
Materská škola Hatné č. 128, 018 02 Dolná Maríková 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

 

SKALKA 

 

 

                                                                             

 



Obsah 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole (názov školy, názov vzdelávacieho programu, 

stupeň vzdelávania, dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk)                                                                                                                                                       

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy a vzdelávania                                                                                       

3. Vlastné zameranie školy 

4. Učebné osnovy a východiská plánovania 

5. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladov 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

6. Personálne zabezpečenie 

7. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogický a odborných zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ZÁKLADNÉ IDETIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

Názov školy Materská škola Hatné č.128 

Názov ŠkVP SKALKA 

Stupeň vzdelania Predprimárne vzdelávanie 

Forma výchovy a 

vzdelávania 

Celodenná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Dĺžka dochádzky 1 až 4 

Adresa Hatné č. 128, 018 02 Dolná Maríková 

Telefón 042/ 4356170 

Mail mshatne@centrum.sk 

 

Zriaďovateľ 

 

Obecný úrad Hatné 

Adresa Hatné č. 46, 018 02 

Telefón 024/ 4356158 

Mail obechatne@stonline.sk 

IČO                   00692484 

 DIČO  

 

 

 

 

 

 

 



2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA 

VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA 

 

     Školský vzdelávací program sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho 

vzdelávacieho programu, vychádza z cieľov a zamerania našej materskej školy. ŠkVP 

rešpektuje rozvojové možnosti detí predškolského veku, priestorové, materiálno – technické 

a personálne podmienky našej materskej školy, zameranie materskej školy. 

Školský vzdelávací program je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje 

predprimárne vzdelávanie podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,školský 

zákon“) podľa ktorého: 

,, Materská škola podporuje osobnostný rozvoj v oblasti sociálno – emocionálnej, morálnej, 

intelektuálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára základné predpoklady na 

ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi 

a vekovými osobitosťami“. 

Materská škola Hatné rozvíja u detí tieto hodnoty: 

- sebarealizovanie sa v prospech seba samého a iných, 

- múdrosť a vzdelanie, 

- zodpovednosť, 

- rešpektovanie jedinečnosti každej osoby a vlastnej individuality, 

- spolupatričnosť a solidarita, 

- aktívne hľadanie sa samého seba, 

- slušnosť a vzájomná úcta. 

Poslaním materskej školy v Hatnom je pomáhať deťom k aktívnej sebarealizácii s dôrazom na 

ich individuálne požiadavky, psychické a fyzické zdravie, k utváraniu pozitívneho vzťahu 

k sebe,  k iným ľuďom a k poznávaniu okolitého sveta. 

Vlastné ciele našej materskej školy sú vypracované na základe autoevalvácie pedagogických 

pracovníkov v diskusii, rozhovoroch s deťmi, analýzou súčasných trendov, ohrození 

a ponúkaných príležitostí, analýzou silných a slabých stránok materskej školy. 

Vlastné ciele materskej školy: 

o  podporovať pozitívny vzťah k ochrane a k tvorbe životného prostredia, 

o  utvárať elementárne predstavy v rámci environmentálnej výchovy. 

o  klásť dôraz z na prosociálnosť dieťaťa, 

o  podporovať regionálne cítenie, 

o  vytvárať vhodné podmienky na rozvoj v oblasti informačných technológií IKT, 

o  rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, 



o  naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné 

prostredie, 

o  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 

štátnemu jazyku,, k materinskému jazyku a k svojej kultúre, 

získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, 

o  pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancie, 

o  naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť, 

o  vo výchovno – vzdelávacom procese naďalej uplatňovať a realizovať v každej vekovej 

skupine edukačné činnosti a alternatívne prvky s cieľom podporiť tvorivosť, detí, ale 

i učiteliek, 

o  vytvárať pozitívnu pracovnú atmosféru, plnú dôvery, porozumenia, podnetného 

prostredia, ktoré zbavuje dieťa strachu a pochybnosti, 

o  vytvárať efektívne pôsobiace pracovné prostredie, zapájať rodičov do organizačnej 

štruktúry školy. 

Výchovno – vzdelávací proces: 

Ciele: 

o  rozvíjať a upevňovať prosociálne správanie, 

o  rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, 

o  rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, 

o  upevňovať návyky zdravej výživy v detskom stravovaní, 

o  rozvíjať u detí enviromentálne cítenie, 

o  rozvíjať u detí návyky  súvisiace so zdravým životným štýlom, 

o  utvárať návyky k ochrane životného prostredia, 

o  prostredníctvom účasti na rôznych podujatiach udržiavať ľudové tradície, 

o  utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, 

o  pripraviť deti na vstup  do základnej školy po všetkých stránkach,  

o  podporovať nadanie detí, podporovať záujmy každého dieťaťa, 

o  vytvárať z triedy výchovné spoločenstvo, 

o  usporiadať interiér materskej školy tak, aby deti oslovil, aby si deti samostatne zvolili 

hru, na negatívne javy reagovať pokojným poukazovaním – na ich dôsledky, 

o  dodržiavať ,,Práva dieťaťa“, 

o  uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – materskú a základnú 

školu, 

o  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

o  vytvárať podmienky na zážitkové učenie – výlety, pokusy, experimentovanie, 

o  rozvíjať a uplatňovať spoluprácu medzi rodinou a školou na základoch vzájomného 

rešpektu, dôvery a pocitu spolupatričnosti života rodiny so životom školy 

 



3. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 

Materská škola sa nachádza v obci Hatné, zriaďovateľom je obec. Materská škola je 

samostatná budova, v ktorej sa nachádza jedna trieda, riaditeľňa, kuchyňa a dva sklady, 

ktoré k nej patria, šatňa pre deti, umyváreň, WC, kotolňa. K Materskej škole patrí školská 

záhrada a detské pieskovisko.  

Dieťa sa už od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu s prírodou a úlohami 

s enviromentálnym zameraním. Materská škola Hatné sa nachádza v obci, obklopenej vrchmi 

Javorníky.  

Zameranie našej materskej školy ( ďalej len MŠ) vychádza z hlavného cieľa predprimárneho 

vzdelávania, ktorým je:                                                                                                             - 

dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako 

základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.  

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny 

a kolektívu. 

Cieľom je vytvoriť priaznivú výchovno – vzdelávaciu klímu na rozvoj tvorivosti pred 

pamäťovým učení, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu 

nových detí a formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom 

dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa.  

Poslaním materskej školy je nachádzať a poznávať krásy ľudovej slovesnosti, v tradíciách 

a zvykoch regiónu, šírenie kultúrneho dedičstva.  

    Materská škola je zameraná: 

o  ľudové tradície a zvyky, 

o  edukačný proces zameraný na všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého 

dieťaťa, 

o  edukačný proces zameraný na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných, 

o  príprava detí do základnej školy a na život v spoločnosti, 

o  výchovu založená na láske a dôvere  k deťom, 

o  individuálny prístup k deťom, 

o  spolupráca s OÚ, ZŠ 

Materská škola ponúka: 

o  kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, 

o  priestranné hrové prostredie, 

o  rozmanité hračky, didaktický materiál, pomôcky, 

o  pozitívnu klím a harmonické prostredie, 

 

 

 



4. UČEBNÉ OSNOVY A VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA 

 

Témy mesiacov školského vzdelávacie programu  SKALKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Leto 

prichádza  

 

 IX. Vitajte 

v materskej 

škole 

 X. Jeseň sa 

hrá s farbami  

 XI. Ľudské 

telo 

 

 III. Čo vidia 

naše očká 

 IV. Bezpečne 

na cestách 

 V. Čarovný 

les a hmyz 

 XII. Čarovný 

čas vianočný  

 I. Zima je tu 

radujme sa 

 II. Čas radosti 

veselosti 

 



CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH MESIACOV ŠkVP 

Téma mesiaca SEPTEMBER :  VITAJ V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

 

                                     

 

 

 

 

Cieľ obsahového celku: 

        Nadväzovať kamarátskej vzťahy, chápať význam tvorby a dodržiavania pravidiel  triedy, 

zoznámiť sa s najbližším spoločenským prostredím. 

Charakteristika obsahového celku: 

        Tematický celok sa skladá z piatich tém. Každá téma má rozpísaný svoj obsah, na čo je 

zameraná. Cieľom obsahového celku je zjednotiť detský kolektív pri nástupe do materskej školy, 

pomôcť deťom novým zadaptovať sa na nové prostredie prostredníctvom hier a aktivít. 

Primeraným a zrozumiteľným spôsobom zoznamovať deti s pravidlami správania, hlavne vo vzťahu 

k druhým deťom, aby deti získali pocit slobody a spolupatričnosti v triede, aby sa zoznámili 

s prostredím školy a s personálom, ktorý bude starať sa o ich potreby, rozvíjať sociálnu citlivosť 

k iným ľuďom a komunikačné kompetencie jasného, zrozumiteľného a plynulého vyjadrovania sa. 

V spoznávaní okolia sa zamerať aj na prírodné krásy regiónu. 

 

 

V septembri už škola čaká, 

volá kričí na školáka. 

Poď sa učiť, poď sa hrať, 

môj maličký kamarát. 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

V téme týždňa ,,Vitaj v materskej škole“ sa zameriavame na adaptáciu nových detí do 

nepoznaného, pre väčšie deti už do poznaného prostredia školy, triedy. Deti sa postupne 

oboznámia s organizáciou dňa, osvoja si základy hygienických návykov, sebaobslužných činností 

a získajú pravidlá kultúrneho a spoločenského správania. 

