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REVIDOVANIE ŠkVP „Šťastné deti“ 

 

Platnosť, 

revidovanie 

Dátum Zaznamenanie zmeny, úpravy, inovácie a pod. 

Platnosť ŠkVP od 14.03.2017  

revidovanie 30.08.2017  Upravená časť: Spôsob a podmienky ukončovania 

výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní 

 Odstránenie časti: Personálne zabezpečenie 

 Odstránenie časti: Podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 Odstránenie časti: Požiadavky na kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

 Doplnenie názvu, čísla a platnosti Vzdelávacieho 

programu pre deti so zdravotným znevýhodnením – 

predprimárne vzdelávanie. 
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1. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

 V praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej 

premávke v role chodca, kolobežkára, či cyklistu. Aktívnou pohybovou činnosťou 

rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti. 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské lúky 3 

 Vštepovať lásku k tradíciám a rómskym zvykom. Klásť dôraz na rozvíjanie 

komunikačných spôsobilostí a rozvoj pracovných zručností.  

Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8/1674 

 Rozvíjať prírodovednú gramotnosť, uvedomovať si význam a hodnotu 

environmentálnych poznatkov a postojov. Pri prezentácii zdravého životného štýlu 

a kladného vzťahu k prírode uplatňovať inovatívne metódy a hudobnú tvorivosť.  

Elokované pracovisko Ul. Predmestie 26 

 Zamerať sa na osvojovanie štátneho jazyka využívaním zážitkového a viaczmyslového 

učenia. Rozširovať slovnú zásobu, podnecovať detí ku komunikácií v štátnom jazyku 

používaním riekaniek, rýmov, rôznych hier a obrázkov. 

Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 

 Priviesť deti 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 aktivity na vyjadrovanie 

radosti z existencie krás živej i neživej prírody. 

Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 

 Prostredníctvom telesnej kultúry rozvíjať prirodzenú radosť z pohybu a utvárať stav 

pohody. Pohybové zručnosti a schopnosti rozvíjať pomocou prirodzených pohybov 

v zdravotných cvičeniach a pri cvičeniach v telocvični. Rešpektovať individuálne 

predpoklady detí pri rozvíjaní ich špeciálnych pohybových zručností v plávaní, 

lyžovaní, korčuľovaní, bicyklovaní, kolobežkovaní. Zapájaním rodičov do aktivít školy 

prenášať myšlienky zdravého životného štýlu a s tým súvisiaceho pravidelného pohybu 

a športovania aj do rodín s deťmi. 
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POSLANIE VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA  

Materská škola vytvára podmienky na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne  ako základu na školské vzdelávanie i na život 

v spoločnosti s prihliadnutím na jedinečnosť dieťaťa. Vytvára priaznivú sociálno-

emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa a uľahčuje dieťaťu plynulú adaptáciu 

na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie. Umožňuje individuálny prístup k deťom 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so ŠVVP. Výchovno-vzdelávací proces 

je zabezpečovaný 100% kvalifikovaným pedagogickým personálom, ktorý pracuje podľa 

Školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti.“ 

 
 

2. VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola vznikla spojením šiestich materských škôl od 1.1.2017 do jedného 

právneho subjektu, v ktorom sa stala kmeňovou MŠ Levoča, ul. Železničný riadok 3.  Ostatné 

materské školy sú elokované pracoviská ako súčasti MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 

ktoré pracujú pod vedením menovaných zástupkýň riaditeľky MŠ. Je rozpočtovou 

organizáciou a jej zriaďovateľom je Mesto Levoča.  

Zameranie je nasmerované na plnenie hlavného cieľa výchovy a vzdelávania 

v materskej škole ŠVP a vlastných cieľov jednotlivých elokovaných pracovísk. Zabezpečuje 

spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských 

a ďalších služieb pre všetky deti. Napĺňa potreby pohybu dieťaťa v cielených vzdelávacích 

aktivitách zameraných na zdravý rast a správny psychosomatický vývin. Podporuje rozvoj 

individuálnych spôsobilostí dieťaťa vo výchove a vzdelávaní. Uprednostňuje hrové činnosti, 

rozvíja tvorivosť detí vo všetkých oblastiach. Vedie ich k samostatnosti, posilňovaniu 

vlastného sebavedomia, sebadôvery, k spolurozhodovaniu a k spolužitiu s celým kolektívom. 

