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1 VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
  

 Východiskom vlastných cieľov výchovy a vzdelávania sú všeobecné ciele ustanovené 

v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách, ciele výchovy a vzdelávania ustanovené v školskom zákone 245/2008 Z. z. a vlastné 

zameranie materskej školy. Poslanie výchovy a vzdelávania korešponduje so všeobecným 

poslaním materskej školy ako inštitúcie.  

Našim cieľom výchovy a vzdelávania je:  

 Zabezpečiť deťom bezproblémový vstup, resp. príchod do materskej školy 

prostredníctvom individuálneho prístupu, empatie, trpezlivosti a láskavého prístupu 

pedagogických zamestnancov. 

 Začleniť dieťa do už vytvoreného kolektívu a pomôcť mu začleniť sa do spoločnosti 

detí, nachádzať nové kamarátstva a dôverovať pedagogickým zamestnancom bez 

strachu a zábran. 

 Skvalitňovaním materiálno – technického vybavenia a zavádzaním inovácií do 

výchovno – vzdelávacej činnosti zabezpečovať kvalitnú edukáciu pre detí v materskej 

škole. 

 Výchovno – vzdelávací proces realizovať prostredníctvom hier, učením hrou, nabádať 

ich k skúmaniu, bádaniu, vedeniu dialógov. 

 Vytvárať podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami 

 Rozvíjať zdravý životný štýl prostredníctvom športových, pohybových, súťaživých 

hier, turistických vychádzok, športových popoludní v prírodnom okolí materskej školy 

 Zapájať do diania materskej školy aj zákonných zástupcov detí, motivovať ich 

k spoločným akciám, besiedkam, súťažiam rôzneho druhu, či už športového, 

umeleckého, vzdelávacieho.  

 Podávaním vyváženej zdravej stravy a ovocia, pravidelným uskutočňovaním  aktivít 

zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu viesť deti k uvedomelej 

starostlivosti o svoje zdravie. 

 Viesť deti k aktívnemu zapájaniu sa do rôznych aktivít a súťaži umeleckého 

charakteru, a to vo výtvarnej, hudobnej oblasti. 

 Vychovávať k dopravnej výchove – dodržiavať zásady bezpečnosti na ceste 



 Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými 

inštitúciami. 

 Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich 

pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich 

nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi. 

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

do prvého ročníka základnej školy.  

 Využívať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa 

Poslaním výchovy a vzdelávania je: 

 Nadväznosť na výchovu dieťaťa v rodine, vhodne ju usmerňovať v prípade potreby. 

 Pristupovať ku každému dieťaťu individuálne, ponúknuť rovnosť šancí na výchovu 

a vzdelávanie pre každé dieťa.  

 Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, pomôcť dieťaťu formovať 

vlastnú jedinečnosť 

 Poskytnúť dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, správania 

a konania voči sebe i k ostatným.  

 Viesť deti k riešeniu konfliktov a problémových situácií. 

 Dbať na samostatnosť, priebojnosť a slušné správanie sa detí v materskej škole ale aj 

mimo nej.  

 Zapájať sa do rôznych súťaží a projektov, spolupracovať s inými materskými školami 

a zúčastňovať sa rôznych spoločných akcií 

2 STUPEŇ VZDELANIA 

 

Predprimárne vzdelávanie 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. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo 

šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú 

dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). 

  



3 VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Základná škola s materskou školou nesie meno významného a uznávaného profesora 

Milana Kolibiara, ktorý sa narodil 14. februára 1922 v malej dedinke Detvianska Huta kde 

navštevoval národnú školu, neskôr študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom a v štúdiu 

pokračoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave kde študoval 

matematiku a fyziku a hneď po jej ukončení sa stal asistentom. Celý svoj život sa venoval 

matematike, patrí k zakladateľom generácie matematiky a má mimoriadne zásluhy o jej 

rozvoj. Venoval sa matematickým talentom, zaujímal sa o dianie na stredných školách, bol 

zakladateľom medzinárodnej konferencie Letná škola, ktorá sa pravidelne koná od r. 1962. 

