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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre Materskú školu, Kamenie 166, Podtureň 
 

Škôlka Mravček zasvieť, 

do sveta chceme nazrieť! 

Poďte deti k nám, 

u mravčekov nik nie je sám. 

 

Mravček Čeky svetom blúdil, 

do Podturne sa on vlúdil. 

Má tu svojich priateľov, 

sestry, bratov, susedov. 

 

Hanka, Miško, Zuzička, 

otvára sa Mravček školička. 

Poponáhľajte sa deti, 

slniečko vždy u nás svieti. 

 

A čo ešte neviete, 

v škôločke sa dozviete. 

 

 



Školský vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie 

 

1. Názov školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program Odjarido zimy.  

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Cieľom našej materskej školy je získať vzdelanie podľa „školského zákona" /zákon č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/. 

 

M– motivácia rozvíjať u detí vnútornú motiváciu, využívať prirodzenú 

zvedavosť detí 

R-  rozvoj reči riekankami, hrami, piesňami, spolupráca s logopédom  

A -  aktivita aktívny život školy v spolupráci s obcou Podtureň 

V-  výchova a vzdelávanie poskytnúť kvalitnú edukáciu všetkým vekovým kategóriám 

Č-  čítanie s porozumením  príprava na čítanie s porozumením  

E-  emocionalizácia a empatia rozvíjať u detí city a vyjadrovať emócie, schopnosť vcítiť sa  

K -  kreativita kreatívne tvorenie s deťmi 

 

 

3. Vlastné zameranie školy 

Z názvu školského vzdelávacieho programu Od jari do zimy vyplýva, že deti budú 

jednotlivými vzdelávacími oblasťami prechádzať ako plynú ročné obdobia. Inšpiráciou pre nás 



bola básnická zbierka spisovateľky pre deti a mládež, ktorá sa narodila v neďalekom Liptovskom 

Mikuláši, Márie Rázusovej-Martákovej – Od jari do zimy.  

Zámerom materskej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou 

rodičov a obce. Cieľom je zachovať tradície a oslavy sviatkov v obci (besiedky a vystúpenia), 

poskytnúť deťom čo najviac kultúrnych podujatí a zážitkov.  

Materská škola sa nachádza v prírodnom prostredí v lone Západných a Nízkych Tatier. 

Prostredníctvom environmentálnej výchovy vytvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému 

i životnému prostrediu (turistické vychádzky, zážitkové učenie, skrášľovanie svojho okolia 

v spolupráci so SOŠ lesníckou a drevárskou – Liptovský Hrádok). 

4. Učebné osnovy 

Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu Od jari do zimy sú vzdelávacie 

štandardy Štátneho vzdelávacieho programu a spracúvame ich na obdobie školského 

vyučovania (na 10 mesiacov školského roka). V čase letných prázdnin výchovno-vzdelávaciu 

činnosť realizujeme formou voľných hier a hrových činností. 

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

program/__vp_materske_skoly.pdf 

Učebné plány v materskej škole plánujeme dvojtýždenne a tvoria ich vzdelávacie oblasti 

inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.  

Vzdelávacie oblasti: 

1. Jazyk a komunikácia 

2. Matematika a práca s informáciami 

3. Človek a príroda 

4. Človek a spoločnosť 



5. Človek a svet práce 

6. Umenie  a kultúra 

7. Zdravie a pohyb 

 

Názvy týždenných tém: 
 

MRAVČEK ČEKY A JESEŇ 

 

 

September 

 

Mravček Čeky Vás víta! 

 

1. Ja a moji noví kamaráti  

2. Naša škôlka (pracovníci, interiér a exteriér) 

3. Ja a moja rodina 

4. Bezpečne do škôlky 

5. Obec v ktorej žijem  

Október 

 
Farebný les! 

6. Vzlietol šarkan pyšný drak, vyletel až pod oblak 

(geometrické tvary)  

7. Naši starkí  

8. Na poli a v záhrade 



9. Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata (farby) 

November 

 

November sychraví, 

čaj pi a nenachladni! 