 Téma týždňa ,,Kto sa o nás stará“ je zameraná na zamestnancov školy, s ktorými prichádzajú deti 

do styku v MŠ, spoznávajú význam a dôležitosť ich práce. 

Pri téme týždňa ,, Svet farieb“ sa zameriavame na spoznávanie hračiek v triede a ich rôznorodosť, 

prostredníctvom zmyslových procesov deti zisťujú ich farbu, veľkosť, tvar a povrch. Uvedenou 

témou sa deti učia vnímať materiály, ako sú: sklo, papier, drevo, železo a oboznámia sa aj 

s druhotným využitím surovín a takisto šetrením s vodou a elektrinou. 

Pri téme týždňa ,,Kde bývam“ deti získavajú hravou formou vedomosti. Spoznávajú niektoré 

významné kultúrne pamiatky, zážitkovým učením spoznávajú históriu a súčasnosť obce Hatné, 

formou vychádzky k OÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca OKTÓBER :  JESEŇ SA HRÁ S FARBAMI 

 

Cieľ obsahového celku:   

        Charakterizovať ročné obdobie – jeseň a vytvárať pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu. 

Charakteristika obsahového celku: 

        Tematický celok sa skladá z piatich tém. Každá téma má rozpísaný aj svoj obsah, na čo je 

zameraná. Cieľom obsahového celku je zamerať sa na premeny v prírode v ročnom období jeseň, 

poznávať živú prírodu, využiť priame a autentické skúsenosti z prírody a jej ochrany. Budeme 

podporovať komunikačné schopnosti pri aplikovaní poznatkov z prírody. 

Keď nadíde október, 

 obloha je plná dier. 

Cez tie diery týždne leje, 

Slniečko sa neusmeje. 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

V téme týždňa ,, jeseň pani bohatá“ sa zameriavame na charakteristické črty ročného obdobia – 

jesene. Deti budú zisťovať pozorovaním prírody, aké zmeny v nej nastávajú – opadávanie lístia, 

farba lístia, počasie. Z vlastnej skúsenosti budú opisovať vplyv počasia na zmeny v prírode 

a oblečenie ľudí. Získajú poznatky o sťahovavých vtákoch, dôvode ich sťahovania. 

V téme týždňa ,,Zdravé dobroty“ sa budú pomocou zmyslových orgánov oboznamovať, utvrdzovať 

a upevňovať poznatky získané o jesennom ovocí a zelenine. V spoločnej triednej aktivite s tekvicami 

sa upevnia kolektívne vzťahy pri vyrezávaní tekvíc s rodičmi a starými rodičmi. Deti získajú poznatky 

o spracovaní ovocia a zeleniny a spôsoby ich uskladnenia. 

V téme týždňa ,, Stromy, kríky v našom lese“ sa formou vychádzok oboznámia s listnatými 

a ihličnatými stromami a ich plodmi. Naučia sa priraďovať plody k stromom a zistia rozdiely medzi 

nimi. Deti majú možnosť využívať encyklopédie a iné zdroje na získavanie informácií o hríboch – 

jedlých a jedovatých a rôznych kríkoch, ktoré sa nachádzajú v okolí materskej školy. 

Prostredníctvom tejto témy sa oboznamujú s rozprávkami s tematikou prírody a lesa. 

Pri téme týždňa ,,Lesná škôlka“ sa deti oboznámia s lesnými zvieratami, ktoré sa chystajú na zimná 

spánok. Postupne spoznajú charakteristické črty zvierat a ich spôsob života. Pomocou internetu sa 

dozvedia rôzne zaujímavosti a zároveň pracujú aj s encyklopédiami, kde si   overujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca    NOVEMBER:  ĽUDSKÉ TELO 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Cieľ obsahového celku:  

        Naučiť dieťa v procese výchovy a vzdelávania si osvojiť základné poznatky, vedomosti o svojom 

tele, aby dokázalo mať rado vlastné telo a chrániť si ho. 

Charakteristika obsahového celku:  

        Tematický celok sa skladá z piatich tém. Obsahový celok je zameraný na rozvoj poznania 

ľudského tela a ochrany života a zdravia. Pozitívne postoje k svojmu telu deti získavajú v hrových 

aktivitách, ktoré máme možnosť doplniť o pracovné listy k tejto problematike. Pracovné listy k tejto 

téme ponúkajú úlohy a cvičenia, ktoré napomáhajú dieťaťu: 

-vnímať, poznávať stavbu ľudského tela, 

- pomenovať jednotlivé orgány, 

- vybrať si zdravé potraviny. 

Zameriame sa aj na základné poznatky nevyhnutné pre zdravý spôsob života. 