Pracoval aj vo viacerých redakciách matematických časopisoch. Mal veľkú zásluhu na rozvoji 

matematiky, venoval sa vedeckým prácam.  

 Naša materská škola nesie meno známeho matematika a fyzika už dlhé roky a neustále 

sa rozvíja a snaží sa o zachovanie pamiatky na významného profesora Milana Kolibiara. 

Dôkazom je aj pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy. Materská 

škola v Detvianskej Hute bola kedysi samostatným subjektom, ktorého zriaďovateľ bol 

Obecný úrad v Detvianskej Hute. V októbri 2009 došlo k zlúčeniu základnej a materskej 

školy a tak vznikol názov Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara.  

 Tvoríme súčasť základnej školy a nachádzame sa v jednej budove, delíme sa o spoločné 

priestory a spolupracujeme medzi sebou. Rešpektujeme sa a pomáhame si navzájom, snažíme 

sa o jednotné pôsobenie, deti sú v kontakte hlavne s prvým stupňom a s p. učiteľkami 

primárneho vzdelávania a tak nadväzujú deti kamarátstva a spoznávajú pedagogických 

zamestnancov. Pomáha nám to hlavne pri vstupe do prvého ročníka, kedy deti predškolského 

veku už poznajú priestory školy, učiteľky a bez strachu a zábran prichádzajú do prvého 

ročníka.  

 Priestory sú veľké a vyhovujúce pre predprimárne vzdelávanie. Sme jednotriedna 

materská škola s heterogénnou skupinou detí od 2 – 7 rokov. Máme k dispozícii triedu resp. 

herňu a miestnosť na spanie resp. spálňu. Súčasťou MŠ sú sociálne zariadenia, šatňa sklad pre 

pedagogické pomôcky, sklad pre hygienické a čistiace prostriedky.  

  



 

 Materská škola je umiestnená v malej obci Detvianska Huta, ktorá sa nachádza 

v krásnom prírodnom a zdravom prostredí. Snažíme sa o využitie krásnej prírody a preto sa 

zameriavame na prírodu, turistiku, športové a pohybové aktivity.  

Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, 

záujmov a potrieb detí a spoločnosti. S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od 

tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno – vzdelávacej práce. Zameriavame 

sa na prípravu dieťaťa na vstup do základnej školy a začlenenia sa dieťaťa do spoločnosti, 

pristupujeme ako k deťom tak i k zákonným zástupcom individuálne, vytvárame príjemné 

a estetické prostredie triedy pre deti. Chceme aby sa deti cítili v našej materskej škole dobre, 

našli si kamarátov, osvojili si pravidlá slušného správania, hygienických návykov, vedieme 

ich k samostatnosti a pripravujeme ich na vstup do života, kde všetko čo sa naučia v našej 

materskej škole využijú aj v praktickom živote.  

 

 

  



4 DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Dĺžka pobytu dieťaťa v materskej škole je zväčša tri roky a viac (deti s OŠD, deti s 

DOŠD). Forma výchovy a vzdelávania je zakotvená v školskom poriadku a organizačnom 

usporiadaní denných činností. Dieťa sa prijíma do materskej školy na celodenný prípadne 

poldenný pobyt. Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý trvá najviac tri 

mesiace. Deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú začlenené do bežnej 

triedy materskej školy medzi intaktné deti.  

5 UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebné osnovy sa spracúvajú na obdobie školského vyučovania, teda na 10 mesiacov. 

V čase letných prázdnin sa výchovno – vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje formou 

voľných hier a hrových činností.  

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Zvedavá Lienka sú 

vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. 

Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti prebieha zámerne a cieľavedome. Jednotlivé 

výchovno – vzdelávacie činnosti sú plánované a rozpracované v týždenných plánoch, podľa 

vopred určených tém, do desiatich obsahových celkov, ktoré sú v súlade so vzdelávacími 

oblasťami, a to: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

Každý tematický celok je tvorený štyrmi až piatimi témami, podľa počtu týždňov 

v mesiaci. Dané témy sú voliteľné učiteľkami, ktoré si ich plánujú na základe ročných období, 

sviatkov, spôsobilostí detí a ich záujmov, potrieb a na základe individuálneho prístupu o ktorý 

sa snažíme v každodenných výchovno – vzdelávacích činnostiach.  

Výchovno – vzdelávacie činnosti sú tvorené výkonovými štandardami, jednotlivé 

vzdelávacie oblasti sú v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 



predprimárne vzdelávanie. Ďalšie činnosti a aktivity vychádzajú z možností a prostredia, 

v ktorom sa materská škola nachádza.  

Na pedagogickej porade sa učiteľky dohodnú na spôsobe, ako si budú zaznamenávať 

výkonové štandardy, ktoré vo svojej výchovno-vzdelávacej práci zaradia. K jednoduchšiemu 

plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti je nám nápomocný metodický materiál vytvorený 

ŠPÚ „Adaptácie výkonových štandardov“. 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

1) JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
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 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami- deťmi 

i dospelými. 

 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, 

hlasnosť prejavu prispôsobuje situácií. 

 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. 
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  Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.  
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 Formuluje gramaticky správne jednoduché  rozvité vety a súvetia.  

 Rozumie spisovnej podobe jazyka.  

PÍSANÁ REČ 
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 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie 

jednoduché príklady 

 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, 

použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda 

použitím antoným a. i. 

 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, 

informácií a i.). 

 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže 

predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu 

v prenesených situáciách a pod. 



 Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou 

a s tým, čo vie z iných zdrojov.  

 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. 

 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-

pohybových činnostiach. 

 Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) 

a prozaickými žánrami. 

 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi 

zo života. 

 Predvída udalosti deja, zápletku, záver z príbehu a opiera sa pri tom 

o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.  

 Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných 

spojení. 
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 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

 Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) 

používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ. 

 Používa knihu správnym spôsobom 

 Identifikuje niektoré písmená z abecedy 

 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru 

rytmickým sprievodom. 

 Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

 Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

 Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

  Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov. 

 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 

 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť 

očí od podložky je primeraná. 

 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym 

spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku. 

 

2) MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 

  Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti  

 po číslo 10. 

 V obore do 10 určí počítaním po jedenej počet predmetov v skupine. 

 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom  

  zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. 

 V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine 

a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom. 

 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom. 



 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa 

pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa 

predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).  

 

 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa 

predmetov bez určovania ich počtu. 

 Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 

skupinky s rovnakým počtom. 

 Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky 

s rovnakým počtom. 

GEOMETRIA A MERANIE 

  Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných 

spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), 

v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).  

 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, 

v strede(miestnosti, obrázka ...)opíše polohu objektu, umiestni predmet 

podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. 

 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede 

(miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na 

dokreslenie obrázka na určené miesto. 

 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec. 

 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov 

podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému. 

 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník. 

 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov 

a na danú tému. 

 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru. 

 

 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či 

identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 

 Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo 

pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb vo štvorcovej sieti) sa 

dokáže pohybovať vo štvorcovej sieti. 

 Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na 

obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky 

(krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých 

jednotiek merania (v obore do 10). 

 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného 

rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví 

pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).  



 Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. 

Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, 

najužší, najtenší ...). 

 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3až 4 predmety. 

 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, 

posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. 

 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet 

podľa týchto pokynov. 
 

GEOMETRIA A MERANIE 

  Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných 

spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), 

v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).  

 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, 

v strede(miestnosti, obrázka ...)opíše polohu objektu, umiestni predmet 

podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. 

 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede 

(miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na 

dokreslenie obrázka na určené miesto. 

