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1   Názov školského vzdelávacieho programu 
 

 

Názov školy Materská škola Leningradská 1, 

Michalovce 

Názov ŠkVP Domček veselých detí 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Stupeň vzdelania Predprimárne vzdelanie  

Forma výchovy a vzdelávania Celodenná   

Dĺžka dochádzky do MŠ 1 až 4 roky   

 

 
2    Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania a zameranie  materskej 

školy 
 

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

stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe pre 

predprimárne vzdelávanie, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

ustanovenými v školskom zákone a koncepčným zámerom rozvoja materskej školy, 

s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a vlastným zameraním školy. 

 

Školský vzdelávací program je základným kurikulárnym dokumentom materskej 

školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, rešpektuje:  

➢ rodinu dieťaťa,  

➢ vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, 

možnosti, predpoklady schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa.  

 

t 
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Vlastné ciele Školského vzdelávacieho programu: 

 

➢ uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie; 

➢ motivovať a hrami rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, 

rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť; 

➢ zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa utvárať schopnosť chápať, akceptovať 

a rešpektovať iných, posilňovať kooperatívne správanie; 

➢ podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, podnecovať aktivitu, tvorivosť 

a samostatnosť; 

➢ utvárať a rozvíjať národné povedomie detí cez regionálne tradície, ľudové tance 

a piesne; 

➢ hrou, ako vyučovacou metódou ovplyvňovať osobnostný rozvoj detí, ich tvorivosť, 

vylepšovať medziľudské vzťahy, učiť deti hodnotám a rozvíjať komunikáciu medzi 

deťmi navzájom; 

➢ posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť, rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú 

zdatnosť pohybovými aktivitami a výcvikom utvárať pozitívny vzťah k pohybovým 

aktivitám a športu; 

➢ vytvárať u detí schopnosť preferovať hodnoty svojho zdravia a zdravia iných – 

význam správnej výživy, utvárať schopnosť ochrany pred úrazmi a chorobami, 

uvedomovať si význam správnych hygienických návykov, rozvíjať u detí návyky 

súvisiace so zdravým životným štýlom; 

➢ systematicky ovplyvňovať a usmerňovať hodnotovú orientáciu detí smerom 

k environmentálnemu uvedomelému spôsobu života; 

➢ rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti; 

➢ získavať a posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám a zásadám 

ustanovených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd; 

➢ posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúre, národným hodnotám 

a tradíciám štátu i k regionálnemu folklóru; 

➢ rozvíjať dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa deti ľahko adaptovali na následné 

primárne vzdelávanie; 

➢ upevňovať zdravie detí prostredníctvom rozvíjania poznatkov z tejto oblasti, hravou 

formou a pestrými aktivitami vychovávať deti k zdravému životnému štýlu; 
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➢ rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti udalosti, rozvíjať ich kritické uvedomenie si 

environmentálnych procesov, rozvíjať u detí environmentálne cítenie; 

➢ podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu, stimulovať ich schopnosť vyjadrovať 

city, prejavovať emócie prostredníctvom dramatických hier, rozvíjať a pestovať ich 

cit k tradíciám, prostredníctvom ľudových tradícií a využívaním regionálnych 

prvkov. 

 

Poloha našej materskej školy, na sídlisku východ v blízkosti viacerých ZŠ nás vedie 

k veľmi úzkej spolupráci so žiakmi a učiteľmi jednotlivých škôl. Pri stanovení ďalších 

cieľov vychádzame z tradícií a možností MŠ. 

➢ orientovať sa na kvalitnú prípravu detí pre vstup do ZŠ; 

➢ viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život 

zaradením pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu – starostlivosťou 

o osobné zdravie a poznanie svojho tela (materskej škole bol v roku 1995 udelený 

Certifikát školy podporujúcej zdravia); 

➢ aktívne spolupracovať a spájať príjemné s užitočným pri aktivitách s rodičmi detí, 

spolupracujúcimi organizáciami SČK, RÚVZ, PZ SR, záchranárskymi zložkami SR, 

Mestskou políciou Michalovce, organizáciami zameranými na ochranu prírody; 

➢ prostredníctvom edukačných aktivít zameraných na environmentálnu oblasť utvárať 

u detí pozitívny vzťah k prírode, životnému prostrediu, osvojovať si ochranárske 

postoje, prebúdzať elementárne environmentálne cítenie; 

➢ rozvíjať ochotu detí spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií, rozvíjať nadšenie 

a záujem o prírodu, vytvárať priestor na vysvetlenie si javov vlastným spôsobom 

postavenom na minulej a aktuálnej skúsenosti prostredníctvom prírodovedného 

vzdelávania; 

➢ utvárať národné povedomie detí a rozvíjať ho cez aktivity, kde deti budú využívať 

regionálne prvky, tance a piesne; 

➢ podporovať talenty detí a ich dobrú psychickú pohodu sledovať rozvojom krúžkovej 

činnosti zameranej na pohyb, tanec, cvičenie, dramatické a výtvarné vyjadrovanie sa; 
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➢ aktívne sa zapájať s deťmi do súťaží, prezentácií, či už mestských, regionálnych, 

okresných alebo celoslovenských; 

➢ prehlbovať formálnu a neformálnu spoluprácu MŠ s rodičmi, stavať svoju výchovno – 

vzdelávaciu činnosť na vzájomnej spolupráci s rodičmi. 

