3. príprava podkladov pre rodičov k aktivitám detí (realizácia aktivít prezentovaná rodičmi 

v skupine), 

4. príprava videí z domáceho prostredia, 

5. logopedické cvičenia prostredníctvom videa,  

6. komunikácia s deťmi, prostredníctvom dostupných portálov napr. Skype, ZOOM, 

sdetmi.com a iné,  

7. pri nedostupnosti internetu zabezpečenie materiálov (napr. pracovné listy, pracovné zošity) 

do schránok, resp. domov, 

8. práca s predškolákmi 

a)  vytvorenie komunikačnej skupiny pre predškolákov a ich rodičov,  

b) podľa témy týždňa (zo ŠkVP) vkladanie zadaní, zjednodušených príprav, pracovných listov, 

básničiek, námetov, riekaniek a pod. 

10. vypracovanie prosociálnych aktivít,  

11. úprava, dopĺňanie, nové návrhy na plnenie plánov VVČ (výchovno-vzdelávacej činnosti) 

a ŠkVP (Školského vzdelávacieho programu), ich prispôsobovanie na prácu detí doma, 

12. vypracovanie mesačných/týždenných plánov, aktualizácia pedagogickej dokumentácie, 

13. tvorba portfólií podľa témy/podtémy v Školskom vzdelávacom programe v danom týždni, 

edukačné aktivity, rozcvičky, 

14. tvorba metodických a pracovných listov, k vzdelávacím oblastiam a ku školským 

projektom, 

15. príprava podkladov do celoškolskej internej metodiky, 

16. postupné spracovávanie všetkých metodických zborníkov, ktoré školy má do podoby 

využiteľnej pri programovaní a projektovaní edukačného procesu MŠ, 

17. tvorba učebných/didaktických pomôcok vo vybraných vzdelávacích oblastiach, tvorba 

situačných obrázkov k rôznym témam, 

18. príprava výzdoby materskej školy,  

19. príprava obsahu programu na akcie detí, výroba kostýmov a rekvizít,  

20. intenzívna komunikácia učiteľov rôznymi formami (e-mail, telefón, videohovor), 

21. účasť na online zasadnutiach pedagogickej rady, metodického združenia a aktualizačnom 

vzdelávaní 



22. odovzdávanie skúseností a nových informácií medzi pedagogickými zamestnancami, 

riešenie problémov a komunikácia v materských školách navzájom – výmena skúseností, 

23. samoštúdium  

c) nových metodických materiálov,  

d) vzdelávacích portálov,  

e) nových manuálov,  

f) právnych predpisov, odporúčaní, usmernení MŠVVaŠ SR a ich plnenie, 

g) sledovanie inovácií prepojených s praxou a ich efektívne využitie 

24. vzdelávanie aj prostredníctvom webinárov v súčasnosti ponúkaných, 

25. vytváranie balíčkov hier a hrových aktivít so zameraním na osobnostný rozvoj detí vo 

všetkých oblastiach ako ponuka pre hry rodičov s deťmi  

26. príprava materiálov pre MZ  

         

 

5.3  VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA 

 

      Pri plánovaní výchovno- vzdelávacej činnosti v našej materskej škole vychádzame: 

 

✓ z obsahu Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu 

✓ z vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

✓ zo vzdelávacích štandardov vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách a rozšírenou ponukou vzdelávacích 

štandardov vhodných na činnosť počas „home office“, ktoré budú postupne 

začleňované do obsahových celkov s témami  a podtémami: 

 

✓ z odporúčaní Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so ŠVVP 

 

   V materskej  škole sa harmonogram denných aktivít a cielené vzdelávacie  

      aktivity plánujú a realizujú tak, aby sa pokryl celý vzdelávací obsah Štátneho    

      vzdelávacieho programu. Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne    

      vzhľadom na špecifiká práce v  materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním. 

          Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je súčasťou prípravy na výchovno- vzdelávaciu 

činnosť. Forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. 

          Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém. Voľba konkrétnej témy a 

dĺžka jej časového úseku je na uvážení a dohode učiteliek danej triedy. Témy predstavujú 

ucelenú opornú konštrukciu pre štruktúru konkrétneho obsahu vzdelávania, ale zohľadňujú 

i zmysluplný situačný kontext aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako i tradíciu a 

podmienky našej materskej školy. Jednotlivé témy je možné podľa potreby učiteliek danej 

triedy zlúčiť, prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického 

zabezpečenia plánovaných aktivít v triedach, či aktuálnej situácie v konkrétnej triede.  

