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ÚVOD 

 

 Predprimárne vzdelávanie je významnou a dôležitou súčasťou nášho vzdelávania, 

vytvára základ všetkého. Pri prvom začleňovaní a vytváraní si prvých kamarátstiev, vzťahov 

k iným osobám, ktorým dôverujeme a veríme, že chcú pre nás len to najlepšie. Každá 

materská škola sa snaží o vytvorenie čo najlepšieho a najpodnetnejšieho prostredia. Každý má 

právo na kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie. Neodmysliteľnou súčasťou je 

Školský vzdelávací program Zvedavá Lienka, ktorí je vypracovaní na podmienky našej 

materskej školy, učebné osnovy sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Materská škola sa snaží o zabezpečenie plynulého prechodu z predprimárneho vzdelávania do 

prvého ročníka základnej školy.  

 

1 VÍZIA MATERSKEJ ŠKOLY 

 Víziou materskej školy je zabezpečiť celoročný bezproblémový chod, spolupráca so 

zákonnými zástupcami, individuálny prístup k deťom a snaha o vytvorenie materskej školy 

rodinného typu. Dennodenne sa snažiť o dobrú spoluprácu, rešpektovanie zákonných 

zástupcov, riešenie vzniknutých problémov na osobných konzultáciách, nespokojnosť alebo 

požiadavky detí ako aj ich rodičov sa budeme snažiť riešiť okamžite v rozsahu našich síl 

a právomoci.   

 Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces novým materiálno – technickým 

materiálom, interaktívnymi programami, softvérmi, novými inovovanými metodickými 

pomôckami, ktoré nám budú napomáhať pri plnení učebných osnov a jednotlivých úrovní 

výkonových štandardov. 

 

2 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 

 Naša materská škola patrí od roku 2009 pod základnú školu a nesie meno spolu so 

základnou školou. Nachádza sa na prvom poschodí základnej školy v pekných a estetických 

priestoroch zložených z herne a spálne. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie 

v jednotriednej materskej škole, kde zabezpečujú predškolské vzdelávanie dvaja kvalifikovaní 

pedagogický zamestnanci s dostatočnou pedagogickou praxou a skúsenosťami, či už pri 

adaptácií dieťaťa, začleňovaní detí, usmerňovania, individuálneho vzdelávania a inými 

odbornými a kvalifikovanými schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, ktoré si 

pravidelne dopĺňajú na rôznych školeniach, kurzoch prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania.   

 Interiér triedy materskej školy je vkusne aj keď skromne zariadení, postupne sa snažíme 

modernizovať triedu a zariadiť novým nábytkom, zariadením. Snažíme sa vytvoriť pre deti 

interiér vhodne, primerane im potrebám, nárokom a estetickému cíteniu. Exteriér materskej 

školy je na primeranej úrovni a tvorí ju športové trávnaté ihrisko, asfaltové ihrisko, trávnaté 

plochy na pohybové, športové, súťaživé hry a aktivity, hracia časť s pieskoviskom, 

kolotočom, preliezkami a šmýkačkou. Deti majú dostatok priestoru a možnosti na pohybové 

a telovýchovné aktivity počas pobytu v našej materskej škole.  



3 HODNOTY ŠKOLY 

L – láskavý prístup k deťom 

I –  individuálny prístup k deťom i rodičom 

E –  empatia a úcta k iným ľudom  

N –  nekonečné získavanie nových informácií, priateľstiev, hier a zábavy  

K –  kvalita vzdelávania a výchovy  

A –  aktuálnosť, aktívny a pozitívny prístup k životu v materskej školy 

 

4 SWOT ANALÝZA 

1) Silné stránky materskej školy 

 dobrá povesť a poloha materskej školy 

 aktívne  a tvorivé učiteľky 

 dobré vzťahy na pracovisku 

 iniciatíva zamestnancov MŠ 

 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami/rodičmi 

 ochota učiteliek vzdelávať sa  

 primerané vybavenie IKT 

 kvalitná príprava detí predškolského veku 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom a ochota pomôcť pri rôznych situáciách 

 

2) Slabé stránky materskej školy 

 nezateplená budova školy  

 nepripravenosť pedagogických zamestnancov na tvorbu projektov 

 priestory neprispôsobené podmienkam materskej školy, z dôvodu sídlenia v školských 

priestoroch 

 

3) Príležitosti  

 inovatívna edukácia prostredníctvom moderných a interaktívnych pomôcok 

 získavanie sponzorov a obnovenie zariadenia materskej školy 

 ponuka aktivít a zapájanie rodičov do diana materskej školy 

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 efektívne hospodárenie 

4) Ohrozenia 

 nízky počet detí v triede a veľké priestory školy 

 nedostačujúce finančné prostriedky na prevádzku školy aj škôlky  

  



