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2.  Vymedzenie vlastných  cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme vypracovali         

v súlade s : 

§ príslušným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie                             

v materských školách,    

§ cieľmi výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove                 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              

v znení neskorších predpisov cieľom ktorého je dosiahnuť optimálnu 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ 

pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, 

§ podmienkami a profiláciou Elokovaného pracoviska, ďalej len EP Považské 

Podhradie 162, Považská Bystrica a EP Šebešťanová 5, Považská Bystrica.  

 

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.                                                                     

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sú : 
 

• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie  materskej školy, 

• zamerať výchovno- vzdelávaciu činnosť na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na 

jeho prípravu do ZŠ,  

• rozvíjať spoluprácu a vzájomné vzťahy rodiny a materskej školy pri organizovaní 

spoločných akcií s rôznym zameraním, 

• poskytovať rodičom poradenskú činnosť, 

• rozvíjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami, a tým obohatiť výchovno- vzdelávací 

proces o nové poznatky, postupy a formy práce, 

• zaraďovať do výchovno- vzdelávacej činnosti inovačné metódy, 

• podnecovať deti k vyjadrovaniu vlastných poznatkov, názorov a postojov, 

k prezentovaniu svojich zručností, návykov a skúseností, 

• hľadať súvislosti medzi vlastnými a novozískanými skúsenosťami a 

poznatkami, 

• aplikovať získané poznatky v praxi, 



• rozvíjať kritické a tvorivé myslenie, 

• podporovať vlastnú aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, 

• stimulovať schopnosť vzájomného rešpektovania sa, 

• zaraďovať aktivity na rozvíjanie detskej fantázie, predstavivosti a tvorivosti, 

• využívať digitálnu techniku vo výchovno- vzdelávacej činnosti, 

• uplatňovať bádateľský prístup vo výchovno- vzdelávacej činnosti prostredníctvom 

výskumne ladených koncepcií prírodovedného a technického vzdelávania v materskej 

škole a tým získavať reálne skúsenosti s predmetmi, javmi a situáciami, 

•  vytvoriť gramotne podnetné prostredie, 

• uplatňovať v práci metódy predčitateľskej gramotnosti, 

• rozvíjať u detí schopnosť počúvať s porozumením, 

• sprostredkovať príklady hovorenej a písanej reči, 

• utvárať pozitívny a ochranársky vzťah k prírode a životnému prostrediu, podieľať sa 

na úprave a ochrane svojho najbližšieho okolia,  

• oboznamovať sa a prakticky uskutočňovať separáciu odpadu z MŠ /papier, sklo, plast/, 

• utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudových a kultúrnych 

tradícií, 

• obohacovať výchovno- vzdelávaciu činnosť o aktivity súvisiace s ročnými obdobiami, 

prepájať ich s prvkami našej tradičnej ľudovej kultúry, 

• utvárať základy zdravého životného štýlu ako prostriedku prevencie proti obezite, 

realizovať aktivity na podporu telesného a duševného zdravia, 

• rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti cielenými športovými aktivitami. 

3. Vlastné zameranie školy 

Zameranie a ciele vychádzajú z pedagogickej praxe učiteľov,  podmienok materskej školy,  

potrieb detí a záujmu rodičov /zákonných zástupcov/.  

Vo výchovno- vzdelávacej činnosti využívame inovačné metódy, postupy a formy 

práce. Vďaka ním deti nadobúdajú  poznatky, vedomosti, zručnosti, schopnosti, návyky, ktoré 

sa učia aplikovať do vlastnej praxe. Záleží nám na tom, aby v našej materskej škole vládla 

pozitívna atmosféra, aby sa deti, zamestnanci, aj rodičia cítili príjemne, bezpečne s pocitom 

rešpektu a porozumenia. Smerujeme k tomu, aby sa deti pod našimi rukami stávali 

samostatnými, tvorivými, zodpovednými ľuďmi, ktorí sa pripravujú na vstup do základnej 

školy a na život v spoločnosti. Naša materská škola je otvorenou školou pre širokú spoluprácu 

– s rodičmi, inštitúciami a organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. 



 

Materská škola je obklopená prírodným prostredím, ktoré ponúka rozmanité možnosti 

využitia, a tým obohacuje výchovno- vzdelávacie činnosti o ďalšie podnetné aktivity. Aktivity 

sú zamerané na spoznávanie prírodného prostredia, zážitkové učenie, tvorivé aktivity 

s prírodninami, turistické vychádzky k Považskému hradu a jeho okoliu, prekonávanie 

prírodných prekážok v rôznom teréne. 