Podporuje prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa. Týždenné témy sú kreatívne 

modifikované s  prihliadnutím na vývinové osobitosti vekových kategórií. 

 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

        Dopraváčik  

Zážitkovým učením na dopravnom ihrisku vedieme deti, aby vnímali kamaráta ako 

účastníka cestnej premávky, rešpektovali ho, dodržiavali pravidlá dopravnej výchovy. 

Snažíme sa rozvíjať vedomosti o dopravnej výchove správnou motiváciou  a aktivitami. 
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Uskutočňujeme vychádzky cez križovatky, frekventované miesta, rozprávame a čítame o 

 doprave, maľujeme rôzne dopravné situácie, pozorujeme premávku, nadobúdame základy o 

dopravných predpisoch a pravidlách cestnej premávky. Postupujeme od jednoduchšieho 

k zložitejšiemu. Vedieme deti k ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky. 

Učíme sa správne orientovať a správať  v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, 

kolobežkári pri čom si rozvíjame špeciálne pohybové zručnosti. Tak sa pripravujeme na 

bezpečný a samostatný pohyb v cestnej premávke s dôrazom na dodržiavanie pravidla vidieť 

a byť videný. Zvyšujeme si teoretické a praktické poznatky z dopravnej výchovy v spolupráci 

s príslušnými orgánmi /dopravná polícia, mestská polícia, záchranná služba/ a preverujeme si 

získané znalosti na súťažiach s dopravnou tematikou.  

 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské lúky 

 Multikultúrna výchova 

Dennodenne vytvárame príležitosti na osvojovanie si štátneho jazyka bez potláčania 

kultúrnej identity dieťaťa, čím ich pripravujeme na vstup do základnej školy. Komunikujeme 

o ich vlastných tradíciách, rómskych zvykoch a kultúre. Rozvíjame dieťa a jeho schopnosť 

učiť sa využívaním hudobného, výtvarného, či dramatického umenia. V spolupráci s rodinou 

zdôrazňujeme potrebu každodennej hygieny a starostlivosti o zdravie dieťaťa.  

 

Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8/1674 

 Zdravkovia poznávajú svet 

 Vytvárame aktivity smerujúce k environmentálnej výchove, zdravému životnému 

štýlu, protidrogovej výchove a ochrane zdravia a človeka. Budujeme a upevňujeme návyky 

zdravého stravovania a zdravej výživy. Rozvíjame  prírodovednú  gramotnosť, ktorá dieťa 

naučí pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učíme deti 

experimentovať, vedecky premýšľať, argumentovať, hľadať odpovede na otázky 

vychádzajúce z aktuálnych predstáv, ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach 

dieťaťa s danou problematikou. Vytvárame u detí vzťah k bezprostrednému okoliu (čistote v 

škole, meste, na sídlisku), ale i k svojmu mestu a vlasti. Ponúkame deťom priestor, aby 

zdravý životný štýl a ochranu  prírody prezentovali vo vlastnom detskom literárno–

dramatickom a speváckom krúžku.  
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Elokované pracovisko, Ul. Predmestie 26 

 Jazyk a komunikácia 

Zameriavame sa hlavne na rozvíjanie komunikačných schopností, nakoľko materskú 

školu navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít. Vytvárame prostredníctvom 

spontánnych hier a riadených činností možnosti verbálneho kontaktu medzi deťmi a detí s 

dospelými. Dbáme na dodržiavanie postupnosti osvojovania štátneho jazyka (objekt – obraz -

slovo/pojem). Pri osvojovaní nových slov zapájame u deti sluchový, zrakový, hmatový vnem, 

dopĺňame ho rôznymi činnosťami, pohybom a dramatizáciou.  

 

Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36 

 Margarétka  

Obohacujeme edukáciu detí o prvky súvisiace s environmentálnou výchovou. 