                Učiteľky plánujú systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa 

k náročnejším a rešpektujú metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie 



oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky využívať i adaptácie 

výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v 

rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného 

uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.   

                Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako 

aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, 

formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a 

uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.  

         Pri plánovaní a zapisovaní do triednej knihy postupujú učiteľky v zmysle uznesenia 

Pedagogickej rady. 

 

6.   VYUČOVACÍ JAZYK 

 

              Podľa § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ je 

vyučovacím jazykom v našej materskej škole štátny jazyk Slovenskej republiky -slovenský 

jazyk. 

 

7.   SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA  VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ  

 

                Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v šiestom 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 vyjadrenia 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti 

a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku  /predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť 

rodičov /. 

                S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu.  

                Odovzdávanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelania sa uskutočňuje 

„Rozlúčkou s predškolákmi“ spojenou s kultúrnym programom, pasovaním za školákov a 

odovzdávaním spomienkových darčekov na materskú školu. 

                 

8.  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

MATERSKEJ ŠKOLY 

 

       Veľkosť školy 

 

                 Objekt budovy materskej školy sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto. Materská škola vznikla v školskom roku 2004/2005  spojením troch zrušených 

materských  škôl. Vznikla jedna materská škola ako súčasť základnej školy pod názvom 

Základná škola s Materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Grosslingová 48. 



                 Materská škola je 4 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 

troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská 

škola poskytuje aj poldennú starostlivosť deťom podľa potreby a želania rodičov. 

            Jedna časť materskej školy je umiestnená v budove ZŠ 1.stupňa na I. poschodí. 

Priestory materskej školy pozostávajú z 1 šatne, 3 tried, 3 spální, kabinetu, kancelárie, 

kuchynky, výdajne stravy s jedálňou, skladu prádla a so 4 umyvární  a WC pre 

zamestnancov.  

                   Druhá časť materskej školy je umiestnená v budove ZŠ 2.stupňa na prízemí so 

samostatným vchodom z ulice. 

                    Súčasťou materiálno-technického vybavenia je dostatočné množstvo hrového 

materiálu, detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje,  

didaktická a audiovizuálna technika, digitálna technika.Pre kvalitné plnenie školského 

vzdelávacieho programu sa snažíme zabezpečiť dostatočné množstvo spotrebného 

materiálu na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. 

        Nábytok zodpovedá potrebám detí predškolského veku, parametre ich rozmerov sú v 

súlade s ergonomickými požiadavkami. Pracovné stoly sú umiestnené vo svetlej časti tried, 

so správnym dopadom denného svetla. Všetky spálne majú stabilne rozložené ležadlá pre 

všetky deti. Priestory spĺňajú požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie 

materiálneho prostredia materskej školy, ktoré stanovuje vyhláška MZ SR č. 527/2007 o 

podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, ako aj zákon 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

             Exteriér Materskej školy poskytuje deťom dostatok možností na oddych, hry, 

zábavu či vzdelávacie aktivity v letnom i zimnom období. Pozostáva z rozsiahleho 

školského dvora, ktorý využívame v maximálnej miere počas celého školského roka, 

nakoľko sa zameriavame hlavne na rozvíjanie pohybových schopností, zvyšovanie telesnej 

zdatnosti a obratnosti detí. K tomuto účelu využívame rôzne telovýchovné náčinia 

a náradia. Školský dvor slúži deťom materskej školy, základnej školy a je prístupný 

verejnosti.  

 

 

9.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

  

                 Cieľom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov detí v materskej škole je 

poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, aké sú jeho pokroky a v čom má 

rezervy. Hodnotenie detí sa považuje za prostriedok  pozitívneho podporovania zdravého 

vývinu dieťaťa. Uskutočňuje sa na základe pedagogickej diagnostiky.  

       Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

       Úroveň zručností a vedomostí sa snažíme rozvíjať u všetkých detí komplexne, uplatňujeme 

individuálny prístup k deťom, aby sme získali čo najlepší obraz o dieťati.   

                   Na objektívne zisťovanie úrovne rozvíjania kompetencií detí používame konkrétne 

metódy a formy  - pozorovanie, rozhovor, obsahovú analýzu dokumentácie MŠ /triedna 



dokumentácia a písomná diagnostika detí/, hospitácie, analýzu detských prác /portfólio/, 

pracovné listy, diskusie....  

