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1.  VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

   

Primárnym poslaním materskej školy je výchova a vzdelávanie detí od útleho 

detstva  až po vstup do základnej školy. V  intenciách tohto poslania vytvoríme 

podmienky na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej 

úrovne  ako základu na školské vzdelávanie i na život v spoločnosti s prihliadnutím na 

ich jedinečnosť, svojrázne dispozície a z toho vyplývajúce individuálne potreby plnením 

týchto všeobecných cieľov: 

• Rozvíjať a podporovať jedinečnosť každého zvereného dieťaťa, 

• napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi i dospelými, 

• podporiť prirodzenú hravosť detí pri aktívnom získavaní poznatkov, 

• podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí detí, podchytiť a osobitne sa venovať 

nadaným a talentovaným deťom v estetickej, pohybovej a intelektuálnej oblasti, 

• utvárať a rozvíjať schopnosť kooperácie v kolektíve, 

• rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku a jeho spôsobilosti, kompetencie 

nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti, ale aj vo vzťahu k pripravenosti na život 

vôbec, 

• naučiť deti rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, podporiť u nich záujem 

o celoživotné vzdelávanie a preberať na seba zodpovednosť, 

• viesť deti k schopnosti  správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich 

riešenie  a dokázať ich vyriešiť, 

• vnímať rozmanitosť prírody ako významnú hodnotu pre človeka, 

• podporovať a rozvíjať u detí dodržiavanie ľudských etických  hodnôt v každodennom 

živote, 

• utvárať a upevňovať návyky zdravého životného štýlu, 

• ciele programu realizovať prostredníctvom sociálneho a zážitkového učenia, 

• pociťovať spolupatričnosť so živou a neživou prírodou, ľuďmi a celou planétou, 

• spoznávať vesmírne telesá a vedieť, že žijeme na planéte Zem. 
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Realizácia cieľov vo vzťahu: 

K prostrediu školy: 

• Pokračovať v modernizácii interiéru a exteriéru školy, aby čo najlepšie 

vyhovovalo potrebám detí po stránke hygienickej, bezpečnostnej a estetickej, ako 

aj z hľadiska veku a individuálnych potrieb detí, 

• nadväzovať na tradície aktívnej spolupráce s rodinou a zapájať rodičov do 

činnosti školy v rámci skrášľovania exteriéru i interiéru a vykonávania drobných 

opráv v priestoroch školského areálu,   

• revitalizovať rôznorodosť rastlinnej ríše, spoznávať životné prejavy viacerých 

rastlín rozšírením školského políčka, pestovaním skalničiek, kvetinových 

záhonov, byliniek v skalnej špirále, výsadbou ovocných stromov v školskej 

záhrade a zelene v triedach, 

• vedieť, že každá ľudská činnosť v prírode prináša dôsledky a má priamy vzťah na 

naše zdravie a zdravie prírody, 

• posilňovať environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, uvedomiť si význam 

prírody  a hodnotu životného prostredia pre človeka. 

 

K učiteľke: 

• Upevňovať dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve i s rodičmi, ktoré 

sú dôležité pri edukácii detí, 

• podporiť vzťah detí k poznávaniu a učeniu. Všetky ciele a z nich vyplývajúce 

úlohy realizovať cez koncepciu tvorivo-  zážitkového učenia, 

• umožniť deťom napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti 

a aktívneho bádania. Využívať problémové, projektové a zážitkové učenie, 

• byť hlavným motivačným činiteľom v edukačnom procese a dominantnou 

osobnosťou pri utváraní emocionálne bohatého vzťahu k prírode, 

• pôsobiť na deti zážitkami pohody pri plnení cieľov s environmentálnym 

zameraním, 

• byť vzorom snahy o zdravý životný štýl v pracovnom i osobnom živote. 
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K interakcii učiteľka-  dieťa: 

• Profesionálnym prístupom sa snažiť o rozvoj plnohodnotnej osobnosti, ktorá bude 

autentická, tvorivá a slobodná, 

• uľahčiť deťom plynulú adaptáciu na školské prostredie a navodiť u nich pocit 

istoty, bezpečia, porozumenia a lásky počas pobytu v MŠ, 

• vytvoriť vzťah založený na vzájomnej úcte, dôvere a pochopení každého dieťaťa, 

• pri environmentálnych aktivitách prejaviť obojstranný živý záujem, 

• radostnou atmosférou vyvolávať u detí pocit úspešnosti v hrových činnostiach 

zameraných na ochranu prírody. 

 

K procesu  predprimárnej  edukácie: 

• Zvyšovať kvalitu edukačného procesu využitím moderných postupov didaktiky, 

• výchovu a vzdelávanie nadaných  a talentovaných detí zaistiť kmeňovými 

učiteľkami s odbornou spôsobilosťou v oblasti špeciálnej pedagogiky,  

• edukáciu detí zo sociálne- znevýhodneného prostredia zabezpečiť odborne 

spôsobilými pedagógmi,  

• vytvoriť podnetné, tvorivé, zážitkové, empatické a humánne výchovno- 

vzdelávacie prostredie s dôrazom na aktivitu  detí a  premyslené pedagogické 

pôsobenie pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, 

• uplatňovať hru ako hlavnú metódu, ktorá pri získavaní nových poznatkov 

prebúdza a udržiava vnútornú motiváciu, 

• v čo najväčšom rozsahu využívať inšpiračné projekty podpory zdravia a ochrany 

prírody: „Adamko hravo- zdravo“, „Adamko- kocky zdravia“, či „Cesta mlieka“, 

• pracovať s  vhodnou náučnou literatúrou a edukačnými prostriedkami pre deti 

predškolského veku so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,  

• edukačné ciele flexibilne prispôsobovať rozvojovej úrovni a individuálnym 

potrebám jednotlivých detí alebo skupiny, 

• týždenné  témy kreatívne modifikovať s  prihliadnutím na vývinové osobitosti 

najmladšej  vekovej kategórie. 
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K životnému prostrediu 

• Posilňovať environmentálne cítenie a záujem detí o ekológiu, uvedomiť si 

význam prírody a hodnotu životného prostredia pre človeka, 

• priviesť deti k poznaniu, že Zem je krásne miesto pre život, je našim domovom, 

• vnímať les ako dôležitú súčasť prírody a životného prostredia, 

• uvedomovať si význam ochrany prírody v súvislosti s rozvojom techniky, 

znečisťovaním ovzdušia, hromadením odpadkov, umývaním áut v prírode a pod, 

• praktickými činnosťami a diskutovaním o význame vody pre človeka, rastliny 

a živočíchy uvádzať príklady, kde všade sa v prírode voda nachádza a spoznávať 

jej široké využitie, 

• rozširovať aktuálne poznatky z oblasti prírodovedného zamerania 

a zdokonaľovať manuálne zručnosti v praktických ekologických cvičeniach. 

• pracovať s vhodnou náučnou literatúrou a edukačnými prostriedkami pre deti 

predškolského veku s prírodovedným a environmentálnym zameraním, 

• rozvíjať u detí aktívny záujem o prírodu prostredníctvom vzdelávacích projektov: 

„Kde sa rodí les, Ako kvapôčka putovala, Zeleň v škole, Po poľovníckom 

chodníčku“ a pod., 

• učiť deti triediť odpad a správne používať separačné nádoby, 

• viesť deti k pociťovaniu radosti z existencie krás prírody (živej i neživej). 

 

K rodine a verejnosti: 

• Získavať dôveru rodičov kombináciou formálnej a neformálnej spolupráce pri 

realizácii výchovy a vzdelávania a pri koordinovaní úsilia o zabezpečenie blaha 

a potrieb detí, 

• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou a ďalšími partnermi 

s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok v prospech všetkých 

detí, 

• nadviazať spoluprácu  s odbornými inštitúciami v rámci edukácie v oblasti 

environmentálnej výchovy, 

• v kooperácii s rôznymi zariadeniami (ZŠ, SPgŠ, ZUŠ, MsKS, Technickými 

službami,  Spišským múzeom, Múzeom špeciálneho školstva ... ) vytvárať nové 

a podnetné možnosti pre realizáciu rôznych aktivít v rámci plnenia ŠkVP.  
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2. STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE 

ABSOLVOVANÍM ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

Materská škola v súlade s §16, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania- ,, predprimárne vzdelanie“. Účasťou 

na edukácii v MŠ nadobudne dieťa predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na 

nasledujúcich stupňoch vzdelávania- t.j. dosiahne školskú spôsobilosť.  

3. VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Naša materská škola obohacuje edukáciu detí o prvky súvisiace s environmentálnou 

výchovou, výchovou k pohybu a zdravému životnému štýlu. Chceme v oblasti 

environmentálnej výchovy detí urobiť viac a skvalitniť ju. Preto sa v našom ŠkVP 

a v pláne aktivít vo zvýšenej frekvencii objavujú témy a podtémy  zo vzdelávacej oblasti 

„Človek a príroda“, ktoré na seba v určitom logickom usporiadaní pojmovo aj vzťahovo 

nadväzujú a aktivity zamerané na environmentálnu výchovu.              

Zameranie školy vychádza z poznania, že „zdravie je hodnota hodnôt“. 

Uvedomujeme si, že začať hovoriť o zdraví je nutné už s deťmi v MŠ, pretože 

predškolský vek je rozhodujúcim obdobím pre získavanie základných návykov zdravého 

životného štýlu. Rozšírením obsahu edukácie v oblasti environmentálnej výchovy 

chceme dosiahnuť to, aby deti boli schopné orientovať sa v jednoduchých javoch 

a dejoch, ktoré ich bezprostredne obklopujú, aby dokázali zhodnotiť a zvážiť riziká 

i prínosy a podľa toho konali. Budeme sa snažiť o to, aby sa deti naučili zodpovednosti 

za dôsledky svojho správania vo vzťahu k prírodnému prostrediu, aby si osvojili 

elementárne zručnosti jej ochrany i tvorby, aby sa aktívne podieľali na jej starostlivosti. 

Chceme deti priviesť k poznaniu, že Zem je krásne miesto pre život a uvedomiť si 

význam jej ochrany. Vedieť, že každá ľudská činnosť v prírode prináša dôsledky a má 

priamy vzťah na naše zdravie a zdravie prírody. Ponúkať deťom množstvo aktivít na 

vyjadrovanie radostí z existencie krás živej i neživej prírody. 
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4. DĹŽKA DOCHÁDZKY, FORMY VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

Materská škola zabezpečuje denne výchovu a vzdelávanie detí vo veku od troch do 

šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch aj skôr, a to od dva a pol roka. Prednostne sa 

prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Školu 

navštevujú aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou do siedmich rokov veku. 