                                         

V striebrosivom klobúku,    

mráz si sadol na lúku.                                       

A november zlatistý                                     

oberá strom o listy. 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa:  

Ľudské telo a zdravie – téma je zameraná na poznávanie, vnímanie a určovanie niektorých 

orgánov, pohybového ústrojenstva. Cieľom je naučiť dieťa pomenovať jednotlivé časti tela a určiť 

ich funkciu. Jednoduchým spôsobom opísať funkciu orgánov v súvislosti so zmyslami. Naučiť dieťa 

postupne rozlišovať pravú a ľavú ruku vzhľadom k vlastnej osobe. 

Bezpečne a zdravo – cieľom tejto témy je naučiť dieťa riešiť  situácie, ktoré sú pre neho 

nebezpečné. Poznať nebezpečné predmety a tým predchádzať možnostiam poškodenia zdravia. 

Naučiť dieťa jednoduchým spôsobom, opísať zdravotné pomôcky potrebné v čase choroby, 

rozlišovať nebezpečné predmety, zdôvodniť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia 

zdravia. 

Hygiena a zdravie – je zameraná na starostlivosť o zdravie v súvislosti s osobnou hygienou. Máme 

na mysli predovšetkým umývanie, kúpanie, sprchovanie. Čistenie zubov a používanie WC. 

Oboznámiť deti, že zlé hygienické podmienky a nedodržiavanie základných hygienických návykov sú 

často príčinou rôznych ochorení. Cieľom je naučiť deti poznávať hygienické pomôcky dennej 

potreby a správne ich používať- mydlo, zubná pasta, zubná kefka, hrebeň. 

Pohyb a zdravie – pohyb a pohybové aktivity prispievajú k harmonizácii osobnosti, vyvážené 

striedanie fyzických a psychických aktivít zvyšuje odolnosť dieťaťa, znižuje u neho psychické 

napätie. K podpore a zvýšeniu záujmu dieťaťa o pohybové a športové aktivity prispievajú aj hry 

a pohybové činnosti dieťaťa počas pohybu v MŠ. 

Cieľom je naučiť dieťa zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám, napr. 

pravidelným cvičením, rozprávaním o športe, priblížiť dieťaťu možnosti športu v jednotlivých 

ročných obdobiach. 

Zdravá výživa – je tiež dôležitým faktorom pri ochrane a upevňovaní zdravia. Považujeme za 

dôležité podporovať pozitívny vzťah dieťaťa k jedlu, ku konzumácii zdravých potravín, vrátane 

ovocia a zeleniny. Na elementárnej úrovni oboznámenie dieťaťa s drogovou problematikou vo 

forme závislosti od alkoholu, cigariet. Cieľom je naučiť dieťa poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si 

zdravé potraviny, vedieť pomenovať druhy ovocia a zeleniny, vedieť rozprávať o škodlivosti 

nadmernej konzumácii sladkostí a sladkých nápojov. 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca DECEMBER:  ČAROVNÝ ČAS VIANOČNÝ 

 

 

Cieľ obsahového celku : 

         Spoznať znaky prírody v zimnom období, emocionálnym prežívaním priblížiť sviatky zimy. Deti 

spoločne odhalia zimné tajomstvá, stretnú sa s Mikulášom, spolu s rodičmi prežijú atmosféru 

Vianoc. 

Charakteristika obsahového celku:   

          Je priblížiť a precítiť predvianočné a vianočné obdobie. Deti sa oboznámia s ľudovými 

tradíciami a zvykmi, ktoré toto obdobie charakterizujú u nás, v našom regióne. Aktívne sa zapoja do 

prípravy kultúrneho programu na vianočnú besiedku, budú rozvíjať svoju predstavivosť, fantáziu, 

kreativitu a estetické cítenie. 

 

 

 

 

Veľkí, aj tí maličkí, 

v decembri si čistia čižmičky. 

Pýtajú sa: „Čo nám dáš,  

milý dedko Mikuláš?“ 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

Prišiel Mikuláš – cieľom témy je priblížiť poznatky a vedomosti o postave Mikuláša. Budeme 

rozvíjať u detí estetické cítenie pri príprave výzdoby v MŠ, pri príprave besiedky s príchodom 

Mikuláša. 

Pani zima čaruje – cieľom témy je prehlbovať vedomosti detí o ročných obdobiach, o počasí, 

zoznámiť sa s vlastnosťami snehu, so životom lesných zvierat v zimnom období. Deti sa 

prostredníctvom ekohier učia chápať význam  ochrany prírody. 

Téma ,,Čaro Vianoc“ v deťoch umocní atmosféru blížiacich sa sviatkov. Oboznámime deti 

s tradíciami prvých zimných sviatkov Advent, Barbora, Lucia. Deti budú ozdobovať stromček, budú 

vyrábať darčeky a vianočné pozdravy, rozprávajú ako prežívajú Vianoce s rodičmi, ako prežívajú 

Silvestra a Nový rok. 

Cieľom edukačných aktivít je rozvoj estetického cítenia, vnímania a prežívania ľudských hodnôt 

a duchovna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca JANUÁR:  ZIMA JE TU, RADUJME SA ...... 