 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec. 

 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov 

podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému. 

 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník. 

 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov 

a na danú tému. 

 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru. 

 

 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či 

identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 

 Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo 

pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb vo štvorcovej sieti) sa 

dokáže pohybovať vo štvorcovej sieti. 

 Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na 

obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky 

(krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých 

jednotiek merania (v obore do 10). 

 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného 

rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví 

pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).  

 Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. 

Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, 

najužší, najtenší ...). 



 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3až 4 predmety. 

 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, 

posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. 

 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet 

podľa týchto pokynov. 

 

LOGIKA 

  Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla 

jednoduchú postupnosť objektov. 

 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej 

postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba 

farbou či veľkosťou. 
  Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 

 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.  

 Rozhodne ,či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. 

farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, 

veľkosť, materiál a pod.). 

 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. 

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

  Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry 

či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu 

a pod.  

 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej 

materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po 

štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to 

aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne 

poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty. 

 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej 

materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a 

umiestňovať obrázky. 

 

ĆLOVEK A PRÍRODA 
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 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov. 

 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

 Vymenuje ročné obdobia. 

 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v 

počasí. 

 



RASTLINY 

  Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb. 

 Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich 

konzumácie pre správnu životosprávu. 

 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny. 
 

ŽIVOČÍCHY 

  Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.  

 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe 

ich pohybu. 

 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy. 

 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. 

 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 

 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

 

ČLOVEK 

  Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách. 

 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela –dýchanie, trávenie, 

pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.  

 

NEŽIVÁ PRÍRODA 

  Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda. 

 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 

 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu. 

 Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

 

PRÍRODNÉ JAVY 

  Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe 

vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a 

tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). 

 

3) ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V ČASE 

  Opíše režim dňa. 

 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.  



 Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

 Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho 

narodenia. 

 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, 

mesiaca a roka.  

 

ORIENTÁCIA V OKOLÍ 

  Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy. 

 Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

 Uvedie adresu svojho bydliska. 

 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia 

(napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych 

podmienok). 

 

 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

  Pozná nebezpečenstvá súvisiace scestnou premávkou. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa chodcov. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v 

hromadnej doprave a v úlohe  

 spolujazdca.  

 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

 Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

 

GEOGRAFIA OKOLIA 

  Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, 

jazero, rybník. 

 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez 

daný región, pohorie či vodnú plochu. 

 Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo 

Dunaj. 

 

HISTÓRIA OKOLIA 

 Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok.  

Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok. 

 



NÁRODNÉ POVEDOMIE 

  Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky –zástava, hymna. 

 ozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavský 

hrad, rieku Dunaj. 

 

ĽUDIA V BLÍZKOM A ŠIRŠOM OKOLÍ 

  Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej 

rodine.  

 Predstaví sa deťom i dospelým ,oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná 

mená učiteliek v triede.  

 Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými 

osobami – deťmi i dospelými. 

 

ZÁKLADY ETIKETY 

  Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane 

situácii. 

 Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu 

situáciu.  

 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 

 Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.  

 

ĽUDSKÉ VLASTNOSTI 

  Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. 

 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.  

 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.  

 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i 

negatívne. 

 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií –

pozitívne i negatívne. 

 Opíše aktuálne emócie. 

 

PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE 

  V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých). 

 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od 

druhých. 

 Poskytne iným pomoc. 

 Obdarí druhých. 

 Podelí sa o veci. 

 Ocení dobré skutky.  



 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.  

 Nenásilne rieši konflikt. 

 Odmieta nevhodné správanie. 

 Odmieta kontakt s neznámymi osobami.  

 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.  

4) ČLOVEK A SVET PRÁCE 

MATERIÁLY A ICH VLASTNOSTI 

  Vymenúva rôzne prírodné materiály(napr. kameň, drevo, uhlie, slama, 

šúpolie, perie, vlna apod.). 