Posilňujeme environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, aby si uvedomili význam prírody 

a hodnotu životného prostredia pre človeka. Snažíme sa rozvíjať u detí  aktívny vzťah k jeho 

ochrane. Rozširujeme aktuálne poznatky z oblasti prírodovedného zamerania 

a zdokonaľujeme manuálne zručnosti v praktických ekologických cvičeniach. Učíme sa s 

deťmi vnímať rozmanitosť prírody ako významnú hodnotu pre človeka. Vytvárame 

podmienky v školskej záhrade na pestovanie úžitkových a liečivých rastlín. Snažíme sa 

zachovať, upravovať a zveľaďovať existujúcu flóru školskej záhrady (stromy, kríky, 

kvetinové záhony) pre potreby edukácie v oblasti environmentálnych a prírodovedných 

aktivít. V triedach vytvárame prírodovedné centrá a centrá živej prírody a realizujeme aktivity 

interného projektu „Žijeme na planéte Zem“ a celoslovenského projektu „Zelená škola“. 

 

Elokované pracovisko, Ul. Gustáva Hermana 9 

 Pripraviť sa, pozor, štart! 

MŠ je zameraná na výchovu detí a rodičov k športovo-pohybovým aktivitám a 

zdravému životnému štýlu. Zameranie školy na šport rozvíjame prostredníctvom rôznych 

športových aktivít v priebehu dňa počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeden krát 

týždenne uskutočňujeme dopoludnia vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním 

v športovej hale SOŠ Majstra Pavla V Levoči. Organizujeme týždenné kurzy na 

rozvíjanie špeciálnych pohybových zručností s certifikovanými trénermi: lyžiarsky kurz, 

plavecký kurz, korčuliarsky kurz. Podľa záujmu rodičov organizujeme týždenné Školy 

v prírode. Podnecujeme deti k aktívnemu pohybu prostredníctvom  krúžkovej činnosti 

„Malí športovci“ kmeňovými učiteľkami.  Zúčastňujeme sa športových podujatí v rámci 
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mesta. Niekoľko krát v roku organizujeme spoločné športové aktivity rodičov a ich detí. 

Zameranie k zdravému životnému štýlu realizujeme projektami „Evička nám ochorela“, či 

„Dorotka a jej kamaráti“, „Chceme dýchať čistý vzduch“- zameraný na škodlivosť fajčenia, 

projekt dentálnej hygieny „Zdravý úsmev“, plníme plán národného hnutia proti detskej 

obezite aktivitou „Zober loptu a nie drogy“. Zaraďujeme besedy so zdravotnými 

 záchranármi o poskytovaní prvej pomoci. 

 

3. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Dĺžka dochádzky dieťaťa do MŠ je individuálna. Podľa potrieb rodičov je 

niekoľkoročná alebo ročná – absolvovaním posledného ročníka predškolského vzdelávania 

pred plnením povinnej školskej dochádzky. Deti navštevujú materskú školu spravidla od 

troch do šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch aj skôr, už od dvoch rokov. Poskytujeme 

celodennú výchovu a vzdelávanie, ale v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy 

a vzdelávania. 

 

4. UČEBNÉ OSNOVY 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ sú 

vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

 

VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA 

Východiskami k plánovaniu je rešpektovanie taxonómií vzdelávacích cieľov, 

dodržiavanie didaktických zásad, metód vyučovacieho procesu.  

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľky. Spôsob, 

forma, rozsah plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí a odsúhlasí materská škola a jej 

elokované pracoviská na prvej pedagogickej porade. Každá 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 učiteľky v triede.  

Výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí vyberáme podľa zvolenej 

týždennej témy. Týždenné témy nie sú pevne stanovené, učiteľky v triedach si ich 

svojvoľne určia. 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 pracovísk dohodnú na spôsobe, 
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ako si budú zaznamenávať výkonové štandardy, ktoré vo svojej výchovno-vzdelávacej práci 

zaradia. Výkonové štandardy dosahované v bežných denných aktivitách nie je potrebné 

plánovať a učiteľky ich majú označené alebo farebne zvýraznené medzi ostatnými.  