 Súčasťou nášho regiónu sú historické a kultúrne pamiatky, vďaka ktorým majú deti 

možnosť spoznávať históriu a tradície svojho okolia. Cez povesti, ľudovú slovesnosť preniesť 

deti do čias minulých, oboznámiť ich so životom predkov.  Prostredníctvom ľudových 

a kultúrnych tradícií utvárať u nich základy národného povedomia. 

Utvárame u detí  základy zdravého životný štýlu v spolupráci so školskou kuchyňou, 

ale aj  prostredníctvom športových a pohybových aktivít na školskom dvore, v blízkom 

prírodnom okolí, a tým predchádzame obezite, ktorá je jedným z problémov súčasnej doby. 

4. Učebné osnovy  

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu Spolu za poznaním v EP 

Považské Podhradie 162, Považská Bystrica a v EP Šebešťanová 5, Považská Bystrica sú 

vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Východiská plánovania 

 

• Školský vzdelávací program, ďalej len ŠkVP Spolu za poznaním je rozpracovaný na 

jeden školský rok podľa ročných období – jeseň, zima, jar, leto, 

• ročné obdobia jeseň, zima, jar sú rozpracované na obdobie troch mesiacov, ročné 

obdobie leto je rozpracované do obdobia jedného mesiaca, 

• každý mesiac má stanovený názov témy a popísané oblasti podtém, ktorým sa v rámci 

výučby budeme venovať, 

• podtémy nie sú názvami konkrétnych týždenných tém, ale podkladom pre plánovanie 

výchovno-vzdelávacej činnosti na rozmedzie jedného, alebo dvoch týždňov. 

 

 

 

 

 



Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľka vychádza : 

 

• z vývinovej úrovne danej skupiny detí, individuálnych osobitostí detí, 

• z obsahu Školského vzdelávacieho programu Spolu poznaním, Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, zo zamerania a cieľov 

materskej školy,  

• z materiálno-technických a priestorových podmienok,  

• z možnosti spolupráce s ďalšími subjektmi napr.: ZŠ, ZUŠ, CVČ,  

• z reálnych možností, ktoré materská škola má vo svojej lokalite. 

 

Témy sa v prípade potreby môžu dopĺňať alebo meniť podľa potrieb učiteliek a detí  po 

dohode na pedagogickej rade, o čom sa urobí zápis. 

 

Ciele, ktoré  sa plnia/dosahujú každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do 

materskej školy. 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

• aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami –deťmi i dospelými, 

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

prispôsobuje situácií, 

• používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom,  

• pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

• orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka, 

• volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii, 

• používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu, 

• rešpektuje pravidlá spoločensky prijateľného správania, 

• správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým, 

• spolupracuje  v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov, 

• sústredí sa na činnosť na základe vôľových vlastností, 

• dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť, 

• v dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých), 

• požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje, 



• poskytne iným pomoc, 

• podelí sa o veci, 

• ocení dobré skutky, 

• presadzuje sa v hre alebo činnosti spoločensky prijateľným spôsobom, 

• nenásilne rieši konflikt, 

• uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

• používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje 

v dielni či záhrade. 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

• má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety, 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.  Spôsob a  podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie  

dokladu o  získanom vzdelaní 

 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 

spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne  

školskú spôsobilosť. V závere školského roka je „Slávnostná rozlúčka s predškolákmi“. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola zákonnému zástupcovi na základe žiadosti.  

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, 

ale podľa vyjadrenia príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

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

(predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  



6.  Materiálno - technické a priestorové  podmienky  

Elokované pracovisko Považské Podhradie 162, Považská Bystrica, je umiestnené v 

účelovej budove, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1976. Je to dvojpodlažná budova, 

pozostávajúca z dvoch častí: hospodárskej a výchovno-vyučovacej. Každá časť má svoj 

vchod.  

V hospodárskej časti budovy je kancelária ZRŠ pre MŠ a vedúcej ŠJ, kuchyňa, sklad 

potravín, šatňa pre prevádzkové pracovníčky, toaleta a čistiaca miestnosť na zemiaky, 

zeleninu,... V suteréne je plynová kotolňa, skladové priestory a miestnosť na odpad.  

Materská škola je dvojtriedna, s celodennou a poldennou výchovou a starostlivosťou o 

deti vo veku od troch do šesť rokov, pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti 

s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami, deti nadané. Kapacita MŠ je  48 detí. Do školského areálu vedú dve brány. Brána 

pre zásobovanie sa odmyká v prípade potreby, brána pre rodičov, deti a personál je 

odomknutá v čase od 06.30 do 16.00 hod.  