Dĺžka dochádzky do MŠ je individuálna vzhľadom k požiadavkám rodičov. Spravidla je 

niekoľkoročná (1-4 roky), ale i jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov aj poldennú 

formu edukácie.  

5. UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Margarétka“ sú 

vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách :  

• Jazyk a komunikácia,  

• Matematika a práca s informáciami,  

• Človek a príroda,  

• Človek a spoločnosť,  

• Človek a svet práce,  

• Umenie a kultúra,  

• Zdravie a pohyb 

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

školského roka v rozsahu ustanovenom v ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. 

Súčasť našich učebných osnov tvoria aj podtémy letnej prázdninovej činnosti, ktoré sú 

zamerané na opakovanie výkonových štandardov.  

 

5.1 Východiská plánovania 
 

Východiskami k plánovaniu je rešpektovanie taxonómií vzdelávacích cieľov, 

dodržiavanie didaktických zásad a metód vyučovacieho procesu. 
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Materská škola pri usporadúvaní obsahu vzdelávania pristupuje na globálnej úrovni 

školy i jednotlivých tried k týždennému plánovaniu výchovno- vzdelávacej činnosti 

s rešpektovaním rozvrhnutia vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca. 

Plánovanie edukačnej činnosti je v kompetencii učiteľky. Napriek tomu, že písanie 

plánov edukačnej činnosti nie je povinné, prijatím uznesenia na pedagogickej rade sa 

budú rešpektovať prijaté závery. Našou víziou je pokračovanie v tvorbe vypracúvavania 

týždenných plánov. Materská škola má svoje zameranie, vlastné ciele, ktoré sa odrazia v 

týždenných plánoch. Výchovno-vzdelávaciu činnosť spravidla plánuje učiteľka, ktorá má 

rannú zmenu, no pri plnení vzdelávacích štandardov spolupracujú obe triedne učiteľky v 

triede. Výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí  sa vyberajú podľa 

zvolenej týždennej témy z daného ročného obdobia.  

Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania je možné a aj žiaduce vzájomné 

prelínanie vzdelávacích oblastí a ich integrácia. Výkonové štandardy je možné spájať 

alebo deliť. Na pedagogickej porade sa učiteľky jednotlivých vekových kategórií 

dohodnú na spôsobe, ako si budú zaznamenávať výkonové štandardy, ktoré do svojej 

výchovno-vzdelávacej práci zaradia. K jednoduchšiemu plánovaniu výchovno-

vzdelávacej činnosti je nápomocný metodický materiál vytvorený ŠPÚ „Adaptácie 

výkonových štandardov“. Je na pedagógovi aby v rámci jednej vzdelávacej aktivity si 

učiteľka podľa rozvojových možností detí v triede zvolila aj viacero rôznych úrovní 

jedného výkonového štandardu.  

Mesačné rozvrhnutie vzdelávacích oblastí 

             V harmonograme vzdelávacích oblastí je uvedená minimálna mesačná 

frekvencia jednotlivých oblastí, stanovená na realizáciu v dopoludňajších cielených 

aktivitách. Najnižší počet vzdelávacích oblastí je maximálnou frekvenciou pre deti 

najmladšej vekovej kategórie. V starších vekových kategóriách je možnosť znásobiť čas 

venovaný jednotlivým oblastiam, kombinovať a prelínať ich v rámci cielenej vzdelávacej 

aktivity s prihliadnutím na vývinové osobitosti, prirodzenú variabilitu detí i sociálno- 

kultúrne prostredie, z ktorého pochádzajú.  

     Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity sa realizujú na základe uváženia učiteľky 

prostredníctvom ktorejkoľvek vzdelávacej oblasti. Vzdelávacie oblasti sú rozvrhnuté do 

jednotlivých dní a týždňov v mesiaci.  
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      V priebehu jedného týždňa je učiteľkám v jednotlivých triedach ponechaný priestor 

na slobodný výber vzdelávacích oblastí pri plánovaní a realizovaní výkonových 

štandardov, ktoré musia byť splnené do konca školského roka.  

 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 

 

PO 

 

 

UT 

 

ST 

 

 

ŠT 

 

PI 

 

 

JK- hovorená reč JK- písaná reč JK- chápanie 

formálneho 

charakteru reči 

JK- grafomotorika 

MI- čísla a vzťahy MI- geometria a 

meranie 

MI- logika MI- práca s 

informáciami 

UK- Vv UK- Vv UK- Hv UK- Hv 

ČS ČS ČS ČS 

ZP ZP ZP ZP 

MI- práca 

s informáciami, 

geometria 

JK- hovorená reč JK- písaná reč MI- čísla a vzťahy, 

logika 

UK- HV UK- Vv 

ČP ČP ČP ČP 

ČSP ČSP 

Legenda:  

JK- jazyk a komunikácia (6), MI- matematika a práca s informáciami (6), ČP- človek a príroda (4), UK- 

umenie a kultúra (6), ČS- človek a spoločnosť (4), ČSP- človek a svet práce (4), ZP- zdravie a pohyb (4) 

 

Rozvrhnutie obsahových celkov a tém 

Plánovanie obsahu vzdelávacích oblastí je koncipované do 4 obsahových celkov, 

(jar, leto, jeseň, zima), ktoré sa priebežne plnia počas desiatich mesiacov školského roka. 

Ich názvy na seba logicky i plynule nadväzujú, lebo kopírujú typické znaky ročných 

období, rešpektujú tradíciu i podmienky materskej školy.  

Témy sú rozvrhnuté do štyroch ročných období. Ich kvantum je zhodné s počtom 

pracovných týždňov v priebehu školského roka. Stanovené témy sa pravidelne 

konkretizujú v týždenných plánoch výchovno- vzdelávacej činnosti, a sú záväzné pre 

všetkých pedagogických zamestnancov. Ich poradie je možné variovať v rámci daného 

ročného obdobia vzhľadom k ponuke mimoškolských aktivít, materiálno- technického 

i priestorového zabezpečenia a meniacich sa poveternostných podmienok. Súčasťou tém 

je ich súhrná charakteristika, ponuka edukačných stratégií, učebných zdrojov pre učiteľku 

i deti.  
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TÉMY MESIACOV 

SEPTEMBER:      

OKTÓBER:      BOHATÁ JESEŇ 

NOVEMBER:      

 

 

 

DECEMBER:      

JANUÁR:       ČAROVNÁ ZIMA 

FEBRUÁR:    

 

 

MAREC:       

APRÍL:      VOŇAVÁ JAR 

MÁJ:     

 

 

 

JÚN:     VESELÉ LETO 

JÚL/ AUGUST:  
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TÉMY A PODTÉMY-  ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA 

Bohatá jeseň 

 

Čarovná zima Voňavá jar Veselé leto 

Škola plná 

kamarátov 

 

Mikuláš, Mikuláš 

čo v tom koši máš? 

Z rozprávky do 

rozprávky 

Škola plná zábavy- 

výlety 

Čarovné slovíčka Od Lucie, do 

Vianoc 

Maľujem si 

vajíčko 

Cestujeme okolo 

sveta a poznávame 

ľudí a zvieratá 

Ja a moja rodina 

 

 

Keď prídu 

Vianoce, stromček 

sa ligoce 

Moja kniha Na vlne poznania- 

Slovensko moja 

vlasť 

 

Cesta nie je 

ihrisko! 

 

 

Novoročný 

kalendár 

Ako kvapôčka 

putovala 

Vitaj leto- znaky, 

letné športy 

V deduškovej 

záhrade 

a babičkinej 

komore- pestrá 

strava 

Pani Zima- zimné  

radovánky 

Vyjdi jarné 

slniečko- znaky, 

tradície 

Malý záchranár 

Moji starí rodičia 

v meste a na dedine 

 

Zvieratká pod 

snehovou perinou 

Maj prírodu rád, 

buď je kamarát 

Kolobežka rýchlo 

bežká-  

letná prázd. činnosť 

 

Dovidenia vtáčatká  

 

 

Hókusy, pokusy, 

bádania ... 

Na tom našom 

dvore 

Na zelenej lúke- 

letná prázd. činnosť 

 

Hľaďte deti, šarkan 

letí! 

 

Chystajte si deti 

masky 

Od semienka 

k rastlinke 

Poznávam farby, 

vône a chute leta- 

letná prázd. činnosť 

 

Padá lístie šuchoce- 

tajomstvo lesa 

Dorotka nám 

ochorela- 

prevencia, výživa 

Cvičím, cvičíš, 

cvičíme 

 

Dobré ráno, dobrý 

deň 

 

Bola raz jedna 

hviezdička 

Mama, ocko, 

rodina 

 

Fúka, fúka do 

klobúka- javy 

v prírode 

Ľudia a ich práca- 

povolania, remeslá 

Tam okolo Levoči  

Poznaj svoje 

zdravé telo- telo, 

funkcie 

Predmety a ich 

vlastnosti- farby, 

materiál, tvary 

Zelená planéta- 

recyklácia 

 

Kamaráti zmysly Počítač je kamarát- 

digitálne 

technológie 

Na lúke a pri vode- 

hmyz, živočíchy 
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BOHATÁ JESEŇ (september, október, november) 

T
ém

y
 r

o
čn

éh
o

 o
b
d

o
b
ia

 
Škola plná kamarátov 

Čarovné slovíčka 

Ja a moja rodina 

Cesta nie je ihrisko! 

V deduškovej záhrade a babičkinej komore- pestrá strava 

Moji starí rodičia v meste a na dedine 

Dovidenia vtáčatká 

Hľaďte deti, šarkan letí 

Padá lístie šuchoce – tajomstvo lesa  

Dobré ráno, dobrý deň 

Fúka, fúka do klobúka – prírodné javy 

Poznaj svoje zdravé telo – telo, funkcie 

Kamaráti zmysly 

C
h

ar
ak

te
ri

st
ik

a 
té

m
 

Témy sú zamerané na prvotné oboznámenie sa deti so spoločenský 

prostredím materskej školy, t.j. s kamarátmi a ľuďmi, ktorí v nej pracujú, 

priestormi školy i triedy, s novými hračkami i pomôckami, ktoré ich 

obklopujú.  Výchovno- vzdelávaciu činnosť upriamime na formovanie 

a uplatňovanie komunikačných konvencií. Prostredníctvom vhodných 

hier sa deti oboznámia s pravidlami spoločensky prijateľného správania 

sa, s ich použitím v každodennom živote. Poukážeme na dôležitosť 

spolunažívania s rovesníkmi i dospelými a vytvoríme príležitosti na 

nadobudnutie základnej orientácie v medziľudských vzťahoch. V tomto 

obsahovom celku naučíme deti zaujať kladný postoj k členom rodiny a 

prosociálne sa správať- vedieť sa rozdeliť, obdarovať niekoho i pomôcť 

inému. V danom časovom horizonte budeme patričnú pozornosť 

venovať dopravnej výchove. Deti sa oboznámia s dopravnými 

prostriedkami a základnými dopravnými značkami, s dodržiavaním 

pravidiel cestnej premávky vzhľadom na ich bezpečnosť.  