K jednoduchšiemu plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti je nám nápomocný 

metodický materiál vytvorený ŠPÚ „Adaptácie výkonových štandardov“.  

 

4 SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

Ukončenie absolvovania predprimárneho vzdelávania je na konci júna daného 

školského roka na slávnostnej „Rozlúčke predškolákov“ za účasti všetkých predškolákov, ich 

rodičov a pozvaných hostí. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania materská 

škola odovzdá len deťom, ktorých rodičia o to písomne požiadajú. 

 

5 MATERIÁLNO TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Všetky budovy MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 a jej elokovaných pracovísk sú 

účelové, prispôsobené požiadavkám a potrebám materskej školy. Prostredie (vonkajšie 

a vnútorné) všetkých budov spĺňa bezpečnostné a hygienické normy. Interiérové a exteriérové 

prostredie jednotlivých pracovísk je tvorivé, podnetné, čo vytvára interakčné vzťahy pre deti a 

učiteľky na zvládanie rôznorodých požiadaviek prostredníctvom hrových, pracovných a 

edukačných činností v súlade s individuálnymi potrebami detí. 

Fyzikálne prostredie školy spĺňa požiadavky funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej 

nezávadnosti a variability. Psychosociálne prostredie rešpektuje humanizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu, vytvára pozitívne medziľudské vzťahy, zabezpečuje pocit bezpečia a 

istoty, porozumenia a lásky k deťom počas celého dňa, vychováva harmonickú osobnosť s 

dodržiavaním jej práv.  

Všetky pracoviská materskej školy majú školské záhrady s pieskoviskami, 

preliezačkami, hojdačkami atď., ktoré umožňujú deťom aktívny pohyb počas pobytu vonku 

na realizáciu vzdelávacích aktivít, zdravotných cvičení, sezónnych činnosti.  

 

MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 
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Štvortriedna materská škola je jednoposchodová budova a nachádza sa uprostred 

školského areálu.  Budova materskej školy je po rekonštrukcii, s vlastnou plynovou kotolňou, 

má vymenené okná, opravenú strechu.  

Na prízemí sa nachádza kotolňa, sklad,  šatňa pre deti starších skupín, jedáleň, 

kuchyňa, sklad potravín, kancelária riaditeľky a kancelárie pre ekonomické oddelenie. Na 

poschodí sú štyri triedy, dve sociálne zariadenia, šatne pre mladšie deti a kabinet učebných 

pomôcok. Triedy sú tiež po čiastočnej rekonštrukcii: podlahová guma bola nahradená novou, 

chodby, schodište a sociálne zariadenia sú vydláždené. V každej triede je nový nábytok, 

koberce, stoly a stoličky pre deti. Každá trieda je vybavená PC, CD prehrávačom, dve triedy 

majú k dispozícii interaktívne tabule, Bee- Bot, Easi-View. V školskom kabinete sa 

nachádzajú učebné, didaktické pomôcky, ktoré sú k dispozícii všetkých pedagogickým 

zamestnancom. Nachádzajú sa v ňom aj pomôcky na pohybové aktivity. Triedy sú priebežne 

dopĺňané hračkami, stavebnicami podľa potreby a ponuky. Školská knižnica je pravidelne 

dopĺňaná o nové knižné novinky pre deti, ale aj pre pedagogických zamestnancov. Materská 

škola je dostatočne vybavená pomôckami, didaktickým materiálom pre kvalitnú prácu 

pedagógov s deťmi. 

Exteriér tvorí zväčša trávnatá plocha, na ktorej sú vysadené ihličnaté, listnaté aj 

ovocné stromy. Záhrada je vybavená moderným a účelným záhradným zariadením, tromi 

pieskoviskami. Súčasťou areálu je od roku 2010 novovybudované dopravné ihrisko 

s kruhovým objazdom, dopravnými značkami, ktoré sprístupňujeme aj iným školám. 

K dopravnému ihrisku patria aj bicykle, odrážadlá, štvorkolky, ochranné prilby. Vedľa 

dopravného ihriska sa nachádza vonkajší sklad, v ktorom sa nachádza vybavenie pre sezónne 

činnosti. 