 

10. Slniečko sa unavilo, svieti máličko (ročné obdobia) 

11. Lesné tajomstvá  

12. Moje telo  

13. Zima sedí za dverami (časové vzťahy- 4 ročné 

obdobia) 

 

 

MRAVČEK ČEKY A ZIMA 

 

DECEMBER 

 

V decembri Vianoce prídu, 

členovia rodiny sa zídu! 

1. Čarovné čižmičky 

2. Zima a jej znaky  

3. Vianoce sú keď sme spolu, 

keď rodina sadá k stolu  

4. Vôňa Vianoc (zvyky, 

pečieme dobroty) 

JANUÁR 

 

V januári mrzne, sneží, každý 

si po sánky beží! 

 

5. Zážitky z Vianoc (hračky a 

predmety) 

6. Zvieratká v zime 

7. Sniežik sa nám chumelí, 



zimička už prišla (športy) 

8. Ráno, obed, večer oblečiem 

si sveter (režim dňa) 

FEBRUÁR 

 

Február a karneval, ktorú 

masku si ešte nemal? 

9. Ľudové tradície našej obce 

10. Fašiangový bál  

11. Vodné kráľovstvo 

(skupenstvá, slaná, sladká...) 

12. Remeslá a profesie 

 

 

 

MRAVČEK ČEKY A JAR 

 

 

MAREC 
V marci narcis vykukne, jarný 

vánok zimu odfúkne! 

1. Mám básničku na jazýčku 

2. Prvý jarný kvietok 

3. Zvieratká a ich mláďatká 

4. Zdravá a nezdravá výživa  

5. Neživá príroda okolo nás 



APRÍL 

V apríli má jar plnú moc, 

tešíme sa na Veľkú noc! 

 

6. Aprílové počasie 

7. Veľká noc a jarné zvyky 

8. Vodný a podvodný svet 

(rastliny a živočíchy) 

9. Ja a hmyz okolo mňa  

MÁJ 

V máji mamky majú sviatok, 

od detičiek dostanú kvietok! 

 

10. Ja a moja mamička 

11. Mlieko a mliečne výrobky 

12. Ja a zvieratká exotické 

a prehistorické 

13. Vesmírne dobrodružstvo 

 

MRAVČEK ČEKY A LETO 

 

 

JÚN 

Deň detí a zábava, pán 

starosta sa o nás postará! 

 

1. Týždeň detských radostí 

2. Slovensko- moja vlasť 

3. Deti sveta  

4. Ideme na výlet- dopravné 

prostriedky 

5. Rozlúčka s predškolákmi 



JÚL 

AUGUST 

Čakajú na nás výlety, 

u babky, strýka i tety! 

 

6. Letné radovánky  

 

Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V prípade začlenenia dieťaťa sošpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dieťa so 

zdravotným znevýhodnením, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa s nadaním)  

do materskej školy sa zabezpečia ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania. Ak 

má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva, zákonný zástupca dieťaťa má právo sa s týmto 

programom oboznámiť. 

 

 

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Predškolské vzdelávanie ukončujú deti spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta 

dosiahnu šiesty rok veku a dosiahnu školskú zrelosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa 

ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú 

školskú dochádzku (predčasné zaškolenie na žiadosť rodičov). Riaditeľ  MŠ tiež rozhoduje 

o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, 

ktoré vydáva MŠ v súlade so zákonom č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.   