 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe 

jednoduchých nástrojov.  

 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.  

 

KONŠTRUOVANIE 

  Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.  

 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet. 

 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 

 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.  

 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 

 

UŽÍVATEĽSKÉ ZRUČNOSTI 

  Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu. 

 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné 

nástroje v dielni či záhrade.  

 

TECHNOLÓGIE VÝROBY 

  Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne 

používaných výrobkov. 

 

REMESLÁ A PROFESIE 

  Pozná niektoré tradičné remeslá. 

 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, 

učiteľ, policajt). 

 

  



5) UMENIE A KULTÚRA – Hudobná výchova 

           - Výtvarná výchova  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
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 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte. 

 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 
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i  Spieva piesne a riekanky 
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 Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, 

nálady piesne či skladby. 

 Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám. 
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i  Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky 

 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými 

umeleckými výrazovými prostriedkami. 
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 Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom. 

 Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

 Imituje pohyb v hudobno -pohybových hrách. 

 

 

 Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom. 

 Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

 Imituje pohyb v hudobno -pohybových hrách. 
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 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej  

Dramatiky 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
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 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje 

ho. 

 Vystrihuje časti obrázkov. 

 Spája časti obrázkov lepením. 

 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 



 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 
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e  Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu pomenuje ju. 
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 Pomenuje základné a zmiešané farby. 

 Ovláda základy miešania farieb. 

 Ovláda niekoľko techník maľovania. 

 Farbami vyjadruje pocity. 

 Hravo experimentuje s farbami. 
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 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.  

 Kreslí postavu. 

 Používa rôzne maliarske nástroje. 

 Opíše obsah kresby 
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 Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 
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 Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. 

 Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo. 

 

6) ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

  Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

 Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 



 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

 Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. 

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

 

HYGIENA A SEBAOBSLUŽNÉ ČINNOSTI 

  Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného 

papiera, umývanie rúk po použití  

 toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.) 

 Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), 

používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

 Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

 

POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ 

  Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, 

ľah. 

 Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, 

preskakovanie atď. 

 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat 

okolo výškovej osi. 

 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na 

hudobný sprievod. 

 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

 Zvládne turistickú prechádzku. 

 



OBSAHOVÉ A TEMATICKÉ CELKY 
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OBSAHOVÝ  

CELOK 

 

TÉMA TÝŽDŇA 
J
E

S
E
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S
E
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Materská škola 

 Vitaj  v škôlke 

 Moja obľúbená hračky 

 Bezpečne do školy 

 Čarovné slovíčka 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

 

Zlatá jeseň 

 Jeseň v prírode,  

 Bohatstvo záhrad a polí, 

 Stromy a kríky, plody jesene  

 Babka, dedko poď sa so mnou hrať 

 Tekvicové strašidielka 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

 

V zdravom tele, 

zdraví duch. 

 Ľudské telo 

 Žijeme zdravo 

 Zdravie a choroba 

 Zúbky ako perličky 

Z
IM

A
 

D
E

C
E

M
B

E
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Vianočné čaro 

 Mikuláš 

 Vôňa Vianoc 

 Vianočná Jedlička 

J
A

N
U

Á
R

 

 

Zimná krása 

 Znaky zimy 

 Zimné radovánky 

 Zvieratká a vtáčiky v zime 

 

F
E

B
R

U
Á

R
 

 

Fašiangy 

 Pracovné profesie  

 Karneval 

 Semafor sa múdro tvári 
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Moja obľúbená 

knižka 

 Kúzelný svet rozprávok 

 Maľovaná abeceda 

 Hry s tvarmi a farbami 

 Budem prvákom. 