Deti budú spoznávať najzákladnejšie charakteristiky jesenného obdobia. 

Cez aktívne spoznávanie a zážitkové učenie v prírode i v záhrade 

dostanú príležitosť rozlišovať typické znaky ročného obdobia 

a oboznámia sa s plodmi jesennej prírody. Pozornosť upriamime na 

objasňovanie úžitku z pestovania ovocia a zeleniny a uvedomenie si 

významu zdravej stravy pre ľudský organizmus. Deti budeme viesť 

nielen k dodržiavaniu osobnej hygieny, ale aj k čistote konzumovaných 

potravín ako prevencie vzniku chorôb. Edukačne využijeme prirodzenú 

situáciu odlietania vtákov na vypozorovanie poznatkov o spôsobe ich 

života i úžitku v prírode. Zúročíme krásu jesennej prírody a vľúdnosť 

počasia na pohybové aktivity v prírode s environmentálnym i športovým 

zameraním. Hravo a nenásilne začneme u detí formovať zásady 

zdravého životného štýlu.  
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C

h
ar

ak
te

ri
st

ik
a 

 t
ém

 

     

          Prostredníctvom zaujímavých aktivít budeme priamo v prírode 

naďalej rozvíjať poznatky detí o jeseni a jej typických znakoch. Máme 

v úmysle rozšíriť vedomosti z environmentálnej výchovy 

prostredníctvom praktických cvičení a prác v školskej záhrade. 

Pozornosť zameriame na vhodné používanie pracovného náradia 

a zdokonaľovanie užívateľských zručností pri hrabaní lístia hrabľami, 

zametaní metlou i prenášaní sypkého materiálu detskou lopatkou. 

V rámci uplatňovania každodenného pravidelného režimu činností 

v MŠ, nenásilne privedieme deti k orientácii v časových vzťahoch, 

a správnemu voleniu pozdravov vzhľadom k situáciám. Časť aktivít 

bude venovaná prírodným javom, v ktorých bude možné vnímať 

prítomnosť vzduchu, ako aj uvedomovanie si zmien ročných období. 

Spoločne s deťmi zhotovíme kalendár prírody a počasia s využitím 

farebných piktogramov.  

Pozvaním odborníkov zo zdravotníckej oblasti vytvoríme autentickú 

príležitosť spoznať a určovať viacerými zmyslami dôležité orgány 

ľudského tela, ako aj detailnejšie pozorovanie a ich pomenovanie. 

 

 

vzdelávacia 

oblasť 

Podoblasť výkonové štandardy 

Ja
zy

k
 a

 k
o

m
u
n
ik

ác
ia

 

Hovorená reč 

 

 

5- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky 

hlásky a hláskové skupiny. 

6- Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

7 - Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

 

Písaná reč 10- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. 

udalostí, deja, faktov, informácií a i).  

20- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý 

príbeh. 

25- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

26- Rozčlení zvolené slová na slabiky.  

29- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia.  

 

M
at

em
at

ik
a 

a 
p

rá
ca

 

s 
in

fo
rm

ác
ia

m
i 

Čísla a vzťahy 32- Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.  

34- V obore do 10 určí počítaním po jednej počet 

predmetov v skupine. 

36- V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí 

počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu 

predmetov s určeným počtom.  

38- Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s 

jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu 

a rozdeľuje. 

39- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej 

alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu 

v skupinách (do 10 prvkov v skupine) 
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Geometria 

a meranie 

 43- 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 ...). 

44- 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. 

48- V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, 

štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

49- Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník. 

55- 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...). 

 56- Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s 

najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť 

vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, 

najkratší, najužší, najtenší ...). 

57- Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 

4 predmety. 

 

Logika  60- Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 

objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť 

objektov. 

61- Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov 

alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety 

môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či 

veľkosťou.  

62- Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.  

63- Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) 

jednoduchých tvrdení. 

65- Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s 

danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál 

a pod.). 

 

Práca 

s informáciami 

 68- Ovláda základy práce s digitálnymi 

technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať 

digitálne animované programy určené pre danú 

vekovú skupinu a pod. 
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Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a 

Vnímanie 

prírody 

73- Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.  

76- Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

Rastliny 79- Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

80- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny 

a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu 

životosprávu 

Živočíchy 85-Na základe pozorovania identifikuje rozdiely 

medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

Človek  90- Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách.  

91- Opíše základné fyziologické funkcie ľudského 

tela- dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové 

vnímanie 

Neživá príroda 94Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať 

prítomnosť vzduchu. 

 

Prírodné javy 

96- 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). 

Č
lo

v
ek

 a
 s

p
o

lo
čn

o
sť

 

Orientácia 

v čase 

97- Opíše režim dňa.  

99- Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

102- Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo 

inej známej budovy. 

Orientácia 

v okolí 

102- Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo 

inej známej budovy.  

104- Uvedie adresu svojho bydliska.  

 

Dopravná 

výchova 

110- Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

106- Pozná nebezpečenstva súvisiace s cestnou 

premávkou 

111- Pozná význam vybraných dopravných značiek 

108- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania 

účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, 

kolobežkárov, korčuliarov 

 

Geografia 

a okolie 

112- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, 

pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 

Ľudia 

v blízkom 

a širšom okolí 

119- Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje 

príbuzenské vzťahy v blízkej rodine 

Prosociálne 

správanie 

Odmieta kontakt z neznámymi osobami 
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Č
lo

v
ek

 a
 s

v
et

 p
rá

ce
 

Materiály 

a ich vlastnosti 

146- Vymenúva rôzne prírodné materiály /napr. 

kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna 

a pod./. 

Konštruovanie  149- Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu 

Užívateľské 

zručnosti 

 

155- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi 

materiálmi.  

156- Používa predmety dennej potreby v domácnosti 

a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

Technológie 

výroby 

157- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. 

Remeslá 

a profesie 

159- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt). 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 h
u
d
o

b
n

á 
v

ý
ch

o
v

a 

Rytmické 

činnosti 

160- Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 

aj v ¾ takte.  

161- Realizuje rytmický sprievod k riekankám 

a piesňam. 

Vokálne 

činnosti 

162-Spieva piesne a riekanky 

Inštrumentálne 

činnosti 

164- Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody 

k piesňam a riekankám. 

Percepčné 

činnosti 

165Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne 

a spev učiteľky.  

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

167- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom.   

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

170- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 v
ý
tv

ar
n

á 
v
ý

ch
o

v
a Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

173- Spája časti obrázkov lepením. 

174- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje 

výsledok.  

 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

176- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.  

 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

178- Pomenuje základné a zmiešané farby. 

179- Ovláda základy miešania farieb. 

181- Farbami vyjadruje pocity. 

182- Hravo experimentuje s farbami. 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

184- Kreslí postavu. 

186- Opíše obsah kresby. 
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Synestézia 

187- Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety. 

Z
d

ra
v
ie

 a
 p

o
h
y

b
 Zdravie a 

životný štýl 

 

191- Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

193- Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

200- Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa 

pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

201- Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

207- Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

N
áv

rh
y

 s
tr

at
ég

ií
 

- Návšteva dopravného ihriska 

- Turistické vychádzky do prírody 

- Jabĺčkový beh 

- Deň jablka 

- Výstava ovocia a zeleniny 

- Zber jesenných plodov a listov 

- Hrabanie lístia a jesenné upratovanie školskej záhrady 

- Modelovanie ovocia a zeleniny 

- Šarkaniáda- výroba šarkanov 

- Edukačný program ABC, Vševedko a iné. 

- Adamkocky zdravia 

- Hudobno- pohybové hry s jesennou tematikou 

- Pracovné, výtvarné a grafomotorické činnosti- pracovné listy 

- Edukačný materiál zo školského zásobníka hier 

- Kalendár počasia 

- Výroba vtáčích búdok a kŕmidiel 

- Pyramída zdravia 

- Jesenné tvorivé dielne 

U
če

b
n
é 

zd
ro

je
 a

 p
o

m
ô

ck
y

 - Encyklopédie: ľudské telo, príroda 

- Prezentácie a obrazový materiál: ľudské telo, potraviny, ovocie 

a zelenina, znaky jesene, počasie, vtáky, stromy, kríky, huby, 

rodina, mesto- dedina, dopravné prostriedky a značky 

- Inspiracia/ Eva Gašparíková: Edukačno- inšpiratívny maratón 

Jeseň-Zima 

- Internet. zdroje: www.zvedaveslniecka.sk, 

www.abcmaterskeskoly.sk,  www.pinterest.sk 

- Pracovné listy k jednotlivým témam, pracovné zošity: Škôlkar 

poznáva, Škôlkar počíta, Písanka škôlkara 

- CD- programy, zvukové nahrávky 

- Interaktívna tabuľa, kresliaci program RNA 

- Interný školský zásobník hier, prezentácií a aktivít 

M
et

ó
d
y

 

a 
p

ro
st

ri
ed

k
y

 

h
o
d
n

o
te

n
ia

  

Pedagogické pozorovanie, diagnostický rozhovor, skupinová diskusia, 

analýza produktov detských činností, sebahodnotenie detí, analýza 

pedagogického prístupu, rozbor, evalvácia, portfólio, rozhovory 

s rodičmi, analýza pracovných listov, hodnotenie výtvarných prác, 

slovné hodnotenie podaných výkonov. 

 

 

 

http://www.zvedaveslniecka.sk/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
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ČAROVNÁ ZIMA (december, január, február) 

T
ém

y
 r

o
čn

éh
o

 o
b
d

o
b
ia

 
 

Mikuláš, Mikuláš čo v tom koši máš? 

Od Lucie, do Vianoc 

Keď prídu Vianoce, stromček sa ligoce 

Novoročný kalendár 

Pani zima- zimné radovánky 

Zvieratká pod snehovou perinou 

Hókusy, pokusy, bádania ... 