 

 

 



6. Personálne zabezpečenie 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ zabezpečujú dve pedagogické zamestnankyne, 

ktoré spĺňajú podmienky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou 

t.j. zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Pedagogickí zamestnanci  

Prevádzkoví zamestnanci  

Školská jedáleň  

Rozdelenie tried Jednotriedna materská škola  

 

 

7. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí a je umiestnená 

v polyfunkčnej budove, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Poskytuje celoročnú 

starostlivosť o deti od 2,5 - 6 rokov. V MŠ sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sociálne zariadenia, 

šatňa, riaditeľňa. Trieda slúži ako herňa a jedáleň, pričom spálňa je oddelená od herne 

posuvnými dverami, kde sú umiestnené detské ležadlá. Interiér  je vymaľovaný, na celej budove 

sú vymenené nové plastové okná, v spálni sú žalúzie.  Priestor sociálnych zariadení prešiel tiež 

kompletnou rekonštrukciu (nové umývadlá, toalety, obklady a vodárenské práce). Trieda bola 

kompletne zariadená podľa požiadaviek na výchovu a vzdelávanie v takomto zariadení (stoly 

a stoličky, odkladacie poličky a boxy na hračky, skrine a skrinky, hračky, interaktívna tabuľa, 

počítač, učiteľský stôl a stolička).  Detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné 

náradie a náčinie, hudobné nástroje, výpočtová technika sú tiež súčasťou materskej školy. 

Vonkajšie priestory umožňujú deťom priestor pre pohybové, tvorivé, konštruktívne a umelecké 

činnosti. V priestoroch polyfunkčného domu sa nachádza detské ihrisko s pieskoviskom 

a detskými preliezkami.  Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je ihrisko oplotené. 

Výhodou našej MŠ je zastrešená terasa, kde môžu deti tráviť čas hier na čerstvom vzduchu aj 



v prípade nepriaznivého počasia. Kolektív sa podieľa na vytváraní príjemného, motivujúceho 

a podnetného priestoru pre deti. 

 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

V materskej škole sa snažíme vytvoriť vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní detí, pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov. Všetci zamestnanci  absolvujú pravidelné školenia BOZP a PO. Deti sú  veku 

primeraným spôsobom poučené o bezpečnosti a ochrane svojho zdravia a zdravia svojich 

kamarátov priamo vo výchovno-vzdelávacom procese, vždy aj na začiatku školského roka pri 

nástupe do zariadenia, pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami. Pedagogickí 

zamestnanci zabezpečujú nepretržitú starostlivosť a dohľad nad deťmi. Deti majú celodenný 

prístup k pitnej vode. Triedne učiteľky dohliadajú na pravidelný pitný režim detí. Zákaz fajčenia, 

požívania alkoholu a psychotropných látok platí v celom objekte materskej školy. 

V neposlednom rade vedieme evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým došlo 

počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných MŠ. Problematika 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná 

v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku materskej školy. 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém 

kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie detí  

Hodnotenie detí realizujeme pedagogickým diagnostikovaním a pozorovaním, ktorého 

cieľom je zisťovanie, identifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako 

výsledku výchovného a vzdelávacieho pôsobenia.  



Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov realizujeme formou kontrolnej a hospitačnej 

činnosti.Uvádzajúci pedagogický zamestnanec hodnotí začínajúceho pedagogického 

zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia. Vedúci pedagogický zamestnanec 

hodnotí pedagogických zamestnancov, ktorých priamo riadi.  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov.   

Úlohou vedúceho zamestnanca  je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie 

ich pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania 

a motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom 

a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný 

vzťah zamestnanca s cieľmi školy. Pri kontrole a hodnotení zamestnancov školy kladieme dôraz 

na plnenie pracovných povinností a úloh, vedenie agendy, pracovné a spoločenské správanie 

a na plnenie cieľov materskej školy. Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia 

detí a zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontrole školy.  

10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie  

pedagogických a odborných zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického i odborného 

zamestnanca materskej školy. Každý pedagogický zamestnanec materskej školy má možnosť 

ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok. Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie 

takých podmienok, aby každý pedagogický i odborný zamestnanec mal záujem sa neustále 

vzdelávať, zdokonaľovať svoje vedomosti.Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný na 

základe podkladov legislatívy, zahrnutej v nasledujúcich dokumentoch: 

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky c. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórii 



Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov.  