 

 

Cieľ obsahového celku :  

       Využívať u detí spontánny záujem o život zvierat v zime, poukázať na nedostatok potravy 

v tomto období. Poskytnúť deťom základné poznatky o živej a neživej prírode. 

Charakteristika obsahového celku: 

       Obsahový celok je zameraný na vytváranie elementárnych poznatkov o ročnom období, 

poznávanie krásy zimnej prírody, možnostiach športovania, oboznámenie sa zo životom zvierat 

a starostlivosťou o ne v zimnom období. 

 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

,, Zvieratá v zime“ je téma, ktorá je zameraná na poznávanie, pomenúvanie a triedenie lesných 

a voľne žijúcich zvierat. Deti sa oboznámia so starostlivosťou ľudí a poľovníkov o zvieratá. Cieľom je 

vychovať jedinca, ktorý bude múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania života zvierat, 

ktorý bude schopný súcitiť s prírodou a inými živými tvormi. 

,,Mráz na okná maľuje“- vedie deti k experimentovaniu, vlastným konaním skúmať vlastnosti 

snehu, ľadu, vody. Na elementárnej úrovni chápať prečo prišla zima, čo sa počas zimy deje. 

Nachádzať krásne zasnežené stromy, ploty, domy, vnímať krásu zamrznutých riek a potokov. 

V téme ,, Snehové radovánky“ je cieľom priblížiť deťom jednotlivé zimné športy, aby chápali ich 

význam pre zdravie človeka a zdravý životný štýl. Pohybovými aktivitami podnecovať deti k pohybu 

v zime – kĺzanie, sánkovanie, korčuľovanie, bobovanie. Prežívať radosť pri hrách so snehom. 

Obsahom témy týždňa ..Živá a neživá príroda“ je poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody na 

základe pozorovania a praktických skúseností poznať vlastnosti piesku, kameňa, pôdy, snehu, ľadu 

a poznať ich význam 

Prvý mesiac január, 

dáva ľuďom zvláštny dar. 

Ozdobí svet sniežikom, 

a každý hneď beží von. 



 

Téma mesiaca FEBRUÁR :  ČAS RADOSTI – VESELOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ obsahového celku : 

        Obsahový celok sa zameriava na prežívanie radosti, uspokojenie z umeleckej činnosti 

a spoločne vytvorených a zdieľaných predmetov. Vytvára priestor pre sebavyjadrenie dieťaťa 

prostredníctvom rôznych foriem umenia, hľadania a uvedomovanie si jeho vlastného tvorivého 

potenciálu. Smeruje k rozvíjaniu kultivovaného estetického a umeleckého prejavu detí. 

Charakteristika obsahového celku: 

         Prostredníctvom edukačných činností budeme aktivovať záujem detí o poznávanie tajomného 

sveta okolo nás a jeho význam pre človeka. Uplatňovať kreativitu, rozvíjať osobnostnú stránku detí, 

cielene vytvárať príležitosti, aby deti mohli vyjadrovať svoje pocity rôznymi výrazovými 

prostriedkami. Aktívne zapojíme deti do príprav osláv, sviatkov, spoločenských udalostí, vrátane 

udržiavania ľudových tradícií v našom regióne. Sprostredkujeme deťom základné informácie 

o Slnku, Mesiaci a Vesmíre spôsobom prijateľným detskému chápaniu. V hrách budú napodobňovať 

prácu rodičov, naučia sa orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka. 

 

 

 

 Chladný mesiac február, 

 zamračenú máva tvár. 

 Ale zima pomaly, 

 chystá sa už do diali. 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

Témou týždňa ,, Fašiangy, Turice“- na základe pozorovania a prežívania deti spoznajú význam 

uchovávania tradícií, utvoria si predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch. 

Pomocou edukačného programu sa oboznamujú s hudobnými nástrojmi, naučia sa tradičné 

fašiangové piesne, tance. Všetky deti sa aktívne zúčastnia karnevalu v MŠ.  

,,Pracovné profesie“- v tejto téme na základe pozorovania vedia deti napodobniť a opísať prácu 

a pracovné činnosti niektorých ľudí v najbližšom okolí, uvedomujú si užitočnosť ich práce a jej 

výsledky. Úlohou je utvárať predstavu detí o využití techniky pri práci človeka.  

V téme ,,Časové vzťahy“ sa zameriavame na základe pozorovania postupne rozlišovať jednotlivé 

ročné obdobia, postupne chápať rozdiely v počasí, budeme pozorovať charakteristické znaky 

počasia v jednotlivých ročných obdobiach. Na základe priamych zážitkov poznávať účinky slnka, 

dažďa, vetra, snehu a mrazu na prírodu. Vhodnou formou poznávať možnosti vzniku mimoriadnych 

situácií pri živelných pohromách.  

Postupne poznávať časové pojmy ráno-večer, včera – zajtra, spájať ich s príslušným pozdravom. 