 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské lúky 3 

Jednotriedna materská škola sa nachádza sa v účelovej budove v okrajovej časti 

obce Levočské lúky. Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a 

zmysluplný aktívny pobyt detí v MŠ. Je v blízkosti prírodného prostredia, čo umožňuje 

bezprostredný kontakt s prírodou.  

Okná na budove materskej školy sú vymenené. Na prízemí sa nachádza šatňa pre deti, 

kuchyňa, jedáleň, práčovňa, sklad, miestnosť pre zástupkyňu a vedúcu školskej jedálne, 

sociálne zariadenie pre dospelých, sklad potravín, sociálne zariadenie pre deti, sprcha, kotolňa 

a jedna trieda. Trieda na prízemí je vybavené nábytkom, ktorý je prispôsobený potrebám detí.  
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Nachádza sa tu interaktívna tabuľa, notebook, CD prehrávač, učebné a didaktické pomôcky, 

ktoré sú k dispozícii k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Je priebežne dopĺňaná hračkami, 

stavebnicami a výtvarným materiálom podľa potreby a ponuky. Po materiálnej stránke je 

materská škola vybavená na primeranej úrovni. Denne sa rozkladajú ležadlá pre deti. Na 

poschodí je tiež jedna trieda, izolačná miestnosť, sociálne zariadenie pre detí a personál. 

Samostatný vstup je do hospodárskej časti budovy, kde sa nachádza kuchyňa, sklad 

potravín, jedáleň pre deti ZŠ,  kotolňa, ktorá zabezpečuje vykurovanie školy. Budova 

materskej školy má vlastné elektrické vykurovanie. 

Exteriér tvorí priestranný, zatrávnený školský dvor, ktorý je oplotený pletivom. 

 

Elokované pracovisko, Ul. Jána Francisciho 8  

       Materská škola svojou priestrannosťou a vybavením vytvára dobré podmienky na 

realizáciu pohybových a ostatných výchovno-vzdelávacích činností. Z hľadiska bezpečnosti 

má interiér adekvátne udržiavané priestory.        

Materská škola je šesťtriedna. Pozostáva z hospodárskeho pavilónu a troch pavilónov, 

kde sú umiestnené triedy. V hospodárskom pavilóne na prízemí je kuchyňa s príslušnými 

priestormi skladov, práčovňa a pivnica. Zariadenie školskej kuchyne je adekvátne dobe, 

priebežne sa dopĺňa novými technologickými  zariadeniami. Na poschodí sú umiestnené 

účelové priestory pre personál, zborovňa, riaditeľňa, miestnosť pre administratívnu 

pracovníčku, kabinet učebných pomôcok, telocvičňa so šatňou, náraďovňou a sociálne 

zariadenia. Jednotlivé pavilóny sú spájané spojovacou chodbou. Prostredie MŠ spĺňa estetické 

a emocionálne kvality.  

Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži 

na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ spolu s deťmi 

podľa plánovaných činností, zámerov a podľa záujmu detí o hrové prostredie. Vybavenosť 

školy odbornou, metodickou a detskou literatúrou je na dobrej úrovni. Výpočtovú techniku 

má k dispozícii každá trieda na veľmi dobrej úrovni. Potrebné legislatívne informácie 

získavame aj prostredníctvom  internetu na škole, tiež využívame  kopírovacie zariadenia, 

interaktívne tabule a edukačné programy, digitálny mikroskop, fotoaparát, čo nám umožňuje 

rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni. 

Hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy. Dopĺňajú sa priebežne a podľa 

potreby s ohľadom na ich kvalitu a vekovú primeranosť. Podnetnosť prostredia na rozvíjanie 



 
 

12 
 

predčitateľskej gramotnosti tvoria abeceda, čísla, geometrické tvary, farby s grafickým 

popisom. 

Exteriér je upravený a vybavený detským záhradným náradím a pieskoviskami. Záhrada 

je oplotená a tým sú zabezpečené hygienické a bezpečnostné požiadavky. Vonkajšie priestory 

umožňujú pohybové činnosti, tvorivé a konštrukčné činnosti, komunikatívne činnosti aj 

špeciálne činnosti navodzované učiteľkou. Exteriér MŠ umožňuje spoznávanie rôznorodosti 

prírodného prostredia, ktoré motivuje deti k poznávaniu stromov, kríkov, kvetov o ktoré sa 

deti samé starajú.  