Revidovanie ŠkVP dňa 28.8.2017 

4. Učebné osnovy 

Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu Od jari do zimy sú vzdelávacie 

štandardy Štátneho vzdelávacieho programu a spracúvame ich na obdobie školského vyučovania 

(na 10 mesiacov školského roka). V čase letných prázdnin výchovno-vzdelávaciu činnosť 

realizujeme formou voľných hier a hrových činností. 

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

program/__vp_materske_skoly.pdf 

Učebnými osnovami sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

 

Východiská plánovania 

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:  

1. úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do štyroch  tém kooperujúcich s 

ročnými obdobiami. Každé ročné obdobie  je rozdelené do podtém, ktorým sa venujeme jeden 

podľa potreby i viac týždňov. 

2. úroveň plánovania je na úrovni triedy. Plánovanie prebieha písomnou formou minimálne na 

dobu jedného týždňa. Formálnu stránku plánov VVČ tvorí názov mesiaca, dátum, tému, podtému 

a meno vyučujúceho.  

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú dané výkonovými štandardami a 

ich výkonovými úrovňami tak, aby bolo dodržané minimálne odporúčané rozvrhnutie 

vzdelávacích oblastí podľa štátneho vzdelávacieho programu s časovou frekvenciou na jeden 

mesiac. Ostané organizačné formy sú dané konkrétnymi aktivitami. 

Pri plánovaní aktivít vychádzame z možností školy a prostredia v ktorom sa nachádza.  



 Každý obsahový celok/projekt sa vytvára tak, že v sebe integruje všetky vzdelávacie 

oblasti. 

Realizácia výchovy a  vzdelávania v našej materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom 

rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou  sú  aj cielené (riadené) vzdelávacie aktivity. Aj 

cielené vzdelávacie aktivity sú realizované najmä metódou hry, spravidla  didaktickej hry s 

rôznym obsahovým zameraním. Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované 

hrám a činnostiam podľa  výberu detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým 

činnostiam, odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou  (stravovanie, odpočinok, 

osobná hygiena).Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v našej  materskej škole je  

vyjadrená v podobe Harmonogramu  denných aktivít a Rozvrhnutia  vzdelávacích oblastí s 

časovou frekvenciou  jeden mesiac. V  harmonograme denných  aktivít  sú vymedzené základné 

formy denných aktivít v ich zvyčajnej časovej následnosti v konkrétnej triede.  

Výkonové štandardy nie sú viazané na žiadnu tému, či podtému  a teda neobmedzujú učiteľku 
v plánovaní. 

Zaradenie vzdelávacích oblastí do časového obdobia jedného týždňa  je ponechané výlučne na 
učiteľkách  v  triede  a ich vzájomnej dohode. Je úplne na vzájomnej súčinnosti a dohode 
učiteliek, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti 

Okrem vývinových súvislostí učiteľka pri plánovaní rešpektuje i prirodzenú variabilitu detí a 
sociokultúrne prostredie, z ktorého deti pochádzajú. 

Pri možnom navýšení počtu cielených vzdelávacích aktivít v určitom týždni učiteľka zohľadňuje 
možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti v rámci cielenej 
vzdelávacej aktivity. 

Na základe vyhodnotenia detského učenia a pokroku môže učiteľka zvážiť v rámci plánovania a 
následnej realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti prípadné znásobenie času venovaného 
príslušnej vzdelávacej oblasti alebo jej zaradenie medzi popoludňajšie cielené vzdelávacie 
aktivity. 

 Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity učiteľka realizuje na základe vlastného uváženia 
prostredníctvom ktorejkoľvek vzdelávacej oblasti. /napr. potreba zopakovať známy obsah na 
vystúpenie, program a pod/ 

V rámci jednej cielenej vzdelávacej aktivity si učiteľky podľa rozvojových možností detí v triede 
môžu zvoliť  aj dve rôzne úrovne jedného výkonového štandardu. Zároveň nie je potrebné, aby 
sa formálne prechádzalo všetkými úrovňami.  



Výkonové štandardy je možné deliť, a to v prípade, ak sú širšie koncipované a na realizovanie v 
jednej cielenej vzdelávacej aktivite príliš.  