Poznávať a postupne rozlišovať pojmy dnes, včera,  zajtra v spojení s činnosťou. 

,,Ľudia a vesmír“ je téma, prostredníctvom ktorej si budú deti utvárať elementárne predstavy 

o veľkej vzdialenosti hviezd od Zeme a postupne budú voľne rozprávať o svojich pocitoch 

a predstavách vyvolaných pozorovaním nočnej oblohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca MAREC:   ČO VIDIA NAŚE OČKÁ  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Cieľ obsahového celku : 

        U detí rozvíjať národné povedomie kultúrnym dedičstvom – vynášanie Moreny, Veľká noc 

Charakteristika obsahového celku: 

        V obsahovom celku budeme u detí rozvíjať národné povedomie kultúrnym dedičstvom, ľudové 

zvyky spojené s Veľkou nocou. 

 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

Téma týždňa ,, Kamarátka kniha“ je zameraná na rozvíjanie vzťahu dieťaťa ku knihe, učí dieťa 

správne sa orientovať v knihách, zaobchádzať s knihami. Úlohou je zoznámiť dieťa s ,,čítaním 

kresleného príbehu“. 

Téma týždňa ,,Jar k nám letí“ nadväzuje na charakteristiku ročného obdobia ,,Jar“. Úlohou je 

oboznámiť dieťa s rôznymi jarnými kvetmi. Budovať u detí vzťah k jarným prácam v záhrade. 

Téma ,,Sviatky jari“ – Veľká noc, súvisí s utváraním predstavy detí o regionálnych ľudových 

tradíciách a zvykoch podľa miesta bydliska. 

Téma ,, Domáce zvieratá a mláďatá“ zoznamuje deti s odlišnosťami mesta a dediny. Vedieme deti 

k tomu, aby vedeli oceniť význam života na dedine a s ním súvisiaci chov a úžitok domácich zviera. 

Priblížiť deťom život a vlastnosti zvierat. Objavovať spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. 

         Mesiac marec kamarát, 

         volá deti von sa hrať. 

         Veď vykuklo slniečko 

         a zas bude teplúčko 



 

Téma mesiaca APRÍL:  BEZPEČNE NA CESTÁCH A SVET 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Cieľ obsahového celku : 

        Uvedomiť si dôležitosť pozitívneho ľudského prístupu k prostrediu a k bezpečnosti ako takej. 

Pripraviť deti na zápis do ZŠ.  

Charakteristika obsahového celku: 

        Deti sa oboznamujú s dopravnými prostriedkami, dopravnými značkami a základnými 

pravidlami správania sa v cestnej premávke. 

   Prvý apríl, to je deň, 

   detičky sa smejú len. 

   Žartík tam a žartík sem, 

   prvý apríl, to je deň! 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

V téme Dopravné prostriedky a dopravné značky si pripomenieme svetový týždeň bezpečnosti 

cestnej premávky. Deti sa oboznamujú z bezpečnosťou v cestnej premávke prostredníctvom 

názorných ukážok, hier s touto tematikou, praktickými skúsenosťami počas pobytu vonku. Deti sa 

oboznámia s dopravnými prostriedkami, značkami, riešia modelové situácie. 

V téme ,, Naša vlasť“ spoznávajú deti svoju vlasť a nadobúdajú vlastenecké cítenie, učia sa 

spoznávať podľa mapy, encyklopédií, internetových stránok krásy Slovenska – prírodu, mestá, rieky, 

hrady a zámky. 

V téme ,, Príroda okolo vodných tokov“ deti pri vhodných príležitostiach a úmerne rozumových 

schopnostiam postupne chápu význam prírody a vody pre život ľudí a utvárajú si silný citový vzťah 

k živej a neživej prírode. Pociťujú potrebu starať sa o prírodu a život v nej. Utvárajú si základy 

environmentálneho cítenia. Ochraňujú prírodu ako  dôležitú súčasť životného prostredia.  

Deti poznajú potok, rieku a život okolo nich,. Uvedomujú si aj význam možného nebezpečenstva 

pádu do vody. Poznávajú vodné rastliny a živočíchy, niektoré vedia pomenovať. Utvárajú si 

elementárnu predstavu o potrebe vodných tokov.  

Téma ,, Slovensko a iné svetadiely“ , naším cieľom je zaujať pozitívne a empatické postoje 

k multikultúrnej – mnohonárodnostnej, socioekonomickej- spoločenskej a hospodárskej 

rozmanitosti ľudstva. Deti sa naučia poznávať, rozlišovať a určovať  svetadiely: Európa, Amerika, 

Afrika... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca MÁJ:   ČAROVNÝ LES A HMYZ 

 

                                                                                                       

Cieľ obsahového celku: 

        Cieľom je uvedomenie si poslania rodičov a úlohy mamy v živote dieťaťa. Okrem tohto si deti 

budú všímať okolitú prírodu, obzvlášť stromy, a rozlišovať ich druhy a plody, pozorovať hmyz, jeho 

chovanie v rôznych ekosystémoch, poznať hlavne význam včiel pre prírodu. Učia sa chápať 

súvislosti medzi živou a neživou prírodou pri výrobe rôznych predmetov. 