 

Elokované pracovisko, Ul. Predmestie 26 

Dvojtriedna materská škola sídli v účelovej dvojpodlažnej budove, z ktorej horné 

podlažie slúži na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Súčasťou horného poschodia sú sociálne 

zariadenia pre deti (WC, kúpeľňa), sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov 

a kabinet pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Triedy sú vybavené novým nábytkom, 

ktorý je prispôsobený potrebám detí. Každá trieda je vybavená PC, tlačiarňou, CD 

prehrávačom, interaktívnymi tabuľami. V školskom kabinete sa nachádzajú učebné,  

didaktické pomôcky, ktoré sú k dispozícii všetkých pedagogickým zamestnancom. 

Nachádzajú sa v ňom aj pomôcky na pohybové aktivity a detská a odborná literatúra, ktorá je 

priebežne dopĺňaná o nové tituly. Triedy sú priebežne dopĺňané hračkami, stavebnicami a 

výtvarným materiálom podľa potreby a ponuky. Po materiálnej stránke je materská škola 

vybavená na veľmi dobrej úrovni. 

Na dolnom podlaží je vstupná chodba, kancelária vedúcej školskej jedálne, sociálne 

zariadenie pre deti, sprcha, šatňa detí, práčovňa, sklad, riaditeľňa, šatňa pre nepedagogických 

zamestnancov spojená so sociálnym zariadením. Hoci materská škola má plne vybavenú 

kuchyňu, strava je dovážaná z blízkeho elokovaného pracoviska, Ul. Francisciho 8 a podáva 

sa deťom na prízemí v jedálni. Za pestrosť a kvalitu stravy zodpovedá kuchárka pod vedením 

vedúcej školskej jedálne.  

Exteriér materskej školy tvorí trávnatý areál s dvoma pieskoviskami, hojdačkami, 

kvetinovým záhonom a chodníkom. 

Vykurovanie materskej školy je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. 

  

Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36 

Štvortriedna materská škola je architektonicky zakomponovaná do tichej, pokojnej 

časti mesta, mimo dopravného ruchu, obklopená zeleňou záhrad a zvýhodnená blízkosťou 
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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 2,5 – 4 rokov. 

K dispozícii majú dva centrálne priestory, ktoré spĺňajú funkciu herne, jedálne i spálne, dve 

samostatné šatne a zariadenia na osobnú hygienu detí, ktoré sa v materskej škole nedelia 

podľa pohlavia. Súčasťou zoskupenia sú prevádzkové priestory - kuchynka slúžiaca na vydaj 

stravy, sklad učebných pomôcok a miestnosť na čistiace a dezinfekčné prostriedky. 

Druhú – hospodársku budovu tvorí kuchyňa, pracovňa riaditeľky školy, kancelária 

vedúcej školskej jedálne, sklady a sanitárne príslušenstvo pre prevádzkových zamestnancov. 

Pavilónový komplex materskej školy spája priestranná, presklená chodba s veľkoplošným 

výtvarným znázornením striedania sa ročných období v ríši zvierat. 

 V tretej budove sú dve triedy. Na prízemí pre deti vo veku 4 – 5 rokov, na poschodí 

pre 5 – 6 ročné deti. Podlažia sú spojené vnútorným schodiskom, ktoré využívame ako galériu 

noviniek detskej tvorivosti. Obe triedy majú k dispozícii dva veľké priestory, ktoré sú 

stavebne oddelené. Jeden plní funkciu herne s pracovnými kútikmi slúžiacimi na spontánne 

hry detí i realizáciu edukačných aktivít. K modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

prispievajú informačno-komunikačné technológie. Druhý priestor triedy sa využíva na 

spoločné pohybové aktivity, cvičenia, či hry. V odpoludňajších hodinách plní funkciu spálne, 

v ktorej sa deň, čo deň rozkladajú prenosné a ľahko skladateľné ležadlá. Záchody a umyváreň 

sú prístupné zo šatne detí i z dennej miestnosti. Na každom poschodí sú kuchynky na výdaj 

stravy prepojené výťahom, šatne pre učiteľky i prevádzkové zamestnankyne, kabinet 

telovýchovného náradia i náčinia, knižnica, sklad didaktických pomôcok i prípravkou na 

čistenie a dezinfekciu školy. Napriek rozsiahlosti interiéru škola nemá spoločenskú miestnosť, 

zborovňu ani cvičebňu.  