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti nerobíme náhodným mechanickým pričleňovaním 
výkonových štandardov a ich jednotlivých úrovní k plánovaným aktivitám. 

 Plánovanie oboch učiteliek pracujúcich spoločne v jednej triede je v súlade s jasne 
špecifikovanými zámermi, ktoré vymedzuje Štátny vzdelávací program prostredníctvom 
charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Na základe ich hlbšieho poznania, ako aj poznania vzdelávacích štandardov si učiteľka dokáže 
voliť i vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.  

Pri zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, alebo zo sociálne znevýhodneného 
prostredia môžu učiteľky pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pracovať 
s adaptáciou výkonových štandardov. 

Plánovanie je voľné, učiteľky dodržiavajú len témy a podtémy sa vyberajú podľa zváženia 
učiteliek.  

Učiteľka pri plánovaní dbá o vyvážený pomer zamerania VVČ podľa vzdelávacích oblastí 
a oblastí rozvoja osobností dieťaťa. 

Pomer zaradenia vzdelávacích oblastí ovplyvňuje aj aktuálna téma a jej podtéma a jej charakter. 

V plánoch máme  aj zdravotné cvičenia, ktoré sú zaraďované denne. 

Dominujú činnosti, pri ktorých sú deti aktívne. 

Naplánované činnosti a ich množstvo musí rešpektovať tempo učenia sa detí. 

Výkonové štandardy, ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania  v prirodzených 
každodenných situáciách nie je potrebné (na druhej strane však ani  zakázané) zámerne plánovať 

cielené vzdelávacie aktivity: 
 
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 
 
Orientácia v čase Vie, koľko má rokov 

Vie, že čas sa meria hodinami 
Dopravná výchova Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou 
 Ľudia v blízkom a 
širšom okolí 

Nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s 
inými osobami – deťmi i dospelými 
Predstaví sa deťom i dospelým 
 
Oslovuje menom rovesníkov v triede 



Pozná mená učiteliek v triede 

Základy etikety Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu 
Odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou sa 
zdraví 

Používa pozdrav, 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 osobných 
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.  
Opíše aktuálne emócie 

Prosociálne správanie Správa sa priateľsky k deťom i dospelým. 
Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje 
Poďakuje za pomoc od druhých 
Poskytne iným pomoc 
Obdarí druhých 
Podelí sa o veci.  
Reaguje adekvátne na dobré skutky  
Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným 
spôsobom.  
 
Nenásilne rieši konflikt.  
Odmieta nevhodné správanie.  
Odmieta kontakt s neznámym dospelým – bezpečné správanie 
Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho 
správania 
Pozná na elementárnej úrovni svoje práva  a splniteľné 
povinnosti 

 
 
Vzdelávacia oblasť 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. 

Pohyb a telesná zdatnosť Zvládne turistickú prechádzku 
 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Hovorená reč 

1.1 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 dodržuje základné pravidlá vedenia 
dialógu 

Chápanie formálnych charakteristík 
písanej reči  

2.2.1 Koncept tlače a znalosť knižných 
konvencií 

Pri listovaní a prezeraní knihu správne drží 
Ukáže titulnú stranu knihy 
Ukáže začiatok čítania textu 
Listuje v knihe správnym smerom 
Rozpozná, kde je v knihe uvedený názov a 
autor knihy 

 
 
 

Vzdelávacie oblasti: 

1. Jazyk a komunikácia 

2. Matematika a práca s informáciami 

3. Človek a príroda 

4. Človek a spoločnosť 

5. Človek a svet práce 

6. Umenie  a kultúra 

7. Zdravie a pohyb 



 

 
Názvy tém a podtém: 

témy podtémy 

MRAVČEK ČEKY A JESEŇ 

 

Ja  a  moja MŠ (zamestnanci, interiér 
a exteriér) 

Obec v ktorej žijem (orientácia 
v priestore, dominanty obce, krátke 
dlhé cesty) 

Ja a moja rodina  

Bezpečne v MŠ  a v okolí ( doprava) 