Chystajte si deti masky   

Dorotka nám ochorela- prevencia, výživa 

Bola raz jedna hviezdička 

Ľudia a ich práca- povolania, remeslá 

Predmety a ich vlastnosti- farby, materiál, tvary 

Počítač je kamarát- digitálne technológie 

 

 

    

  Samotná myšlienka tematického celku je venovaná predovšetkým 

ľudovým tradíciám týkajúcich sa Mikuláša, Lucie, Vianociam. Deti budú 

mať možnosť v tomto čase aktívne sa zapájať do príprav, osláv a 

sviatkov v materskej škole a zároveň rôznymi umeleckými aktivitami 

vyjadriť svoje dojmy a pocity. V zimnej prírode budeme vnímať krásu, 

čaro a jej jedinečnosť so zameraním na enviromentálne cítenie detí.  

     Zameriame sa na orientáciu v časových vzťahoch jedného roka 

v spojení s konkrétnymi činnosťami. Využijeme členitý terén školskej 

záhrady na realizáciu rôznych zimných športových aktivít, v ktorých 

dôraz budeme klásť na zvládnutie priestorovej orientácie 

a napodobňovanie pohybu v rôznych podmienkach. Prehĺbime poznatky 

o rozmanitosti živočíšnej ríše a rôznorodosti spôsobu života lesných 

živočíchov. Pravidelným kŕmením vypestujeme u detí návyk starať sa 

o vtáky a zvieratá v zime. Sezónnymi turistickými vychádzkami 

s enviromentálnym zameraním upriamime ich pozornosť na vnímanie 

krás zimnej prírody. Aktivizujúcimi metódami podporíme prirodzenú 

zvedavosť detí pri pozorovaní javov, skúmaní vlastností rôznych druhov 

materiálov, pri riešení jednoduchých konštrukčných úloh. Pokračovať 

budeme v rozvíjaní recyklačných spôsobilostí a vytvoríme materiálne 

podmienky na skúmanie fungovania i hľadania spôsobov využitia 

nekomplikovaných mechanizmov.  
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 C

h
ar

ak
te

ri
st

ik
a 

 t
ém

 

 

 

     Mesiac február je typickým fašiangovým obdobím. Vzhľadom k téme 

budeme zhotovovať rozmanité výtvory z rozličného materiálu, podľa 

predlohy i predstáv detí. Spoločne pripravíme školskú karnevalovú 

zábavu v duchu tradičných ľudových zvykov nášho kraja. Detskú 

pozornosť zameriame na identifikáciu typických znakov ochorenia, na 

prevenciu vzniku chorôb i rozlišovanie príčin možného nebezpečenstva 

poškodenia zdravia. Diskusiami i priamymi ukážkami práce 

zdravotníkov rozšírime predstavy detí o obsahu pracovnej náplne ľudí 

starajúcich sa o zdravie. Exkurziami podporíme záujem o poznatky 

z oblasti poznávania vesmíru a slnečnej sústavy. Autenticky deťom 

sprostredkujeme vedomosti o tradičných remeslách, rozvinieme 

technickú gramotnosť a s ňou súvisiace zručnosti pri vytváraní 

nenáročných produktov. Pozornosť sústredíme na oživovanie ľudových 

tradícii ukážkami tradičných remesiel a dávnych zvykov. 

Aplikovaním digitálnych technológií spojíme teoretické poznatky s 

praktickou ukážkou edukačných aktivít tak, aby aplikované digitálne 

technológie boli prostriedkom na získavanie a spracovanie informácií, 

zdrojom zábavy, poznania a ich tvorivej sebarealizácie. 

 

vzdelávacia 

oblasť 

 výkonové štandardy 

Ja
zy

k
 a

 k
o

m
u
n
ik

ác
ia

 

Hovorená reč 5- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky lásky 

a hláskové skupiny. 

6- Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 
Písaná reč 17- Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života 

24- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom 

28- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov.  

 

M
at

em
at

ik
a 

a 
p

rá
ca

 s
 

in
fo

rm
ác

ia
m

i 

Ćísla a vzťahy 32- Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.  

35- V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných 

predmetov s určeným počtom a zo skupiny 

predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.  

40- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej 

alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich 

počtu. 

41- Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou 

rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým 

počtom. 

42- Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku 

obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom. 
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Geometria a 

meranie 

46- Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje 

guľu, kocku, valec. 

47- Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa 

pokynov, na danú tému. 

50- Poskladá z primeraného množstva útvarov 

obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému. 

51- Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú 

a krivú čiaru. 

Logika 64- Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť.   

Práca s 

informáciami 

70- Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok 

(podľa možností konkrétnej materskej školy), vie 

kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať 

a umiestňovať obrázky. 

Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a 

Vnímanie 

prírody 

74- Vymenuje ročné obdobia. 

75- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.  

Živočíchy 84- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

86- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj 

život rôzne druhy potravy. 

88- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.  

89- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života 

živočíchov. 

Človek 90- Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách.  

Neživá príroda 94- Uvedie príklady javov, v ktorých je možné 

vnímať prítomnosť vzduchu. 

95- Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

 

Prírodné javy 

96- 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). 

Č
lo

v
ek

 a
 

sp
o
lo

čn
o

sť
 

Orientácia v 

čase 

101- Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových 

vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka. 

Orientácia 

v okolí 

105Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí 

a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, 

lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych 

podmienok). 

História  okolia 116Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

 

Ľudské 

vlastnosti a 

emócie 

126- Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské 

vlastnosti. 

 



Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča  

 

24 
 

Č
lo

v
ek

 a
 s

v
et

 p
rá

ce
 

Materiály 

a svet práce 
147- Vhodne využíva či spracúva materiály pri 

modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých 

nástrojov.  

148- Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

 
Konštruovanie 150- Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) 

zhotoví daný predmet. 

151- Pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

Užívateľské 

zručnosti 

 

156- Používa predmety dennej potreby v domácnosti 

a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

Technológie 

výroby 

157- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. 

Remeslá a 

profesie 

158- Pozná niektoré tradičné remeslá.  

159- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt). 

Vokálne 

činnosti 

162- Spieva piesne a riekanky. 

Inštrumentálne 

činnosti 

163- Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne 

či skladby. 

 

Percepčné 

činnosti 

166- Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, 

pohybom alebo inými umeleckými výrazovými 

prostriedkami. 

 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

167- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

170- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky.  

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 v
ý
tv

ar
n

á 

v
ý
ch

o
v

a 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

172- Vystrihuje časti obrázkov.  

173- Spája časti obrázkov lepením.  

175- Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

176- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

180- Ovláda niekoľko techník maľovania. 
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Spontánny 

výtvarný 

prejav 

186- Opíše obsah kresby. 

 

Synestézia 

187Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety.  

Z
d

ra
v
ie

 a
 p

o
h
y

b
 

Zdravie 

a zdravý 

životný štýl 

 

190- Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie 

človeka. 

192- Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

194- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

195- Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia 

infekčného ochorenia (napr. nekýcham na druhého) 

a vzniku zubného kazu (čistím si zuby). 

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

201- Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

202- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

N
áv

rh
y

 s
tr

at
ég

ií
 

- Výroba darčekov pre najbližších 

- Vianočná tržnica- prehliadka vlastnoručne zhotovených 

dekoračných predmetov 

- Charitatívny projekt: ,, Miesto anjelov“ 

- Ľudové zvyky a tradície Od Lucie do Vianoc 

- Písanie obrazového listu Mikulášovi a Ježiškovi 

- Školská slávnosť: Mikuláš a Vianočná besiedka 

- Modelovanie, pečenie- Vianočné pečivo 

- Pohybová improvizácia k detským zimným a vianočným 

piesňam 

- Divadelné predstavenie 

- Novoročný kalendár- zhotovenie  

- Sezónne zimné aktivity, zimné športy 

- Turistická vychádzka do blízkeho lesa 

- Práca s PC a digitálnymi technológiami 

- Programovanie digitálnej hračky BeeBot 

- Počítačové hry, kreslenie, pexeso 

- Exkurzie zamerané na povolania 

- Aktivity v krajine remesiel 

- Tvorba výrobkov z keramiky 

- Hráme sa s planétami 

- Manipulácia s glóbusom 

- Experimentovanie: svetlo a tiene, topenie a tuhnutie, zvuk, sila, 

pohyb 

- Zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny 

- Prevencia pred ochoreniami 

- Výroba masiek a škrabošiek- strihanie, lepenie, maľovanie 
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U
če

b
n
é 

zd
ro

je
 a

 p
o

m
ô

ck
y

 

- Edukačné a interaktívne programy, digitálna hračka BeeBot, 

pracovné listy, CD nahrávky 

- Magnet atrakcion 

- Internetové zdroje: www.zvedaveslniecka.sk, 

www.abcmaterskeskoly.sk, www.pinterest.com, 

www.youtube.com 

- Prezentácie v power-point: Vianočné ľudové zvyky, Ročné 

obdobia, Zimné športy, Zvieratká pod snehovou prikrývkou, 

Zdravá výživa, Planéty, Povolania, Remeslá  

- Edukačný projekt Slnečná sústava 

- Pracovné listy 

- CD- programy, zvukové nahrávky 

- Interný školský zásobník hier, prezentácií a aktivít 

- Inspiracia/ Eva Gašparíková: Edukačno- inšpiratívny maratón 

Jeseň-Zima 

 

 

M
et

ó
d
y

 

a 
p

ro
st

ri
ed

k
y

 

h
o
d
n

o
te

n
ia

  

Analýza produktov detských činností a prác, diskusia so skupinou, 

diagnostický rozhovor, sebahodnotenie detí, ústne hodnotenie 

výstavných prác pre rodičov, pozorovanie, portfólio, grafomotorické 

úlohy a ich analýza, konzultácie učiteliek v triede, pedagogické 

pozorovanie 

 

 

 

 

VOŇAVÁ JAR (marec, apríl, máj) 

T
ém

y
 r

o
čn

éh
o

 o
b
d

o
b
ia

 

Z rozprávky do rozprávky 

Maľujem si vajíčko 

Moja kniha 

Ako kvapôčka putovala 

Vyjdi jarné slniečko- znaky, tradície  

Maj prírodu rád, buď je kamarát 

Na tom našom dvore 

Od semienka k rastlinke 

Cvičím, cvičíš, cvičíme 

Mama, ocko, rodina 

Tam okolo Levoči 

Zelená planéta- recyklácia 

Na lúke a pri vode- hmyz, živočíchy, neživá príroda 

http://www.zvedaveslniecka.sk/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
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Vzdelávacie aktivity v tomto mesiaci budú bohatou ponukou rôznych 

textových žánrov. Deťom sprostredkujeme rozmanité skúsenosti 

z čítania, podporíme pozitívny vzťah ku knihám. Vytvoríme priestor aj 

na spoznávanie existencie médií ako zdroja informácií i zábavy. 