 

3  Stupeň vzdelania 

 
 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka školského 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Tento doklad vydá riaditeľ 

materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v materskej škole. 

 

4  Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 Dĺžka dochádzky do materskej školy je 1–4 roky. Predprimárne vzdelávanie v našej 

materskej škole sa uskutočňuje formou celodenného niekoľkoročného predškolského 

vzdelávania. V prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy 

a vzdelávania. Do MŠ na predprimárne vzdelávanie prijímame spravidla deti od troch do 

šiestich rokov veku. Ak je voľná kapacita, môžeme prijať aj deti od dvoch rokov veku.  

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak však 

dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej 

školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 

písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok 

veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.  

 

 

 

 

 



6 

 

5  Učebné osnovy 

 Materská škola má vypracovaný interný materiál k štátnemu vzdelávaciemu 

programu pre predprimárne vzdelávanie. 

 

Tento metodický materiál (ďalej len MM) slúži pre internú potrebu Materskej školy 

Leningradská 1, Michalovce a vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP pre MŠ), schváleného dňa 06.07.2016 – 

17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 01.09.2016. 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

 

K zjednodušeniu, prehľadnosti a efektivite plánovania kolektív učiteliek MŠ 

vypracoval interný metodický materiál, ktorý zároveň poskytuje prehľad a kontrolu plnenia 

všetkých výkonových štandardov zo ŠVP počas celého školského roka. Základom MM sú 

výkonové štandardy ŠVP rozpracované na adaptačné úrovne, ktoré sú v každej triede rovnaké. 

Dôvodom je, že úrovne nesúvisia s vekom dieťaťa, ale s jeho možnosťami a schopnosťami. 

Učiteľka plánuje a podpisuje splnenie tej úrovne, ktorú s deťmi dosahuje. Zapisuje dátum 

plnenie a označuje realizáciu daného výkonového štandardu vo vzdelávacej aktivite, ktorú 

zaradila ako samostatnú organizačnú jednotku. Vyznačí tiež týždeň, v ktorom daný výkonový 

štandard splnila.  

 

Materiál obsahuje rozdelenie všetkých výkonových štandardov do 10 mesiacov 

v školskom roku. Pred týmto rozdelením je zoznam výkonových štandardov, ktoré sa plnia 

priebežne, v ktoromkoľvek mesiaci sa nemusia, (ale môžu) plánovať ako vzdelávacia aktivita. 

Výkonové štandardy v jednotlivých mesiacoch sú rozdelené tiež podľa vzdelávacích oblastí, 

čo umožňuje učiteľke vybrať si v danom týždni prehľadne z každej vzdelávacej oblasti 

výkonový štandard tak, aby sa v každom týždni vystriedali a vzájomne integrovali všetky 

výkonové oblasti. Počet výkonových štandardov na jeden mesiac schválili členky 

pedagogickej rady, dňa 30.06.2016. Niektoré výkonové štandardy sa objavujú v každom 

mesiaci, keďže sú formulované v širšom rozsahu a je možné ich realizovať rôznymi 

spôsobmi.  
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MM zároveň obsahuje hlavnú tému mesiaca a návrh niektorých podtém, ktoré si 

učiteľky vyberajú v jednotlivých týždňoch. Je možné, ale nie povinné využiť všetky podtémy, 

ktoré sa môžu v určitých týždňoch prelínať. Témy a podtémy súvisia s ročnými obdobiami, 

sviatkami, internými akciami v MŠ a so zameraním MŠ. MM je spracovaný tak, aby učiteľky 

mohli priebežne, počas prvého školského roka jeho používania robiť úpravy, písať poznámky, 

návrhy na jeho prípadné spresnenie, ktoré budú podľa potreby aktualizované v nasledujúcom 

školskom roku. 

 

Týždenné plánovanie je v plnej kompetencií každej učiteľky, ktorá ho realizuje podľa 

svojich potrieb. Stratégie, metódy, zdroje a pomôcky si učiteľka vyberá sama. Zapisuje si ich 

do vlastného plánovacieho materiálu. 

 

 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľka prihliada na to:  

☺ čo má dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť,   

☺ čo by malo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť,  

☺ čo by mohlo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť.  