Slniečko sa unavilo, svieti máličko 
(ročné obdobia- jeseň) 

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata 
(farby) 

 Na poli a v záhrade( ovocie, 
zelenina, zber úrody) 

Les a jeho tajomstvá 

Lesné zvieratá 

Plody a huby 

Moje telo, rastiem zdravo 

Zdravé potraviny 

Úraz a choroba 

MRAVČEK ČEKY A ZIMA Čarovné čižmičky  

Prišla zima 

Vôňa Vianoc 

Vodné kráľovstvo (skupenstvá, slaná, 



 

sladká, sneh, ľad...)  

Vezmeme si sane , sadneme si na ne ( 
športy) 

Zima medzi zvieratkami 

Ráno, obed, večer oblečiem si sveter 
(režim dňa) 

Čím budem (Remeslá a profesie) 

Fašiangový bál 

Čo skrýva mesto a dedina ( rozdiely)  

 

MRAVČEK ČEKY A JAR 

 

Z rozprávky do rozprávky 

Neživá príroda okolo nás  

Vodný a podvodný svet (rastliny 
a živočíchy 

Jar už klope na okienko 

Na gazdovskom dvore 

Veľká noc 

V záhrade  a na poli je ako v úli 
(hmyz) 

Jarné kvety 

Nasadať, ideme( dopravné 
prostriedky) 

Keď semafor zabliká ( dopravné 
značky) 

Moja mama 

Vesmírne dobrodružstvo 

Slovensko, moja vlasť 



MRAVČEK ČEKY A LETO 

 

Deti sveta ( týždeň detských radostí)í 

. Ideme na výlet- dopravné 
prostriedky  

Zvieratá z ďaleka 

Farebný svet, ideme na výlet 

 

Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V prípade začlenenia dieťaťa sošpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dieťa so 

zdravotným znevýhodnením, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa s nadaním)  do 

materskej školy sa zabezpečia ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania. Ak 

má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva, zákonný zástupca dieťaťa má právo sa s týmto 

programom oboznámiť 

 

6. Personálne zabezpečenie 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ zabezpečujú dve pedagogické zamestnankyne, 

ktoré spĺňajú podmienky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou 

t.j. zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Pedagogickí zamestnanci Libuša Števčeková, Vilma Vlčková 

Prevádzkoví zamestnanci Marika Čulmanová, Jaroslava Uličná 

Školská jedáleň Marika Čulmanová 

Rozdelenie tried Jednotriedna materská škola  

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č.1 

Harmonogram denných aktivít 

 

 6.30- 8.10 8.10- 8.30  8.30 

-9.00 

9.00-9.30  9.30 

11.30 

11.30- 14.30 14.30-
15.00 

15.00- 15.10 15.10- 16.30 

P-P Hry a činnosti  

podľa výberu 
detí, 

zdravotné 
cvičenie 

desiata Vybraná 
vzdelávacia 
aktivita 

Pobyt 
vonku 

Obed a 
odpočinok      

olovrant Vybraná vzdelávacia 
aktivita- Podľa voľby 
učiteľky a na základe 
potreby zopakovať, 
utvrdiť už známy obsah 
zohľadňujúci profiláciu 
MŠ 

Krúžkové 
činnosti,  

hry a činnosti 
podľa  

výberu detí 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti na jeden týždeň / tlačivo/ 

Téma:                                                      Trieda                                Dátum                         vypracovala:  

Vzdelávacia 
oblasť 

Výkonový štandard Výkonová úroveň Aktivity 

Jazyk 
a komunikáci

   



a 

 

Matematika  a 
práca  s 
informáciami 

   

Človek 
a príroda 

 

   

Umenie 
a kultúra- 
hudobná 
výchova 

   

Umenie 
a kultúra- 
výtvarná 
výchova 

   

Človek 
a spoločnosť 

 

 

 

  

Človek a svet 
práce 

 

 

 

  

Zdravie 
a pohyb 

 

   

 

 

 