 
A

P
R

ÍL
 

 

Slniečko sa zobudilo 

 Prichádza jar 

 Veľkonočné zvyky 

 Živá a neživá príroda 

 Na gazdovskom dvore 

 

M
Á

J
 

 
Máj – lásky čas 

 Básnička pre mamičku 

 Moja rodina 

 Slovensko moja vlasť 

 Lienka a jej kamaráti, 

L
E

T
O

 

J
Ú

N
 

 

Detské radovánky 

 Deti sveta 

 Vesmír očami detí 

 Exotické zvieratká 

 Ahoj škôlka, škola volá 
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6 VYUČOVACÍ JAZYK 

 

V našej materskej škole na Detvianskej Hute je štátny jazyk slovenskej republiky - 

slovenský jazyk podľa zákona § 12 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Výchova 

a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou materskej 

školy.  

7 SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Po ukončení predprimárneho vzdelávania sa dieťa stáva absolventom predprimárneho 

vzdelávania. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho 

vzdelávania v základnej škole ako aj na vstup do spoločnosti. Materská škola po ukončení 

stupňa vzdelávania vydá osvedčenia o absolvovaní  predprimárneho vzdelávania s príslušným 

dátumom.  

Podľa § 16 ods. 2, školského zákona 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2017 

materská škola vydáva osvedčenie na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia.  

8 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

Priestory materskej školy sa nachádzajú na prvom poschodí ZŠ s MŠ Milana Kolibiara 

č. 369. K dispozícií sú dve miestnosti z toho jedna je využívaná ako herňa, kde sa realizuje 

výchovno – vzdelávacia činnosť a druhá miestnosť spálňa, ktorá je určená na popoludňajší 

oddych a odpočinok. Priestory dopĺňa šatňa a metodický kabinet, ktoré sú určené pre 

pedagogických zamestnancov.  

Nábytok v triede si kolektív MŠ prispôsobil tak, aby rozvíjal estetické cítenie detí a bol 

pre deti bezpečný. Trieda je vybavená hračkami, edukačnými, didaktickými pomôckami 

grafomotorickým materiálom, materiálom na výtvarné, pracovné, technické činnosti, taktiež  

športovým náradím a náčiním, detskými hudobnými nástrojmi, ktoré prispievajú 

k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa. 

Po technickej stránke je trieda vybavená počítačom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou, 

televízorom a DVD – prehrávačom. Prostredníctvom spomenutých IKT pomôcok deti 

získavajú základy a poznatky o výpočtovej technike. K dispozícií máme aj pripojenie na 



internet, ktorý umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať 

väčšie množstvo pomôcok.  

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, kde sa nachádzajú lesy, 

lúky, polia, potoky a rybníky,  ktoré nám napomáhajú pri výchovno – vzdelávacích 

činnostiach zameraných na športovú, turistickú, enviromentálnu, poľnohospodársku oblasť. 

Exteriér materskej školy tvorí školský dvor, školské ihrisko a k dispozícií máme aj preliezky, 

ktoré sa nachádzajú v areáli školy.  

 

  



9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ  

 

a) Diagnostika detí 

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole je pedagogická 

diagnostika detí. Diagnostika nám pomáha zaznamenávať úroveň detských schopností, 

vedomostí, spôsobilostí. Pedagogická diagnostika sa uskutočňuje na základe detských 

portfólií, ktoré sú tvorené prácami za určitý úsek edukácie, spravidla za jeden školský rok. 

Diagnostika sa vykonáva tri krát ročne, a to vstupná, priebežná a výstupná. 

Výsledky hodnotenia učiteľkou sú východiskom pre úzku spoluprácu s rodičmi pri 

odbornej konzultácii. 

O deťoch vedieme pravidelné písomné záznamy formou pedagogickej diagnostiky: 

1) Vstupná diagnostika: - je realizovaná v októbri učiteľkami. Zaznamenaná je 

v pozorovacom hárku.  

2) Priebežná diagnostika: - realizujeme ju systematicky na základe pozorovania detí, 

hospitačnou činnosťou, analýzou výtvarných prác a iných produktov detí, hodnotením 

edukačných výsledkov, výsledkov detí na vystúpeniach a súťažiach 

3) Výstupná diagnostika: - realizujeme ju na konci školského roka 

 Výsledky pedagogickej diagnostiky učiteľky navzájom konzultujú, konfrontujú svoje 

poznatky a využívajú ich vo výchovno – vzdelávacom procese.  