                   Písomnú pedagogickú diagnostiku, zaznamenávaním do diagnostických hárkov, 

vykonávajú učiteľky vstupnú , priebežnú a výstupnú. Na základe toho vypracúvajú 

polročne hodnotenie výchovno- vzdelávacej činnosti. Pedagogické diagnostikovanie 

prebieha v rámci všetkých organizačných foriem počas dňa. 

                     V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi 

školskú pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva.    

 

        Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej 

kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 

Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA    

       ZAMESTNANCOV  ŠKOLY 

 

               Vnútorný systém kontroly je zmeraný na  všetkých zamestnancov materskej školy a 

týka sa pracovnej a pedagogickej oblasti. Kontrola sa uskutočňuje pravidelne a 

zaznamenáva sa do pozorovacích hárkov, kde sa môže zamestnanec vyjadriť k záznamu.  

                Hodnotenie sa vykonáva u pedagogických zamestnancov formou cielených 

hospitácií, hodnotením ich aktivity a vedenia pedagogickej dokumentácie, dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov na pracovisku, efektívnosti a tvorivosti  vo 

vzdelávacom  procese, plnenia zverených úloh, osobného vplyvu na pracovisku a ďalšie. 

Hodnotí sa plnenie cieľov a úloh z Plánu práce školy, ako aj výsledky z krúžkovej činnosti, 

spolupráce s mimoškolskými organizáciami / ZŠ, CPPPaP, MPC /, spolupráca s rodičmi 

a spoluúčasť na estetike prostredia.  

                   U prevádzkovej zamestnankyne sa hodnotia výsledky a kvalita práce pri plnení 

pracovných povinností.  

       Písomné hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje 1 krát, na konci školského roka. 

 

                 Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ 

SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  

 

11. POUŽITÉ SKRATKY: 

 

ZŠ s MŠ – základná škola s materskou školou  

SR – Slovenská republika 

 BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 MÚ- Miestny úrad 

 MPC- Metodicko- pedagogické centrum 

CPPPa P- Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie 

ŠVVP- Špeciálne výchovno vzdelávacie potreby 

UO- Učebné osnovy 



VŠ- výkonový štandard 

ŠTVP- Štátny vzdelávací program 

ŠKVP- Školský vzdelávací program 

 

12. POUŽITÉ ZDROJE: 

 

Metodika  na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy 

Metodika predprimárneho vzdelávania 

PODHÁJECKÁ, Mária: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov: PU v Prešove 

PF2008.233s., ISBN 978-80-8068-797-7 

Guziová, K., Haverlík, I., Uherčíková V. PhDr.Elena Pajdlhauserová 

1999) Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava : Štátny 

pedagogický ústav, 1999. ISBN 80 – 967721 - 1 – 2   

IBM (2001) Kompletní softwarová kolekce Early Learning. Príručka  

 Svet škôlkára 

Dieťa a jeho svet  

MIŇOVÁ, M. 2003. Pohybový program pre deti materských škôl. Prešov: Rokus, 2003 

ŠIMONEK, J. a kol. 2004. Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy. 

Bratislava:SPN, 2004. 

Zdroj: Renata Pondelíková: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 

Pekárová, J. 2008: Integrácia digitálnych technológií do predškolskej prípravy. Písomná práca 

k dizertačnej skúške. Bratislava: FMFI, Univerzita Komenského, 2008  

 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-

inovovaneho-svp-pre-ms/osobitosti_tvorby_skvp_2015.pdf 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-

inovovaneho-svp-pre-ms/manual_ms.pdf 

 

https://www.minedu.sk/data/files/7449_tvorba-skvp-

odporucania_2016_upravenek01092017_final.pdf 

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmenách a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-inovovaneho-svp-pre-ms/osobitosti_tvorby_skvp_2015.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-inovovaneho-svp-pre-ms/osobitosti_tvorby_skvp_2015.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-inovovaneho-svp-pre-ms/manual_ms.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/pilotna-faza-zavadzania-inovovaneho-svp-pre-ms/manual_ms.pdf


 

Zákon č. 209/2019 Z. z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Zákon č. 55/2020 Z.z ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole 

 

Vyhláška MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

Vyhláška MŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

 

 Nariadenie vlády SR č.201/2019 Z.z. o priamej výchovno- vzdelávacej činnosti 
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