Prostredníctvom nich budeme deťom predkladať filmovo spracované 

rozprávky a príbehy, ako pomôcku na vytvorenie predstáv o skutočnej 

a virtuálnej realite.  

     Prostredníctvom tém Z rozprávky do rozprávky a Moja kniha, 

podporíme rozvoj jazykovo- komunikačnej kompetencie. Deti sa 

oboznámia s literárnymi žánrami, s interpretáciou literárnych diel, ktoré 

budú môcť reprodukovať, rozvíjať si slovnú zásobu, porovnávať čítané 

príbehy so skutočnosťou, poznávať rozdiel medzi dobrom a zlom 

a fikciou a skutočnosťou. Navštívime mestské knižnice, zrealizujeme 

stretnutia so spisovateľmi detskej literatúry. V tomto mesiaci deti 

zapojíme do príprav veľkonočných sviatkov a budeme ich viesť 

k udržiavaniu ľudových tradícií a zvykov. Pozornosť zameriame i na 

spoznávanie konceptu tlače a znalosť knižných konvencií. Využijeme 

moderné postupy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. Patričné 

zaujatie venujeme spoznávaniu kolobehu vody v prírode, poznaniu jej 

základných skupenstiev i významu vody pre človeka, rastliny 

a živočíchy. Praktickými činnosťami v teréne podporíme u detí 

vytvorenie vzťahu a ochranárskych postojov k prírodnému prostrediu- 

vodným zdrojom. 

     Tento tematický celok nadväzuje na predchádzajúci mesiac 

v podtémach týkajúcich sa príprav slávenia Veľkej noci a s tým 

súvisiaceho vítania jari. V tomto období sa upriamime na rozširovanie 

poznatkov o význame tepla, pôdy a vody pre rastliny a zároveň pre 

človeka. Pripravíme aktivity na skúmanie klíčenia, pozorovanie 

rozmnožovania rastlín a ich rastu. Prakticky deti zapojíme do pestovania 

jarnej zeleniny a kvetinových záhonov. V rámci témy o ochrane prírody 

sa zameriame na riešenie interaktívnych úloh z detských edukačných 

programov na základe nápodoby i slovných inštrukcií. Znova 

nadviažeme na predošlé skúsenosti a vedomosti z prírodovednej oblasti. 

Pokúsime sa určovať a zdôvodňovať niektoré pozorovateľné spojitosti 

medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. 

 

Pozornosť detí sústredíme na spoznávanie rôznorodosti domácich 

zvierat, identifikáciu ich životných prejavov i priame pozorovanie 

spôsobu života vybraných druhov. V rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu budeme vytvárať situácie, v ktorých deti dostanú príležitosti 

verbálne i esteticky- výrazovo vyjadriť vlastné predstavy o Zemi ako 

vesmírnom telese, Slnku, Mesiaci, hviezdach, a tým rozšíriť poznatky 

o živej a neživej prírode, ktorú musíme zachovať pre ďalšie generácie.  

       Budeme sa venovať aj základným pravidlám správania sa 

v hromadnej doprave v rámci dodržiavania elementárnych základov 

etiky. Deti privedieme k poznaniu a triedeniu dopravných prostriedkov 

podľa spôsobu a miesta ich pohyb na kratšie i dlhšie vzdialenosti. Diaľka 

jednotlivých krajín a svetadielov sa stane prostriedkom spoznávania 

charakteristických znakov kontinentov Zeme a uvedomovania si, že 

pestrosť ľudí, zvierat a rastlín robí svet zaujímavým a krásnym. 
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C
h

ar
ak

te
ri

st
ik

a 
té

m
 

      

Zameriame sa na formovanie pozitívnych medziľudských vzťahov. 

Pozornosť upriamime na najbližších členov rodiny, príbuzenské vzťahy 

v rodine, ľudí a ich blízkom i širšom okolí. V rámci športu budeme 

dôležitosť klásť na zdravie a pohyb, zdravý životný štýl, pohybovú 

kultúru a telesnú zdatnosť pomocou športových aktivít s rodičmi 

i mladými športovcami mesta Levoča. Deťom poskytneme príležitosť na 

spoznávanie prírodných krás regiónu, architektonických dominánt nášho 

mesta i jeho okolia. Rozprávaním o historických pamiatkach 

a legendách viažucich sa k danej lokalite priblížime dávnu minulosť 

mesta, upevníme citový vzťah k rodisku, podporíme vznik národného 

povedomia.  

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť výkonové štandardy 

Ja
zy

k
 a

 k
o

m
u
n
ik

ác
ia

 

Hovorená reč 

 

 

6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

 

Písaná reč 8 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč 

dôležitá a uvedie jednoduché príklady. 

9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná (napr. opisom, použitím synonymických 

výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím 

antoným a i.). 

11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného 

významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať 

(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v 

prenesených situáciách a pod. 

14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

15 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v 

dramatických a hudobno-pohybových činnostiach. 

16 Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi 

poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami. 

18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a 

opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, 

príbehov pre deti a bájok. 

19 Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam 

jednoduchých slovných spojení. 

21 Pri činnostiach  s knihou rozumie a aktívne (v 

primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, 

kniha, strana, spisovateľ. 

23 Identifikuje niektoré písmená abecedy. 

M
at

em
a

ti
k

a 

a 
p

r

ác
a s 

in
fo

rm
á

ci
a

m
i Čísla a vzťahy 33- V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla 

v numerickej postupnosti po číslo 10 
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Geometria 

a meranie 

45- 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. 

53- Na základe pokynov daných pomocou symbolov 

↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých 

symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže 

pohybovať v štvorcovej sieti. 

54- 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). 

58- V usporiadanom rade určí objekt na základe slov 

prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, 

pred, za, hneď pred a hneď za. 

59- Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a 

umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov. 
Logika 67- Vytvorí dvojicu objektov na základe danej 

logickej súvislosti 
Práca s 

informáciami 

68- Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, 

vie ovládať digitálne hry či používať digitálne 

animované programy určené pre danú vekovú skupinu 

a pod. 

Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a 

Vnímanie 

prírody 

74Vymenuje ročné obdobia. 

75Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

Rastliny 77- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

78- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých 

úžitkových rastlín a húb. 

81- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.  

82- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast 

rastliny. 
Živočíchy 87- Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych 

druhov a pomenúva ich. 

85Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi 

živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

 

Neživá príroda 92- Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda. 

93- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a 

človeka. 
 

Prírodné javy 

96- 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). 
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Č
lo

v
ek

 a
  

 

sp
o
lo

čn
o

sť
 

Orientácia v 

čase 

101Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových 

vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka. 

 

Orientácia 

v okolí 

103- Opisuje známe trasy na základe orientačných 

bodov. 

104- Uvedie adresu svojho bydliska.  

105- Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí 

a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, 

lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych 

podmienok). 
Geografia 

a okolie 

112- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, 

lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 

113- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. 

rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie či vodnú 

plochu. 

114- Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. 

Vysoké Tatry alebo Dunaj.    
História 

 

115- Vymenuje niektoré historicky významné lokálne 

objekty, napr. radnica, kostol, klietka hanby, 

Mariánska hora 

116- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry 

podľa miestnych podmienok. 

Č
lo

v
ek

 a
 s

v
et

 

p
rá

ce
 

Materiály 

a ich vlastnosti  

148- Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

Konštruovanie 152- Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel.  

153- Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných 

výrobkov. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 h
u
d
o

b
n

á 

v
ý
ch

o
v

a 

  

Vokálne 

činnosti 

162- Spieva piesne a riekanky. 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

168- Využíva tanečné prvky v jednoduchých 

choreografiách.  

169- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

170- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky.  

 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 

v
ý
tv

ar
n

á 
v
ý

ch
o
v

a 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

171- Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové 

zobrazenie) a pomenuje ho. 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

177- Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú 

zostavu, pomenuje ju. 



Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča  

 

31 
 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

180- Ovláda niekoľko techník maľovania. 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

184- Kreslí postavu. 

Vnímanie 

umeleckých 

diel 

188- Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a 

architektúru.   
189- Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné 

dielo. 

Z
d

ra
v
ie

 a
 

p
o
h
y

b
 

  

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

203- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a 

preliezania. 

206- Rytmicky správne využíva základné lokomočné 

pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

N
áv

rh
y

 s
tr

at
ég

ií
 

- Návšteva knižníc: M. Hrebendu a J. Henkela 

- Projekt ,, Ako kvapôčka putovala“- kolobeh vody v prírode 

- Projekt: ,, Z rozprávky do rozprávky“ 

- Projekt: ,, Maľované čítanie“ 

- Výroba rozprávkovej knihy 

- Veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi 

- Turistické vychádzky do prírody s environmentálnym 

zameraním 

- Dajme veciam druhú šancu- environmentálne zameranie 

- Vítanie jari- ľudové zvyky a tradície, stavanie májov 

- Jarná výzdoba tried a školy  

- Vláčik separáčik- zber a separácia odpadu 

- Vysádzanie  kvetov, pestovanie zeleniny v školskej záhrade 

- Bylinková špirála- spoznávanie byliniek 

- Deň Zeme- triedne projekty 

- Vytváranie herbára rastlín 

- Čo sa deje v tráve- pozorovanie hmyzu 

- Kultúrno- spoločenská akcia pre rodičov pri príležitosti sviatkov: 

Deň matiek, Deň rodiny 

- Návšteva mamičky s bábätkom 

- Návšteva dominant  mesta Levoča 

- Fénixova cesta- náučná vychádzka  

- Exkurzia v múzeu (medzinárodný deň múzeí- 18.05) 

- Programovanie digitálnej hračky Bee-Bot 
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U
če

b
n
é 

zd
ro

je
 a

 p
o

m
ô

ck
y

 

- Edukačné a interaktívne programy,  

- digitálna hračka BeeBot,  

- pracovné listy,  

- CD nahrávky 

- Internetové zdroje:www.zvedaveslniecka.sk, 

www.abcmaterskeskoly.sk, www.pinterest.sk, 

www.youtube.com 

- Prezentácie v power-point:  Veľkonočné zvyky a tradície, Ako 

kvapôčka putovala, Prírodné reálie, Moja rodina, Slovensko moja 

vlasť, Moje rodné mesto Levoča, Recyklácia, Živá a neživá 

príroda, Na lúke a pri vode, Vodné živočíchy 

- Pracovné listy 

- CD- programy, zvukové nahrávky 

- Interný školský zásobník hier, prezentácií a aktivít 

 

M
et

ó
d
y

 

a 
p

ro
st

ri
ed

k
y

 

h
o
d
n

o
tn

ei
a 

 Pedagogické pozorovanie, hodnotenie a výstava prác detí, analýza úloh 

a produktov detskej činnosti, skupinová diskusia, sebahodnotenie detí, 

diskusia s rodičmi, konzultácie učiteliek na triede, portfólio, 

diagnostický rozhovor, grafomotorické úlohy v pracovných listoch  

 

 

 

 

VESELÉ LETO (jún) 

T
ém

y
 r

o
čn

éh
o

 o
b
d

o
b
ia

  

Škola plná zábavy 

Cestujeme okolo sveta a poznávame ľudí a zvieratá 

Na vlne poznania- Slovensko moja vlasť   

Malý záchranár 

Vitaj leto! – znaky, letné športy 

 

Letná prázdninová činnosť 

Kolobežka rýchlo bežká 

Na zelenej lúke 

Poznávam farby, vône a chute leta 

http://www.zvedaveslniecka.sk/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
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C

h
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te

ri
st

ik
a 

té
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      Tento tematický celok sa bude niesť v znamení leta, pohybu, 

zábavy a častejšieho pobytu v prírode. Deťom poskytneme priestor na 

spontánne hry i riadené pohybové aktivity. Hravou formou 

zdokonalíme grafomotorické zručnosti, precvičíme jazykové 

a komunikačné kompetencie veselými hrami so slovíčkami i hudobno- 

dramatickými improvizáciami. Deťom ponúkneme rôzne situácie, 

v ktorých budú mať príležitosť spoznávať multikultúrnu, 

mnohonárodnostnú, socioekonomickú i spoločenskú rozmanitosť 

ľudstva. 