 Každé dieťa má vytvorené portfólio, ktoré tvoria pracovné listy, produkty výtvarných 

a pracovných činností, ďalšie materiály podľa individuálneho zváženia učiteľky. 

 Deti vedieme k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení 

výchovno – vzdelávacej činnosti – prosociálne aktivity, posilňujeme schopnosť 

hodnotenia a autoevalvácie detí – vedieme ich k vlastnej iniciatíve, zodpovednosti, 

samostatnosti, učíme ich rozhodovaciemu procesu (riešenie konfliktov, sociálne, 

morálne diskusie, hlasovanie – účasť na demokratickom riadení triedy) 

 Pri hodnotení dieťaťa učiteľkou využívame pozitívne hodnotenie, ktoré ma motivačný 

charakter 

  



10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY  

 

Pôsobenie pedagogických zamestnancov sa odzrkadľuje v správaní, konaní a úrovni 

vedomosti, zručností a návykov detí. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov materskej školy vykonáva zástupca pre MŠ 

jeden krát za dva mesiace, formou kontrolnej činnosti (hospitácie) v priebehu výchovno – 

vzdelávacej činnosti. Kontrolná činnosť je zameraná na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. 

Uskutočňuje sa podľa plánu kontrolnej činnosti. Zástupca materskej školy si z kontrolnej 

činnosti vedie písomné záznamy.   

Iné prostriedky získavania poznatkov o úrovni činnosti pedagogických zamestnancov: 

 pozorovanie, rozhovor 

 referencie od detí, zákonných zástupcov, zamestnancov školy 

 dosiahnuté edukačné výsledky  

 výsledky v súťažiach, projektoch 

 činnosť pedagogického zamestnanca v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

 plnenie činností nad rámec pracovných úloh 

Vnútorný systém kontroly predchádza ročnému hodnoteniu pedagogických zamestnancov. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje jedenkrát ročne. Pedagogického 

zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený.  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 plnenie cieľov stanovených v koncepčnom zámere rozvoja ZŠ s MŠ 

 plnenie cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu Zvedavý Lienka 

 plnenie plánu práce materskej školy 

 identifikácia oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a slabých stránok, ak 

i návrhy a opatrenia 

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 

 Sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať 

v tíme. 

 Osobnostný rozvoj: vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností  



VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIMI POTREBAMI 

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

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

materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi 

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

podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď) 

 Východiskom a základným dokumentom je Vzdelávací program pre deti so 

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

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

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

2017. 

 Obsah vzdelávania bude tak maximálne prispôsobený ich individuálnym osobitostiam, 

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

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

poriadok pre dieťa so zdravotným znevýhodnením bude flexibilný, prispôsobený 

individuálnym potrebám. Jeho vyváženosť v striedaní činností zabezpečí dieťaťu optimálny 

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

  

Spolupráca s odborníkmi z CPPPaP a CŠPPaP so sídlom v Detve: 

 Logopedička: Mgr. Zuzana Mašlejová 

 Psychologička: PhDr. Daniela Gajdošechová  

 Liečebný pedagóg:  PaedDr. Alena Hanusková  

Špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby: 

 Vytvorenie individuálneho vzdelávacieho programu pre zdravotne znevýhodnených 

 Vytvorenie individuálnych výchovno – vzdelávacích plánov 

 Vyhradené miesto v triede materskej školy  

 Špeciálne pomôcky a materiály vytvorené pedagogickými zamestnancami 

 Pracovné tempo prispôsobené osobitostiam a potrebám dieťaťa 

 Zapojenie dieťaťa do aktivít a činnosti spolu s intaktnými deťmi v priebehu celého dňa 