Súčasťou materskej školy je rozsiahli exteriér. Tvorí ho školská záhrada, 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  športovo-

pohybové činnosti (tunely, bežecká dráha, kopec na zimné sezónne činnosti, asfaltová plocha 

na bicyklovanie atď.); 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.). Celý školská areál je oplotený a všetky detské atrakcie spĺňajú bezpečnostné 
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i zdravotné požiadavky.  

 Priestorové,  materiálne a technické podmienky našej MŠ sú na primeranej úrovni.  

I keď spĺňajú požiadavky stanovené školským zákonom, chceme súčasné vybavenie 

materskej školy zmodernizovať.  

 

Elokované pracovisko, Ul. Gustáva Hermana 9 

Priestory trojtriednej materskej školy sú plne využité, nakoľko budova nie je účelová, 

ale prispôsobená jej požiadavkám a potrebám. Budova je pamiatkovým objektom bývalého 

rodinného domu s obnovenou fasádou, vymenenými oknami a upravenou terasou a 

chodníkmi. Tvoria ju dve budovy, je vykurovaná plynom prostredníctvom vlastnej kotolne. 

V prvej vstupnej budove je priestranná šatňa, jedáleň s kuchyňou a dve triedy. Každá 

trieda disponuje dvomi miestnosťami. Ďalej sa tu nachádza sociálne zariadenie a malá terasa. 

V druhej,  poschodovej  budove,  sú  dve  triedy,  šatňa, sociálne zariadenie a kancelária, ktorá 

slúži na vykonávanie administratívnej činnosti zástupkyni elokovaného pracoviska a vedúcej 

ŠJ. Prostredie tried a celého interiéru školy je na vysokej estetickej úrovni. Je tvorivé, 

podnetné, čo vytvára interakčné vzťahy pre deti a učiteľky na zvládanie rôznorodých 

požiadaviek prostredníctvom hrových, pracovných a edukačných činností v súlade                  

s individuálnymi potrebami detí. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je 

vybavený účelovo, slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Herne sa na obed menia na spálne, v ktorých sa denne rozkladajú ležadlá 

na popoludňajší odpočinok. Škola  je  vybavená  dostatočným  množstvom  hračiek  z 

ekologického  materiálu, učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, PC, interaktívnymi 

tabuľami, telocvičným náradím a náčiním. Starý nábytok je postupne vymieňaný za nový, 

moderný a funkčný. Interiér chodieb zdobia väčšinou výtvarné práce detí. 

Súčasťou interiéru je prevádzka školskej jedálne, ktorú tvorí priestranná jedáleň a kuchyňa na 

prípravu stravy. Toto prostredie vyhovuje hygienicky, esteticky a funkčne na stravovanie detí. 

Jedlo je deťom podávané trikrát denne, je  vypracovaný  časový  harmonogram  stravovania  

tried s prihliadnutím na dodržanie intervalov medzi jedlom.  

Exteriér MŠ dotvára záhrada a školský dvor, ktoré sú terasovite spojené. Hornú časť 

školského dvora s chodníkmi zo zámkovej dlažby deti využívajú ako mini dopravné ihrisko. 

Vypĺňajú ju ešte kvetinové záhony, nízke kroviny, lavičky na oddych a ihličnany. Dolnú časť 

školskej záhrady tvorí trávnatá plocha s pieskoviskom s možnosťou tvoriť a konštruovať, 

altánok, drevené preliezačky a šplhačky, hojdačky a samozrejme priestor na spontánne 

pohybové aktivity. Obe časti sú spojené miernym svahom, ktorý je využívaný hlavne v zime 
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na aktívny pohyb detí na snehu. Fyzikálne prostredie exteriéru slúži na realizáciu pobytov 

vonku, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, sezónne činnosti. V záhrade sú 

ovocné i listnaté stromy, ktoré v letnom  období  poskytujú  dostatok  tieňa  a priestor  na  

enviromentálne  aktivity.  Dvor a záhrada sú bezpečným, estetickým a funkčným hrovým 

prostredím pre deti. 