Na prízemí je jedna trieda s prislúchajúcimi priestormi (herňa, súčasťou, ktorej je aj 

jedálenská časť, kuchyňa, spálňa, izolačka, sklad pomôcok, sociálne zariadenie s umyvárňou, 

toaleta pre dospelých, šatne, kabinet pomôcok a práčovňa).  

Na poschodí je druhá trieda  s prislúchajúcimi priestormi (herňa, súčasťou, ktorej je aj 

jedálenská časť, kuchyňa, spálňa, izolačka, sklad pomôcok, sociálne zariadenie s umyvárňou 

a šatne.)  

Triedy sú vybavené  detským zariadením, bezpečným nábytkom a dostatočným 

množstvom hračiek. 

   

Elokované pracovisko Šebešťanová 5, Považská Bystrica, je jednotriedna materská 

škola umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove rodinného typu. Prízemie tvorí  šatňa, 

trieda detí,  kuchyňa, sklady, plynová kotolňa a sociálne zariadenie s umyvárňou. Na prvom 

poschodí je spálňa detí a kancelárie pre vedúcu ŠJ a ZRŠ pre MŠ. Interiér budovy zodpovedá 

pedagogickým, hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám, vytvára pre deti 

podnetné, estetické a emocionálne  prostredie.  

Kapacita materskej školy je 19 detí. Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú 

starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov , deťom s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne 

odloženou školskou dochádzkou, deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, deti 

nadané.   



Trieda detí, ktorá je v prízemnej časti budovy, je  vybavená vhodným estetickým 

detským zariadením a zdravotne vyhovujúcim a bezpečným nábytkom, ktorý rešpektuje 

výšku detí, ich potrebu mať dostatok priestoru na hry, pohyb a odpočinok. V triede sú 

vytvorené hrové a pracovné kútiky. Na estetické dotváranie  interiéru sa využívajú detské 

práce na prezentáciu pre rodičov, umožňujú deťom ponechať si svoje výtvory v prostredí. 

 

Súčasťou materiálneho vybavenia materských škôl je : 

• detská literatúra rôznych žánrov, ktorá sa využíva pri rozvíjaní predčitateľskej 

gramotnosti detí,  

• odborná pedagogická literatúra,  

• výtvarný a prírodný materiál, podporujúci rozvíjanie tvorivosti a fantázie detí,  

• telovýchovné náradie a náčinie, ktoré sa používa nielen v prostredí triedy, ale aj 

v prírodnom prostredí a ktoré je využívané pri rozvíjaní základných lokomočných 

pohybov, pohybových zručností a schopností, pri prevencii obezity a pri utváraní 

základov zdravého životného štýlu,  

• sú učebné pomôcky, ktoré sa využívajú vo výučbe v rámci jednotlivých vzdelávacích 

oblastí a ich podoblastí, 

• digitálna technika, ktorá sa používa konštruktívne, produktívne a rôznorodo a využíva 

sa na poznávanie i hru,  

• sú učebné pomôcky využívané pri bádateľských činnostiach realizovaných v prostredí 

tried alebo prírodnom prostredí. 

 

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada s okrasnými krami, stromami, pieskoviskom, 

plastovým detským nábytkom, slnečníkmi, preliezkami a  dreveným vláčikom. Na rozvoj 

hier, pohybových a špeciálnych činností v školskej záhrade je zriadený sklad hračiek, 

bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a ďalších pomôcok, ktoré majú deti podľa potreby 

k dispozícii a ktoré prirodzeným spôsobom rozvíjajú detskú osobnosť po všetkých stránkach. 

Materiálno technické a priestorové podmienky v EP Považské Podhradie 162, 

Považská Bystrica a v EP Šebešťanová 5, Považská Bystrica sú na primeranej úrovni a 

spĺňajú základné podmienky ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR.   



7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  detí 

„Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú 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 

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej  školy 

 
„Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti 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.“ 

 
 
9. Zrušovacie ustanovenia 

 

Školský vzdelávací program ,,Spolu za poznaním“ Základnej školy s materskou 

školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica, Elokované pracovisko Považské 

Podhradie 162, Považská Bystrica, Elokované pracovisko Šebešťanová 5, Považská Bystrica,  

ktorý bol vydaný dňa 02.09.2016 

sa zrušuje vydaním nového školského vzdelávacieho programu ,,Spolu za poznaním“ 

 dňa 01.09.2017. 

 