 Individuálny prístup zo strany pedagogických zamestnancov, prevádzkových 

zamestnancov, vedúcich pedagogických zamestnancov 

 Spolupráca so zákonným zástupcom ako aj s externým liečebným pedagógom  



PRÍLOHY  

 

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU PROTI OBEZITE 
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MEDZINÁRODNÝ 

DEŇ 

DÁTUM AKTIVITY /PODUJATIE 
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DEŇ PRVEJ POMOCI 

8.september Deň prvej pomoci bude prebiehať v našej materskej 

škole, ukážka prvej pomoci, aktivity, súťaže s tým 

spojené. Na záver prezentácia, v ktorej sa oboznámia 

so zásadami prvej pomoci, telefónnym číslom 112 

a pod. Vyhodnotenie a udelenie odznakov „Malý 

záchranár.“  
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DEŇ JABLKA 

16. október Deň Jablka bude prebiehať v spolupráci so základnou 

školou. Deti si prinesú jabĺčko a bude súťaž 

o najväčšie jablko. Pripravené budú rôzne súťaže pre 

deti z materskej školy. Počas celého dňa sa budú 

aktivity a činnosti niesť v duchu zdravia a ovocia. Na 

koniec výstavka na spoločnej chodbe.  
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E
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DEŇ BEHU 4.november Podujatie organizované spolu s rodičmi, ktorí sa 

zapoja do súťaže „Beh do kopca“ spolu so svojimi 

deťmi. Vyhodnotenie a ocenenie detí za beh.  

M
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E
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DEŇ VODY 22. marec Deň vody – pripomenutie dôležitosti vody pre nás, 

prírodu a živočíchy. Zapojenie sa do aktivít 

a pokusov s vodou – Malí výskumníci.  

A
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DEŇ ZDRAVIA 

DEŇ ZEME 

7. apríl 

22. apríl 

V spolupráci s rodičmi zabezpečiť pre deti „Deň 

zdravia.“ Ukážka zdravotného cvičenia na 

školskom ihrisku, detská zumba, športové 

a súťaživé hry. Mamičky zabezpečia zeleninové 

a ovocné šaláty pre deti.  



M
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DEŇ RODINY 

 

 

 

 

 

 

DEŇ MLIEKA 

 

 

 

ŠPORTOVÝ 

VYZÝVACÍ DEŇ 

15. máj 

15. máj 

17. máj 

27. máj 

 

 

19. máj  

Spoločné stretnutie rodičov a ich detí v MŠ, rodičia 

budú mať možnosť návštevy materskej školy, zapoja sa 

do spoločných aktivít a uvidia jeden deň prácu svojich 

detí. Spoločné hry, rozcvička, vychádzka na blízky 

kopec, športové a tímové hry na školskom ihrisku. 

Deti rodičom ukážu svoje práce a strávia tento deň 

spolu so svojimi rodičmi v škôlke.  

 

 

Aktivity a hry súvisiace s témou mlieka 

v priestoroch materskej škole.  

 

Zaradenie športových aktivít a súťaží počas celého 

dňa, desiata zameraná na zdravý životný štýl 

(ovocie, zelenina, pitný režim – nesladené nápoje).  

J
Ú
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MEDZINÁRODNY DEŇ 

DETÍ 

 

DEŇ ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

 

 

 

 

DEŇ PIKNIKOV 

1. jún 

 

 

5. jún 

 

 

                  

8. jún 

Výlet podľa aktuálnej ponuky a výberu učiteliek 

materskej školy. 

 

Pochopiť dôležitosť životného prostredia a význam pre 

človeka. Zber odpadkov po dedine, vytvorenie 

odpadkových košov a učiť deti separovať odpad. 

Neubližovať a neničiť prírodu. Zamerať na praktické 

činnosti a priame pozorovanie.  

 

Turistika spojená s piknikom, zameraná na pohyb, 

športové hry a zdravé stravovanie.  

  

  

 

 

 

 