 

Charakteristika obsahového celku: 

        Obsahový celok je zameraný na posilnenie vzťahu dieťaťa k rodine a jej členom, na rozvoj 

vzťahu k prírode, uvedomenie si významu a dôležitosti ochrany prírodného prostredia 

podnecovaním detskej zvedavosti a radosti z objavovania v prírode. 

 

V záhrade nám rastie kvet, 

ktorý krášli celý svet. 

Deti z neho vence pletú, 

kričia pri tom: „ Máj už je tu!“ 



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

Téma týždňa ,,Deň matiek“ je zameraná na rozvoj pozitívnych sociálnych vzťahov v rodine, 

posilnenie ich emocionálneho prežívania, úcty a vďačnosti k mame, utváranie postojov k členom 

rodiny. Deti sa zapoja do prípravy a oslavy sviatku ,,Deň matiek“. 

Téma ,,Stromy a kríky“- cieľom je poznávanie stromov, kríkov, ich rozlišovanie a opis. 

Deti sa najmä počas vychádzok oboznámia s jednotlivými druhmi drevín a budú zdôvodňovať ich 

odlišnosť. Vedia pomenovať ovocné stromy a ich plody. 

Téma ,,Hmyz okolo nás“ je zameraná na stimulovanie zvedavosti detí a aktívne bádanie v okolitom 

prostredí. Spoznajú druhy hmyzu, vedia povedať, ktorý je užitočný a ktorý škodlivý. 

Téma ,, Predmety a ich vlastnosti“- úlohou je spoznávať vlastnosti materiálov, z ktorých sú 

predmety vyrobené. Deti sa učia prakticky správne zaobchádzať s predmetmi(sklo, papier, plast, 

drevo). Učia sa rozlišovať vo svojom okolí rôzne nebezpečné predmety a materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma mesiaca JÚN :   LETO PRICHÁDZA 

 

                                      

 

                                            

 

 

 

 

 

Cieľ obsahového celku:  

        Cieľom je u detí vyvolať radosť zo spoločne prežitého obdobia – oslavy, rozlúčkové slávnosti. 

Charakteristika obsahového celku:  

         Obsahový celok sa sústreďuje na udalosti, ktoré sa dejú v materskej škole v znamení leta 

a očakávania prázdnin. Zameriame sa na utváranie základov emocionálnej gramotnosti, 

prosociálneho  a enviromentálneho cítenia a právania sa, schopnosti sociálnej komunikácie 

a správania sa, schopnosti sociálnej komunikácie, tvorby medziľudských vzťahov, rozvíjanie 

pozitívnych vlastností dieťaťa. Vedie deti k bezpečnosti a ochrane svojho zdravia 

 

 V júni blízko dubáka, 

  stretol slimák slimáka           

„Kam tak bratku uháňaš? 

  Veď to domov blízko máš!“                                                                



 

Charakteristika jednotlivých tém týždňa: 

Cieľom témy týždňa MDD – deň detskej radosti je oboznamovanie detí s deťmi inej národnosti, 

národa, farby pleti, s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich každodennými starosťami s dôrazom na 

prejavenie pozitívnych postojov k všetkým deťom sveta. Podporujme pozitívne sociálne vzťahy 

s rovesníkmi aj dospelými. Pre deti pripravíme edukačné aktivity na prezentovanie kompetencií 

detí, podporovanie pocitu šťastia a radosti, vzbudenie sebadôvery a úspešnosti. 

Téma v ZOO je zameraná na rozvíjanie schopností rozlíšiť, vymenovať a opísať exotické zvieratá, 

zdôvodniť, prečo nemôžu žiť v našom prírodnom prostredí, vedieť, kde ich môžeme vidieť, ako sa 

máme správať pri návšteve ZOO. Deti sa učia výtvarne zobraziť niektoré zvieratá, napodobniť ich 

pohyby a zvuky. 

Tematický celok Farebné leto rozvíja pozorovateľské schopnosti a konvergentné myslenie detí- 

zdôvodnenie vzniku búrky a blesku, deti sa učia ako sa chrániť pred vplyvom počasia, pred 

nebezpečenstvom pri aktivitách v prírode, na ulici, na ihrisku, pri styku s neznámymi ľuďmi.  