Našu MŠ charakterizuje kvalitné edukačné prostredie s dostatkom priestoru pre hru, 

ktorá vytvára uvoľnenú atmosféru, výsledkom čoho je šťastné, hrajúce sa dieťa pod 

profesionálnym vedením učiteľky. 

 

6 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 vzdelávacích výsledkov detí je poskytnúť dieťaťu a učiteľke spätnú väzbu o tom, 

ako dieťa zvládlo požiadavky, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké a v čom sú jeho 

pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, usmernenie ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov, k zlepšeniu výkonu. Účelom nášho hodnotenia je 

získavať a efektívne využívať informácie a podklady slúžiace na rozpoznanie  silných 

a slabých stránok dieťaťa, posudzovať výkon a závery aktivít v materskej škole. Ďalším 

kritériom je sledovanie a zaznamenanie individuálneho rozvoja detí, ich pokrok v učení, 

sebaobsluha, tempo a priebeh ich celkového vývoja. 

Hlavnou metódou kontroly a posudzovania výsledkov práce detí je pedagogické 

pozorovanie, ktoré učiteľka prevádza každodenne. 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, vystavovanie prác detí, portfóliá, verbálne hodnotenia 

– rozhovory s deťmi, skupinová diskusia, diagnostický rozhovor, sebahodnotenie detí 

a vzájomné konzultácie učiteliek. 

Aby kontrola a hodnotenie boli efektívne a  plnili svoje poslanie, vykonávame ich 

sústavne, systematicky. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti 

na úspešné a neúspešné. Výkon dieťaťa porovnávame s jeho výkonom, nie s výkonom 

ostatných detí. 
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7 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

Hodnotenie zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly a 

hodnotenia, ktorý je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, 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 zamestnancov k zvýšenej výkonnosti, 

pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti a identifikácie zamestnancov so školou ako aj 

pozdvihnutie kultúry našej materskej školy.  

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.  

 

8 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI 

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI A ZABEZPEČENIE PODMIENOK 

INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA 

 

Prioritnou úlohou edukácie dneška je postupné pretváranie školy smerom k 

inklúzivnému vzdelávaniu a zabezpečeniu práva každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie. 

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

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

materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

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

podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď).   

Základom inkluzívnej edukácie detí so zdravotným postihnutím i detí prichádzajúcich 

zo sociálne a kultúrne znevýhodňujúceho prostredia, je koncepcia tvorivo-humanistického 

rozvoja osobnosti. Prostredníctvom nej chceme dosiahnuť optimálny rozvoj každého 

integrovaného dieťaťa, aby sa cítilo zdravé, šťastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo učiť 

pre seba čo najefektívnejším spôsobom, tempom a metódou, ktorá mu umožní získať čo 

najviac na úrovni svojho osobného maxima.  

Východiskom a základným dokumentom je Vzdelávací program pre deti so 

zdravotným znevýhodnením – predprimárne vzdelávanie, ktorý je dostupný na stránkach 
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Štátneho pedagogického ústavu a stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

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

2017.  

 Obsah vzdelávania bude tak maximálne prispôsobený ich individuálnym osobitostiam, 

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

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

V období adaptácie (na začiatku školského roka) handicapovaného dieťaťa, ak to bude 

vyžadovať výchova a vzdelávanie aj v priebehu školského roka, riaditeľka zabezpečí asistenta 

učiteľa, ktorého prítomnosť umožní individuálnu formu práce s dieťaťom. 

Denný poriadok pre dieťa so zdravotným znevýhodnením bude flexibilný, prispôsobený 

individuálnym potrebám. Jeho vyváženosť v striedaní činností zabezpečí dieťaťu optimálny 

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

 

 

 

 