Plánovaniu výchovno–vzdelávacej činnosti predchádza:   

✓ Dôsledná znalosť ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,   

✓ dôsledná znalosť vzdelávacích oblastí,   

✓ dôsledná znalosť každého dieťaťa – PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA,   

✓ poznanie charakteristík detského vývinu,   

✓ poznanie špecifík učenia sa predškolského veku a poznanie stratégií ich rozvoja.  
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PREHĽAD NAVRHOVANÝCH TÉM A PODTÉM MESIACOV 

Mesiac                                  Témy a podtémy Mesiac                                Témy a podtémy 

September:   Domček veselých detí 

1. My všetci školáci 

2. Ja a moji kamaráti 

3. Do mestečka Poriadkova 

4. Kto sa o nás v škole stará 

5. V našej záhrade 

6. Bezpečne na ceste 

Október:       Jeseň, pani bohatá 

1. Odlietajú vtáci 

2. Plody jesene 

3. Naši starí rodičia 

4. Domáce zvieratá 

5. Zdravá strava 

6. Farby jesene 

November:   Jesenné premeny 

1. Správa o počasí 

2. Lesné zvieratá 

3. Lesné plody 

4. Moje telo a zdravie 

5. Vlastnosti predmetov 

December:   Vianoce 

1. Mikuláš 

2. Pri vianočnom stromčeku 

3. Zvyky a tradície 

Január:         Krásy zimy 

1. Moja rodná vlasť 

2. Zima v prírode 

3. Zimné športy 

4. Starostlivosť o zvieratá a vtáky v 

zime 

Február:    Naša Zem 

1. Planéty a hviezdy 

2. Ľudia Zeme 

3. Fašiangový karneval 

4. Neživá príroda 

5. Ako plynie čas 

6. ZOO 

Marec:      Jar 

1. Z rozprávky do rozprávky 

2. Hráme sa s písmenami 

3. Zázračná kvapka vody 

4. Slniečko sa zobudilo 

5. Svet rastlín 

Apríl:       Príroda sa prebudila 

1. Prileteli vtáci 

2. Šibi – ryby – Veľká noc 

3. Zvieratá a ich mláďatá 

4. Čo skrýva les 

5. Ľudové tradície a zvyky 

Máj:         Moja rodina 

1. Moja mama 

2. Povolania 

3. Zdravie z prírody 

4. Ako cestujeme – doprava 

5. Voľná téma 

Jún:           Veselé leto 

1. Sviatok všetkých detí sveta 

2. V ríši hmyzu 

3. Vodný svet 

4. Hurá, je tu leto 

5. Rozlúčka 

 

 

6  Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. Súčasťou 

výchovno-vzdelávacej činnosti aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku. 

7  Hodnotenie detí 

Vnútorný systém hodnotenia detí:  

☺ čo má dieťa vedieť,  

☺ čo by malo dieťa vedieť,  

☺ čo by mohlo dieťa vedieť.  
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Kritéria hodnotenia detí:  

✓ aktívna komunikácia detí v činnostiach,  

✓ aktivita detí v učebných situáciách,  

✓ verbálne vyjadrenie a hodnotenie vlastnej činnosti,  

✓ porovnanie aktuálneho výkonu s predchádzajúcim výkonom.  

  

Realizácia hodnotenia:  

➢ slovné hodnotenie priebežne počas VVČ,  

➢ systematické hodnotenie počas celého školského roka  využívaním tzv.     

individuálnej práce (výkony dieťaťa porovnávame s ním samým),  

➢ sumatívne hodnotenie (cieľom je určenie výsledkov procesu učenia sa dieťaťa, 

úrovne jeho vedomostí, zručností a postojov),  

➢ formatívne hodnotenie (cieľom je spätná väzba, získanie informácií ako sa dieťa 

vzdeláva, odhalenie, diagnostikovanie nedostatkov, chýb, ťažkostí, príčin v učení sa 

dieťaťa za účelom ich odstránenia, zefektívnenia učebnej činnosti),   

➢ hodnotiace portfólio,  

➢ sebahodnotenie (vedenie deti k ohodnoteniu vlastného výkonu, vlastnej práce)  

  

Nástroje hodnotenia detí:  

➢ pozorovanie dieťaťa pri činnosti,   

➢ pozorovanie postavenia dieťaťa v kolektíve,  

➢  pozorovanie triedy ako skupiny,   

➢ analýza verbálnych výpovedí,   

➢ analýza grafického vyjadrenia,   

➢ analýza kreativity, umeleckého vyjadrenia,  

➢  analýza telovýchovných a pohybových zručností,   

➢ analýza pracovnej zručnosti,   

➢ rozhovor s dieťaťom a rodičom.  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí tvorí súčasť triednej dokumentácie.  