Cieľom témy Už budem prváčikom je prezentovať dosiahnuté kompetencie 5- 6 ročných detí 

tradičnou rozlúčkou predškolákov s materskou školou. Deti aplikujú získané schopnosti a zručnosti 

na slovné a umelecké vyjadrenie svojich predstáv a plánov do blízkej budúcnosti (prázdniny, vstup 

do školy). Vyjadria vlastné hodnotiace postoje, čo sa im v škôlke páčilo, nepáčilo, čo sa im podarilo, 

nepodarilo. U predškolákov prehlbujeme túžbu po vzdelávaní, pocit radostného očakávania zo 

vstupu do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SPOSOB A PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DOKLADU 

O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA  

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. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo 

šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného 

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

dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa 

odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi posledný deň školského roka. 

 

6. PERSONÁLNE ZABEZPEĚNIE  

Materská škola má 2 kvalifikované učiteľky. Obe  s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, 

riaditeľka školy absolvuje funkčné vzdelávanie. 

 

7. MATERIALNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 Materská škola je jednotriedka s kapacitou 24 detí. Nachádza sa v účelovej budove v časti 

obce Hatné. Je v blízkosti prírodného prostredia, čo umožňuje bezprostredný kontakt s 

prírodou. Spoločná chodba je spojená so šatňami pre deti.  Má umyvárku a toalety, spálňu a 

jedálenskú časť v herni.                                                                                                                                                                

Školský dvor je priestranný,  nachádza sa tam pieskovisko pre deti so šmýkačkou, v zadnej 

časti aj lavičky, preliezačky a okrasná záhrada. V celom areáli je veľa zelene – kríky a stromy.                                                                                                                

Materská škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou, ktorú neustále dopĺňame 

materiálmi schválenými MŠVVaŠ SR. Je vybavená učebnými pomôckami, hračkami, 

telovýchovným náradím, náčiním. Škola má dostatok funkčnej didaktickej techniky, IKT.                                                       

Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt 

detí v MŠ. Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a 

spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o 

podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 

 

8. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

A VZDELÁVANÍ   

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a 

hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a 

ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej 

školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním 

splnomocnenej osobe. 



Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a 

ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej 

pracovnej náplne. 

 Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom prevencie 

obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním ľudských 

práv v rezorte školstva. 

 Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový 

priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje pre deti pitný režim, 

je voľne dostupný v triede. Stravovanie detí má pevne stanovený čas.  

Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom 

obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie 

ohrozujúce zdravie. Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ 

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTRÓLY A HODNOTENIA DETÍ  

  Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na 

akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho 

napredovania. Rovnako dôležitá je aj spätná väzba, poskytnutá deťom, súvisiaca s 

budovaním základov sebahodnotenia a sebapoznávania.                                                                                                        

Hodnotenie uskutočňujeme formou pedagogickej diagnostiky. Zahŕňa procesy a aktivity, 

ktoré napomáhajú získať o dieťati komplexné poznatky. Každé dieťa má portfólio svojich prác 

a výrobkov, ktoré je súčasťou diagnostického procesu.                                                                                                            

Písomnú diagnostiku detí vykonávajú učiteľky tri – krát v roku v diagnostických hárkoch a na 

základe toho spracujú polročne hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov.                                                                             

Pri hodnotení detí úzko spolupracujeme s CŠPP a CPPaP v odbornom poradenstve v oblasti 

logopédie a pripravenosti na vstup do prvého ročníka ZŠ. Toto poradenstvo môžu využívať aj 

rodičia detí.  

 

10.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTRÓLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 

 V škole vytvárame prostredie priaznivej pracovnej klímy s dôrazom na vzájomnú 

dôveru, úctu, zodpovednosť a pracovné nasadenie v stabilnom kolektíve, ktorý udržiava 

dobré medziľudské vzťahy s rodičmi a spolupracuje s partnermi školy.                                                                                                     

Na hodnotenie zamestnancov sú vypracované kritériá, akceptované všetkými 

zamestnancami školy. Hodnotenie sa vykonáva u pedagogických zamestnancov formou 

cielených hospitácií, hodnotením ich aktivity a vedenia pedagogickej dokumentácie, 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na pracovisku, efektívnosti a 

tvorivosti v edukačnom procese, plnenia zverených úloh, osobného vplyvu na pracovisku a 

ďalšie. U prevádzkových zamestnancov sa hodnotia výsledky a kvalita práce, svedomitosť pri 



plnení pracovných povinností, sťažené podmienky (sneh, tráva, veľké upratovanie a pod.), 

racionálne využívanie pracovného času, osobný vplyv na pracovisku a ďalšie.                                                                      

O hodnotení zamestnancov sa vedú písomné záznamy.  

 

 

11.  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝ A ODBORNÝCH 

ZAMESTNANCOV  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľka školy 

vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. V rámci 

sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a 

konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy.                                                  

Poradné orgány riaditeľky školy sa podieľajú na internom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov – vzájomne si odovzdávajú informácie zo vzdelávacích aktivít. Sledujú 

aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických 

dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových sídlach: www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk, www.siou.sk, www.vudpap.sk a ďalších.  

 

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU  

 

 

 

 

 

 