      V neposlednom rade sa zameriame na formovanie detského 

národného povedomia. Prostredníctvom audiovizuálnych filmov 

privedieme deti k poznaniu, že ich vlasťou je Slovenská republika 

a hlavným mestom Bratislava. Poukážeme na štátne symboly a tým 

prispejeme k utvoreniu hrdosti na vlastný národ.  

        V každodenných aktivitách v škole i vo voľnej prírode vytvorím 

priestor na overovanie si a upevňovanie nadobudnutých 

prírodovedných vedomostí a ochranárskych postojov. Zorganizujeme 

turistické vychádzky do prírody s ekologickým zámerom. Svoje 

pocity, dojmy, zážitky z letných aktivít a osláv v MŠ zachytíme 

alternatívnymi výtvarnými technikami- maľovaním na sklo, kameň, 

kreslením kriedou na zem, tabuľu, technikou koláže a frotáže priamo 

v prírode a pod.  

     Počas letnej činnosti sa aktivity zameriavajú na opakovanie 

básničiek, pesničiek, hudobno-pohybových hier. Deti majú viac 

voľnosti a priestoru na vlastné hry a činnosti. Pri rozhovoroch 

prezentujú svoje predstavy o prežití letných prázdnin v kruhu svojich 

najbližších. 

 

 

 

 

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť výkonové štandardy 

Ja
zy

k
 a

 

k
o
m

u
n

ik
ác

ia
 

Hovorená reč 

 

 

6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

Písaná reč 13-  Uvažuje nad informáciami prezentovanými 

prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou 

a s tým, čo vie z iných zdrojov. 

27- Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

M
at

em
at

ik
a 

a 
p

rá
ca

 s
 

in
fo

rm
ác

ia
m

i Čísla a vzťahy 37- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu 

s daným počtom. 

Geometria 

a meranie 

52- Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do 

obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty 

v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 
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Logika 66- Roztriedi objekty v skupine na základe určenej 

vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a 

pod.). 

 

Práca s 

informáciami 

69- 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. 

 

Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a 

Vnímanie 

prírody 

71- Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

72- Triedi prírodné reálie podľa rôznych 

identifikovaných znakov. 

Rastliny  

Živočíchy 83- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  

 

Orientácia 

v okolí 

103Opisuje známe trasy na základe orientačných 

bodov. 

 
Dopravná 

výchova 

107- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania 

účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

109- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania 

v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe 

spolujazdca.  

 

 

Prosociálne 

správanie 143- Odmieta kontakt s neznámymi osobami.   

 

Č
lo

v
ek

 a
 

sp
o
lo

čn
o

sť
 

Národné 

povedomie 

117- Rozpozná štátne symboly Slovenskej 

republiky- zástava, hymna. 

118- Pozná významné dominanty hlavného mesta 

Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj 

 

Č
lo

v
ek

 

a 
sv

et
 

p
rá

ce
   

Konštruovanie 149- Chápe technický náčrt ako návod pre 

vytvorenie predmetu. 
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Užívateľské 

zručnosti 

 

154- Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave 

predmetu alebo materiálu 

U
m

en
ie

 a
  
k
u

lt
ú

ra
  

H
v

 
Rytmické 

činnosti 

161- Realizuje rytmický sprievod k riekankám 

a piesňam. 

Vokálne 

činnosti 

162- Spieva piesne a riekanky. 

Percepčné 

činnosti 

165- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, 

piesne a spev učiteľky.  

 
Hudobno-

pohybové 

činnosti 

167- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom.   

169- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

  

V
v

 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

174- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje 

výsledok. 

 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

183-Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

185- Používa rôzne maliarske nástroje. 

 
 

Z
d

ra
v
ie

 a
 p

o
h
y

b
 

  

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

202- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

204- Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie, preskakovanie atď. 

205- Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: 

stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi. 

207Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

208- Zvládne turistickú prechádzku. 

 

N
áv

rh
y

 s
tr

at
ég

ií
 

- Farebný deň detí-  zameraný na multikultúrnu výchovu 

- Letná turistická vychádzka do prírody s prírodovedným 

a ekologickým zámerom 

- Školský výlet 

- Letné športy, loptové hry na záhrade 

- Koláž z prírodnín 

- deň netradičných výtvarných techník (maľovanie na sklo, na kameň, 

vylievanie farieb na betón, frotáž, koláž ...) 

- Rozlúčka predškolákov 

- Exkurzie: záchranné zložky 

- Sokoliarske vystúpenie 

- Divadelné predstavenie 
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U
če

b
n
é 

zd
ro

je
 a

 p
o

m
ô

ck
y

 - Edukačné a interaktívne programy, digitálna hračka BeeBot, 

pracovné listy, CD nahrávky 

- Magnet atrakcion 

- Internetové zdroje: www.zvedaveslniecka.sk, 

www.abcmaterskeskoly.sk, www.pinterest.sk, 

www.youtube.com 

- Prezentácie v power-point: letné športy, cestujeme okolo sveta 

a spoznávame ľudí a zvieratá, záchranári, záchranné zložky 

- Pracovné listy 

- CD- programy, zvukové nahrávky 

- Interný školský zásobník hier, prezentácií a aktivít 

 

 

M
et

ó
d
y

 

a 
p

ro
st

ri
ed

k
y

 

h
o
d
n

o
te

n
ia

       Pedagogické pozorovanie, hodnotenie a výstava prác detí, analýza 

úloh a produktov detskej činnosti, skupinová diskusia, sebahodnotenie 

detí, diskusia s rodičmi, konzultácie učiteliek na triede, portfólio, 

diagnostický rozhovor, grafomotorické úlohy v pracovných listoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zvedaveslniecka.sk/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
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5.2 Výkonové štandardy, ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania 

v prirodzených každodenných situáciách nie je potrebné zámerne plánovať cielené 

aktivity 

 

• Jazyk a komunikácia  

Hovorená reč:  

Komunikačné konvencie 

• Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.  

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

prejavu prispôsobuje situácii.  

• Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.  

• Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.  

Gramatická správnosť a spisovnosť 

• Rozumie spisovnej podobe jazyka.  

 

Písaná reč:       

Grafomotorické predpoklady písania  

• 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. 

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči 

Koncept tlače a znalosť knižných konvencií 

• Používa knihu správnym spôsobom. 

 

• Človek a spoločnosť  

Orientácia v čase  

• Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.  

• Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, prípadne aj mesiac svojho narodenia.  

Ľudia v blízkom a širšom okolí  

• 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 
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• Základy etiky 

• 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 a emócie  

• Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.  

• Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.  

• Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.  

• Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i 

negatívne.  

• Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne, 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.  

• Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.  

• Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.  
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• Zdravie a pohyb  

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.  

 

5.3 Sezónne aktivity a výcviky 

 

Zámerom materskej školy je pokračovať v realizácii sezónnych aktivít a výcvikov. 

Každoročne sa plánuje predplavecká príprava a lyžiarsky výcvik v spolupráci 

s organizáciami, ktoré ponúkajú odborné vedenie a inštruktáž. 

V rámci spolupráce zorganizujeme týždenný predplavecký výcvik v rámci 

dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti. Celá organizácia presunov a výcviku vo 

vode bude zabezpečená kvalifikovanými inštruktormi plávania.  

V kooperácii s lyžiarskou školou zorganizujeme týždenný lyžiarsky výcvik v rámci 

dopoludňajšej edukačnej činnosti. Výcvik na svahu bude zabezpečený inštruktormi 

lyžovania z lyžiarskej školy. Detská výučba bude prevádzaná hravou formou za pomoci 

rôznych metodických pomôcok.  

MŠ má podmienky na rozvíjanie ďalších špeciálnych pohybových zručností. V 

jarných, letných a jesenných mesiacoch je to bicyklovanie, kolobežkovanie a presun na 

trojkolke. V zimných mesiacoch hry na snehu s lopatami a bobovanie sa. Pri realizácii 

týchto aktivít budú vždy prítomné všetky deti jednej vekovej kategórie a obe triedne 

učiteľky. Všetci sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá a používať reflexné prvky. 

Pri presunoch cez cestu učiteľky použijú dopravné terčíky. 