5 KONCEPCIA ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Koncepcia materskej školy vychádzka z analýzy , v ktorej sú vymedzené silné a slabé 

stránky materskej školy a tiež príležitosti a ohrozenia predškolského zariadenia. Oblasti 

v ktorých by sme sa chceli zlepšiť v najbližších dvoch rokov sú nasledovné: 

 neustále napredovať a efektívne skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu činnosť v triede MŠ 

 podporovať sebavzdelávanie a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 rozvíjať a spolupracovať so zákonnými zástupcami, školou, zriaďovateľom a inými 

materskými školami  a inštitúciami 

 skvalitňovať oblasť riadiacej práce 

 

A) Ciele a úlohy v edukačnej oblasti: 

1) Rozvíjať všestrannú osobnosť detí a pripraviť ich na vstup do spoločnosti po všetkých 

stránkach života. 

2) Zabezpečovať dostatok pohybu a telovýchovných aktivít, podujatí, viesť deti k zdravému 

životnému štýlu opierajúc sa o NAPO. 

3) Viesť deti k environmentálnej výchove a k ochrane prírodného prostredia.  

4) Rozvíjať multikultúrnu a regionálnu výchovu. 

5) Rozvíjať a vytvárať podnetné prostredie pre predčitateľskú gramotnosť. 

6) Pristupovať empaticky a individuálne k deťom v procese adaptácie. 

7) Pripravovať detí predškolského veku na vstup do prvého ročníka a vytvárať im dostačujúce 

podmienky na ich rozvoj a získavanie nových a užitočných informácií. 

  

B) Koncepcia ľudských zdrojov:  

1) Zabezpečovať adekvátne podmienky pedagogických i prevádzkových zamestnancov na 

pracovisku. 

2) Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom médií, odborných 

kníh, časopisov, metodík, sebavzdelávania, kontinuálneho vzdelávania. 

3) Vytvárať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. 

4) Využívať potenciál každého zamestnanca s rešpektovaním a uznaním názorov a prejavov. 

 

C) Spolupráca s partnermi: 

1) Spolupráca s rodinou/rodičmi, starými rodičmi, priateľmi školy, základnou školou, 

školským klubom detí, organizácia formálnych aj neformálnych stretnutí s rodičmi a zapájať 

ich do diana materskej školy. 

2) Spolupráca so zriaďovateľom – prezentovať materskú školu na verejnosti prostredníctvom 

rôznych besiedok a podujatí počas školského roka. 

3) Oslovovať a spolupracovať s inými materskými školami, podieľať sa na spoločnom 

vytváraní príležitostných aktivít, súťaží a medzinárodných dní.  

 



 D) Materiálno – technické zabezpečenie: 

1) Postupná výmena nábytku a zariadenia v triede a na chodbe materskej školy. 

2) Vybavenie triednej knižnice modernými publikáciami, rozprávkami, ilustrovanými 

knihami pre deti. 

3) Vybavenie a rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole. 

 

E) Oblasť riadiacej činnosti: 

1) Vytvárať pozitívnu klímu v triede, predchádzať konfliktným a problémovým situáciám na 

pracovisku. 

2) Nadväzovanie nových kontaktov a získavanie sponzorov. 

3) Kvalitná príprava triednych akcií a príležitostných podujatí. 

4) Spolurozhodovanie na vypracovaní, inovovaní a dopĺňaní Školského vzdelávacieho 

programu „Zvedavá Lienka.“ 

5) Skvalitniť kontrolnú činnosť a zabezpečiť tak spätnú väzbu. 

6) Dodržiavať hospitačnú činnosť podľa hospitačného plánu. 

 

F) Hodnotenie dosiahnutých cieľov:  

1) Hodnotenie pedagogických zamestnancov, edukačnej činnosti, mimoškolských aktivít. 

2) Hodnotenie detí.  

3) Hodnotenie, dodržiavanie Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá Lienka.“ 

4) Hodnotenie riaditeľky školy zamestnancov.(dotazník)  

 

6 ZÁVER 

V našej materskej škole prevláda prijemná atmosféra, spolupráca medzi pedagogickými 

zamestnancami a byť tu hlavne pre deti navštevujúce dennodenne naše predškolské 

zariadenie. Predložený koncepčný zámer bude priebežne dopĺňaný a upravovaný pre potreby 

a aktuality pedagogických zamestnancov, rodičov, detí, spolupracovníkov a verejnosti. 

Spätnou väzbou pre nás budú pre nás v prvom rade výsledky našich detí z triedy Lienky, 

spokojnosť zákonných zástupcov/rodičov s výchovno – vzdelávacím procesom, výchovou, 

starostlivosťou a ochotou vždy a v každej situácií  byť nápomocní, riaditeľom školy, 

zriaďovateľom školy.  