 

 

 



Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča  

 

40 
 

5.3.1 Predplavecká príprava a základné plavecké zručnosti 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

•  oboznámiť sa s priestorom krytého bazéna- 

plavárne, bezpečne sa pohybovať okolo 

bazénu a vo všetkých priestoroch plavárne 

(sprchy, schody, šatňa...); 

•  naučiť deti pohybovať sa vo vodnom 

prostredí bez strachu a zábran;  

•  vypestovať návyky bezpečného správania 

sa vo vode; 

•  rozvíjať vzájomné vzťahy medzi 

rovesníkmi, rešpektovať pravidlá, klásť 

základy disciplíny a športového správania, 

vytvárať základy zdravého spôsobu života 

•  nacvičiť a zautomatizovať nádych ústami 

a vydychovanie do vody nosom aj ústami; 

•  hry pri okraji bazéna: „Bublanie“, 

„Horúca polievka“, „Fúkanie 

loptičiek“ „Vodník“, „ Vodná 

pumpa“ 

•  hry vo vode: ,, Kačičky“, ,, Húsky“ 

•  pohybovať sa v splývavej polohe za 

pomoci nadľahčovacích pomôcok; 

•  zvládnuť ponáranie s výdychom do vody; •  ponáranie sa pri okraji bazéna 

•  hry v bazéne: „Kolo, kolo mlynské“, 

„Podplávanie obručí“, „Lovenie 

predmetov“, „Kto vydrží najdlhšie 

pod vodou“; 

•  rozvíjať odvahu a prekonať strach skokmi 

do vody 

•  skok zo sedu na okraji bazéna po pás, 

zo stoja s dopomocou i bez dopomoci 

•  skok do obruče, ponad tyč; 

•  skupinové skoky držiac sa za ruky 

•  zo sedu „Hlavička“  

•  zo stoja skok skrčmo; 

•  rozvíjať odvahu a prekonať pocit strachu 

pri splývaní; 

•  nechať sa unášať v ľahu vzad vo 

vzpriamenej polohe 

•  nechať sa ťahať na tyči v ľahu vpred 

•  odraziť sa od okraja bazéna  

•  hry v bazéne „Mlynské koleso“, 

„Rybičky“, „Hviezdice“, 

„Lokomotíva“; 

•  precvičovať základné pohyby dolných 

končatín (kraul) a postupne pridávať aj 

pohyby paží; 

•  zvládnuť koordináciu nôh a paží bez 

rytmického dýchania. 

•  pokúsiť sa o „plávanie“ za pomoci 

nadľahčovacích pomôcok 

s dopomocou, samostatne, súťaživo, 

voľne 
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5.3.2 Lyžiarsky výcvik a základné lyžiarske zručnosti 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

•  Prípravné činnosti 

•  Zahriatie a rozcvičenie 

•  Kontrola lyžiarskeho výstroja 

•  Obúvanie lyžiarok 

•  Nosenie lyží 

•  Pripínanie lyží 

•  Rozohriatie: bez lyží- behanie, 

skákanie, poskoky, štafety 

• Rozcvičenie celého tela (hlava, ruky, 

trup, nohy) 

• Dĺžka lyží, oblečenie, viazanie, 

prilba, ochrana očí 

•  Rovnovážne cvičenia na mieste (vertikálne, 

predozadné, do bokov) 

•  Obraty 

•  Presuny 

•  Výstupy 

•  Padanie a vstávanie 

•  Podrepy v kolenách, podrep a chytiť 

sa vpredu viazania, podrep a chytiť sa 

vzadu viazania, kĺzanie lyží dopredu 

a dozadu, striedavé dvíhanie lyže 

• Obraty na rovine- prívratom obratom 

• Obraty vo svahu- prednožením, 

zanožením, prekročením, skokom 

• Presuny- chôdza pridupávaní, chôdza 

sunom, chôdza sklzom  

•  Nácvik rovnováhy a zmien smeru jazdy 

•  Základný zjazdový postoj a zjazd po 

spádnici 

• Prvý pokus na rovine 

• Vertikálny pohyb 

• Predo zadná rovnováha 

• Bočná rovnováha 

• Cvičenia na mieste, cvičenia 

v dojazde, malý prívrat, veľký prívrat 

•  Zjazd v obojstrannom prívrate (pluhu) 

•  Oblúk v obojstrannom prívrate (pluhový 

oblúk) 

• Cvičenia v prívratnom postavení na 

mieste 

• Oblúk v prívrate v dojazde 

• Oblúk na miernom svahu 

• Dva nadväzované oblúky 

• Oblúky v prívrate s rôznymi 

pohybovými úlohami 

•  Jazda na vleku • Pravidlá správania sa na vleku 

• Ťahanie sa pomocou lana 

• Nácvik vystupovania pomocou 

lyžiarskej paličky 

• Prvé pokusy 
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5.3.3 Bicyklovanie, kolobežkovanie, presun na kolobežke, trojkolke a odrážadle 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

•  oboznámiť sa s dodržiavaním pravidiel 

bezpečnej jazdy na kolobežke, trojkolke, 

bicykli (reflexná vesta, prilba, jazda vpravo, 

jazda za sebou, medzery medzi sebou); 

•  rozhovor 

•  sledovanie a riešenie edukačného 

programu na PC Autoškolák, 

Čarovná vesta, Becepáčik 

a dopravná výchova pre deti MŠ 

•  oboznámiť sa s držaním a tlačením 

kolobežky, trojkolky, bicykla v priamom 

smere a pri otáčaní 

•  praktické prevedenie kolobežky, 

trojkolky, bicykla na školskom 

dvore 

•  nácvik rovnovážnej schopnosti pri jazde na 

kolobežke, bicykli; 

•  praktické prevedenie rovnovážnej 

schopnosti na školskom dvore 

•  zvládnuť rozbiehanie s následným 

bezpečným brzdením a zosadnutím; 

•  nácvik nasadania s dopomocou 

a samostatne 

•  nácvik brzdenia s dopomocou a 

samostatne 

•  zvládnuť zmeny smeru jazdy, bezpečné 

otáčanie; 

•  jazda po kružnici 

•  jazda po slalomovej dráhe 

•  zvládnuť jazdu do aj z mierneho svahu; •  jazda na dopravnom ihrisku 

•  jazda po chodníkoch v okolí MŠ 

•  zdokonaliť všetky získané zručnosti 

s dôrazom na bezpečnosť; 

•  praktické prevedenie na dopravnom 

ihrisku, chodníkoch v blízkom okolí 

MŠ, na cyklistickom chodníku 

•  preveriť všetky získané zručnosti 

a vedomosti; 

•  dodržiavať postupy a pravidlá 

v simulovaných dopravných situáciách 

v roli chodca a cyklistu (vhodné 

reagovanie, konanie a správanie sa).  

• jazda na dopravnom ihrisku 

s odovzdávaním „Detského 

vodičáku“ . 

 

5.3.4 Hry na snehu s lopatami, bobovanie 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

•  prekonať strach z jazdy na lopatách, 

boboch a kĺzať sa z mierneho svahu; 

•  hry na svahu: „Kto sa zvezie rovno?“, 

„Kto dôjde ďalej 

•  uplatňovať samostatný zjazd, bezpečne 

riadiť, brzdiť a presúvať sa späť na vrchol 

kopca. 

•  hry na svahu: „Zaparkuj“, 

„Sánkarske rally“, „Na záprahy“, „Na 

vláčik“ 
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6. VYUČOVACÍ JAZYK 

 

Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole sa realizuje v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky- t.j v slovenskom jazyku.  

7. SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Predškolské vzdelávanie ukončí dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne 

vzdelávanie môže ukončiť dieťa aj pred dovŕšením šiesteho roku veku na požiadanie 

zákonných zástupcov a po vyjadrení a odporúčaní príslušného Centra pedagogicko 

psychologického poradenstva a prevencie i lekára pre deti a dorast. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, 

ktoré vydáva materská škola s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roka, na 

základe písomnej žiadosti rodičov alebo zástupcu zriaďovateľa. Predškolákom, o 

ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky a budú navštevovať MŠ aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. V prípade ukončenia dochádzky 

do materskej školy v priebehu školského roka, zákonní zástupcovia predložia 

riaditeľke školy písomnú žiadosť o ukončení dochádzky do MŠ. 

8. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

 Výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku vykonávajú výlučne kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienku požadovaného vzdelania. Tri 

učiteľky majú úplné stredné odborné vzdelanie (SPgŠ), vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa (Bc.) v odbore Predškolská a elementárna pedagogika pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia majú dve učiteľky.  Tri učiteľky absolvovali 
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vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

s rozšírením o špeciálnu pedagogiku. 

Osemčlenný učiteľský tím venuje dostatok priestoru odbornému rastu. O progrese ich 

pedagogicko- psychologických spôsobilostí svedčia vykonané prvé i druhé atestácie. 

Všetci pedagogickí zamestnanci pracujú na plný úväzok.  

 

Vedenie školy umožňuje učiteľom navštevovať odborné semináre, akreditované 

vzdelávania, aby boli aktuálne informovaní a oboznamovaní s najnovšími poznatkami 

zo svojich odborov. 

 

9. MATERÁLNO TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ 

PODMIENKY 

 

 Edukačné prostredie  ako  jeden  z vonkajších  výchovných  faktorov,  

významne ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa a rozvíja jeho estetické kvality.  

 Materská škola je architektonicky zakomponovaná  do tichej, pokojnej časti 

mesta, mimo dopravného ruchu, obklopená zeleňou záhrad a zvýhodnená  blízkosťou 

prírody. Jej komplex tvorí účelová trojpavilónová budova prepojená spojovacou chodbou 

a školský viacúčelový areál. 

V prvom pavilóne sú zriadené dve triedy pre najmladšie deti vo veku od 3 - 4 

rokov. K dispozícii majú dva centrálne priestory, ktoré spĺňajú funkciu herne, jedálne i 

spálne, dve samostatné šatne a zariadenia na osobnú hygienu detí. Súčasťou zoskupenia 

sú prevádzkové priestory- kuchynka slúžiaca na výdaj stravy, sklad učebných pomôcok 

a miestnosť na čistiace a dezinfekčné prostriedky. 

Druhú hospodársku budovu tvorí kuchyňa, pracovňa riaditeľky MŠ, kancelária 

vedúcej školskej jedálne, sklady a sanitárne príslušenstvo pre prevádzkových 

zamestnancov. Pavilónový komplex materskej školy spája priestranná, presklená chodba. 

V tretej budove sú dve triedy strednej a najstaršej vekovej kategórie. Podlažia sú 

spojené vnútorným schodiskom, ktoré využívame ako galériu noviniek detskej tvorivosti. 

Obe triedy majú k dispozícií po  jednom  veľkom priestore, ktorý plní funkciu herne 

s pracovnými kútikmi slúžiacimi na spontánne hry detí i realizáciu edukačných aktivít, 

jedálne a spálne. Kapacite tried je prispôsobená aj sociálna vybavenosť. Zrekonštruované 

umývarky sú  deťom prístupné zo šatne i z dennej miestnosti. Veľkosť a umiestnenie 
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sanitárneho vybavenia je prispôsobená veku a výške detí. Na každom poschodí sú 

kuchynky  na výdaj stravy prepojené výťahom, šatne pre učiteľky i prevádzkové 

pracovníčky, kabinet telovýchovného náradia i náčinia, sklad pomôcok a prípravkov na 

čistenie. Napriek rozsiahlosti interiéru škola nemá spoločenskú miestnosť, zborovňu, ani 

cvičebňu.  

K modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu prispievajú informačno-

komunikačné technológie. Prostredníctvom počítačov, notebookov i interaktívnych tabúľ 

zdokonaľujeme počítačovú gramotnosť, rozširujeme poznatkový systém detí 

výučbovými programami. K inovácii edukačného procesu slúžia novonadobudnuté 

didaktické pomôcky, edukačné podložky, hry a logické skladačky, konštrukčné kocky 

a pomôcky pre programovanie.  

Súčasťou materskej školy je rozsiahly exteriér. Tvorí ho školská záhada, ktorá je 

členená na menšie časti v blízkosti jednotlivých pavilónov. V týchto zónach sú stabilne  

nainštalované rôzne vybavenia pre deti. Jednotlivé časti školskej záhrady so svojimi 

zariadeniami a prírodnými osobitosťami umožňujú deťom i učiteľkám realizovať  

tvorivé, konštruktívne a umelecké činnosti (pieskoviská, terasy, letné domčeky 

s tabuľami, chodník na kreslenie a maľovanie a i.), komunikatívne činnosti (miesta na 

oddych – lavičky, hojdačky, letné domčeky, terasy) a environmentálne činnosti 

(pestovateľské políčko, rôzne druhy stromov, kríkov, kvetov – kvetinové záhony, kŕmidlá 

pre vtáčiky atď.). Školský dvor nám poskytuje dostatok priestoru na športovo pohybové 

činnosti (bežecká dráha, tunely, asfaltová plocha na bicyklovanie a pod.). Celý areál je 

oplotený a všetky detské atrakcie splňujú bezpečnostné i zdravotné požiadavky.  

Vonkajšou súčasťou školy je mnohotvárne bezprostredné okolie. Blízkosť 

rodinných domov s hospodárskymi dvormi, ovocnými sadmi i pestovateľskými 

políčkami využívame na pozorovanie domácich zvierat, sledovanie práce ľudí pri 

pestovaní ovocia a zeleniny. 

Priestorové, materiálne a technické podmienky našej MŠ sa zlepšili komplexnou 

rekonštrukciou dvoch budov, vrátane prislúchajúcich terás. V súčasnosti chceme 

vybavenie materskej školy ešte viac zmodernizovať. Vzhľadom k tomu plánujeme:  

• Zatraktívniť prostredie tried výmenou detského nábytku za viac účelové zostavy, 

• doplniť školský areál vhodnými detskými atrakciami, podnecujúcimi pohybové 

schopnosti detí,  

• revitalizovať školskú záhradu, vytvoriť pestovateľské zóny, 
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• upraviť plochu školského dvora, 

• zabezpečiť doplnenie kabinetov modernou didaktickou technikou, 

• zriadiť učiteľskú knižnicu s najnovšími titulmi z pedagogických a psychologických 

vied,  

• čiastočne pretransformovať kryté terasy na mini cvičebňu a detský ateliér, 

• v priestoroch hospodárskeho pavilónu zriadiť pracovňu pre pedagogických 

zamestnancov. 

 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM HODNOTENIA DETÍ 

 

Pedagogické hodnotenie výchovy a vzdelávania je systematický proces, ktorý 

vedie k určeniu kvality a výkonov vykazovaných deťmi, učiteľmi a vzdelávacím 

programom.  

Cieľom hodnotenia edukačných výsledkov je poskytnúť deťom a učiteľke spätnú 

väzbu o tom, ako jedinec zvládol požiadavky, v čom má nedostatky, kde sú jeho rezervy 

a v čom sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je pochvala a povzbudenie do ďalšej 

práce, usmernenie ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov a smerovať k zlepšeniu 

výkonu. Účelom nášho hodnotenia je získavať a efektívne využívať informácie a 

podklady slúžiace na rozpoznanie silných a slabých stránok dieťaťa, posudzovať jeho 

výkon a závery aktivít v materskej škole. Druhým kritériom je sledovanie a 

zaznamenávanie individuálneho rozvoja detí, ich pokrok v učení, sebaobsluhe, tempe a 

priebehu ich celkového vývoja do hárkov pedagogickej diagnostiky.  

 Hlavnou metódou kontroly a posudzovania výsledkov práce detí je pedagogické 

pozorovanie, ktoré učiteľka prevádza každodenne. Trikrát v školskom roku zaznamenáva 

schopnosti a zručnosti do pozorovacích záznamov slúžiacich k diagnostikovaniu dieťaťa 

(vstupné, priebežné, výstupné záznamy). Súčasťou pedagogickej diagnostiky je 

adaptačný plán novoprijatých detí do materskej školy.  

Najčastejšie využívanými metódami hodnotenia sú: pozorovanie hry, záznamy v 

pedagogickej diagnostike, spätná väzba, analýza produktov detskej činnosti, rozbor 

pracovných listov, hodnotenie výtvarných prác i hodnotenie výkonu detí verejnosťou. 
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Súčasťou posudzovania úrovne rozvoja schopností detí je aj  vystavovanie ich 

prác, portfóliá, verbálne hodnotenia- ako sú rozhovory s deťmi, skupinová diskusia, 

diagnostický rozhovor, sebahodnotenie detí a vzájomné konzultácie učiteliek.  

Cieľom posudzovania edukačných výsledkov je poskytnúť rodičom spätnú väzbu 

o tom, ako ich dieťa zvládlo kladené nároky, v čom je jeho silná stránka a v čom sú 

rezervy. Aby kontrola a hodnotenie boli efektívne a plnili svoje poslanie, vykonávame 

ich sústavne a systematicky. Výkon dieťaťa vždy porovnávame s jeho vlastným výkonom 

a nie s výkonom ostatných detí. Dbáme na to, aby sme ich prostredníctvom hodnotenia 

nedelili na úspešné a menej úspešné. Na posudzovanie výsledkov edukácie nám slúžia aj: 

• Závery špeciálno- pedagogickej diagnostiky, 

• konzultácie s odborníkmi z CPPPaP, 

• priebežné vyšetrenia (lekárske,  špeciálno - pedagogické, psychologické...), 

• slovné hodnotenia denných aktivít detí. 

11.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTANNCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Kontrolná činnosť 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. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov sa vykonáva prostredníctvom hospitácií, ktoré sú zamerané na hodnotenie 

konkrétnych kritérií kvality výchovy, vzdelávania a plánovania v materskej škole.  Počas 

roka sa uskutočňuje aj pravidelná kontrola aktivity pedagogických zamestnancov. 

Učiteľkám sú na začiatku školského roka zadané úlohy, ktoré sú podrobne rozpracované 

v Pláne práce školy na konkrétny školský rok a každoročne sa aktualizujú. Aktivity sú 

zamerané na činnosti vykonávané pre deti a materskú školu mimo rozsahu priamej a nad 

rámec nepriamej práce pedagogických zamestnancov. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a 

školského zariadenia sa vyhotovuje vždy k 15. októbru príslušného kalendárneho roka. 

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov sa riadi znením zákona č. 

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

niektorých zákonov, ktorý do tohto zákona vniesol zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy, prípadne 

poverený pracovník. Zameraná je predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP 

i úloh z Plánu práce školy. Previerky kvality edukačnej činnosti sú systematické, 

motivačné a ich výsledky majú slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktorých náprava sa 

následne preveruje.  

Vnútorná kontrola sa uskutočňuje podľa vopred vypracovaného plánu, náhodne 

aj podľa aktuálnej potreby (napr. riešenie sťažností). Interné previerky sú zamerané na 

všetkých pedagogických zamestnancov. Ich zameraním je sledovanie výchovno-

vzdelávacej činnosť, ktorá v sebe zahŕňa učenie učiteľkou a učenie sa detí. Výsledky 

pedagogického pôsobenia učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a v úrovni vedomostí, 

zručností i návykov detí a naopak.  

Celý pedagogický tím sa v priebehu školského roka jedenkrát hodnotení. Priamy 

nadriadený v danom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe 

ktorých klasifikuje vykonávanie pedagogickej činnosti pedagóga. Jeho neoddeliteľnou 

súčasťou je aj hodnotiaci pohovor so zamestnancom, o ktorom sa vypracuje záznam s 

vyjadrením hodnotiteľa a hodnoteného. 

  

Hodnotenie zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly a 

hodnotenia, ktorý je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu. Je podmienkou pre 

kvalitnú realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v práci, 

zodpovednosti a aktivity pracovníkov. Je to proces, pomocou ktorého materská škola 

posudzuje pracovnú výkonnosť, plnenie úloh a požiadaviek, ktoré sú na zamestnanca 

kladené. Hodnotenie chápeme ako proces motivačný, stimulujúci, ktorý smeruje k 

zvýšenej výkonnosti, nárastu pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti a identifikácie 

zamestnancov so školou ako aj pozdvihnutie úrovne našej materskej školy. 
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12.  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického 

zamestnanca, pretože vlastný profesijný rast je zárukou kvality riadenia edukačného 

procesu. Výkon práce si od pedagogického zamestnanca vyžaduje neustále sledovanie 

diania v predškolskej výchove a vzdelávaní, ako aj v príslušnej legislatíve. Vedenie 

materskej školy vynakladá úsilie na to, aby každý pedagogický zamestnanec mal 

vytvorené optimálne podmienky na štúdium, a aby zvolené vzdelávanie učiteľmi bolo v 

súlade so ŠkVP a akceptovalo potreby a požiadavky materskej školy.  

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  riaditeľ okrem iného 

zodpovedá aj za vypracovanie, dodržiavanie a aktualizovanie ročného plánu ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje 

profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. Ide o sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získavať, udržiavať, obnovovať, 

zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagógov. Ide o 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej a špecializovanej činnosti, ako 

i na výkon riadiacich činností so zreteľom na premenu tradičnej školy na školu modernú. 

Kontinuálnym vzdelávaním nadobudnuté pedagogické kompetencie má možnosť 

učiteľka prezentovať na vnútro školskom metodickom združení, ktoré škola organizuje 4 

krát ročne.  
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13.      ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

ŠVP  Štátny vzdelávací program 

ŠkVP  Školský vzdelávací program 

MŠ  Materská škola 

ZŠ  Základná škola 

ZUŠ  Základná umelecká škola 

MsKS  Mestské kultúrne stredisko 

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

ŠPÚ  Štátny pedagogický ústav  

SPgŠ  Stredná pedagogická škola 

ŠVVP  Špeciálno výchovno- vzdelávacie potreby 

Mgr.  Magisterské štúdium 

Bc.  Bakalárske štúdium 

PC  Počítač 

CD  Zvukový nosič 

BeeBot Digitálna robotická hračka 

 

 

 

 

 

 


