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1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania: 

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu  

s rovesníkmi i s dospelými, 

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne, školské prostredie, 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, 

- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie 

školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

- umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti 

aktívneho bádania, 

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí, 

- identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na 

individuálny rozvoj podľa týchto potrieb, 

- zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj 

dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 

- získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania 

 v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha 

  a   potrieb detí, 

- vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať najnovšie poznatky psychodidaktiky 

a pedagogiky rešpektujúc výchovno-vzdelávacie potreby a rozvojové možnosti detí, 

- v maximálnej miere využívať zážitkové učenie vo všetkých oblastiach vzdelávania, 

- rozvíjať u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie,  

- stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, 

- rozvíjať komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách, 

- zlepšovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na správny úchop grafického 

materiálu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti, 

- rozvíjať kultúrnu gramotnosť prostredníctvom hovorenej a písanej reči 

a predčitateľských návykov, 

- poskytovať základy matematických a informatických poznatkov a zručností, 

- dať príležitosť aktívne nachádzať vzťahy medzi slovom a symbolom, 

- na veku primeranej  úrovni využívať základné pojmy logiky, 

- podporovať u detí kritické myslenie, 
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- prostredníctvom digitálnych pomôcok, hračiek a hier stimulovať matematické 

kompetencie, 

-  rozvíjať prírodovednú gramotnosť, 

-  podnecovať u detí environmentálne cítenie a ekologické myslenie, 

-  do edukačného procesu implementovať  bádateľské aktivity  uskutočňované metódou 

pokusu a omylu,  

-  spolupracovať s inštitúciami zameranými na ochranu prírody a krajiny v blízkom 

okolí (Chránená krajinná oblasť Veľká Fatra a Malá Fatra),  

- vytvárať situácie, ktoré stimulujú  a vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie, 

- viesť deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho 

časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch, 

- poznávať región,  

- dávať deťom príležitosť  kultivovane sa prezentovať na verejnosti, osvojovať si 

základné pravidlá slušnosti, 

- prostredníctvom mediálnej výchovy utvárať základy vnímania rozdielov medzi 

virtuálnou realitou a skutočnosťou, 

- rozvíjať u detí základné zručnosti pri manipulácii s  nástrojmi používanými v bežnom 

živote, 

- oboznámiť deti so základnými profesiami a ľudovými remeslami, na elementárnej 

úrovni s jednoduchými postupmi výroby materiálov a potravín, 

- prirodzeným spôsobom rozvíjať u detí hudobné nadanie,  

- prostredníctvom počúvania hudobných podnetov dávať deťom príležitosť prežiť 

aktívne a vnímavo hudobné dielo, 

- prostredníctvom výtvarného prejavu dať príležitosť spontánne sa výtvarne vyjadrovať, 

- spoznávať rôznorodé výtvarné techniky a dodržiavať výtvarnú postupnosť, 

- výtvarné umenie prirodzene prepájať s inými druhmi umenia a činnosťami, 

- výtvarnými činnosťami stimulovať a aktivizovať emócie a city detí (prežívanie) detí, 

s dôrazom na subjektívno-osobnostné prežívanie a osvojovanie si sveta, 

- podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, 

- prostredníctvom sezónnych aktivít a kurzov otužovať detský  organizmus, 

- vhodnými pohybovými aktivitami preventívne predchádzať ochoreniam a viesť deti 

k zdravému životnému štýlu. 
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  2 Vlastné zameranie materskej školy 

                Pri tvorbe názvu nášho ŠKVP sme vychádzali zo skutočnosti, že ,,štvorlístok“ je 

vnímaný ako symbol šťastia, ktorý sme poňali v striedaní štyroch ročných období -  ako 

symbol jari, leta, jesene a zimy, prinášajú deťom šťastie v podobe striedania radosti, lásky, 

úcty a pochopenia, ktoré deti  pri pobyte v našej MŠ  prežívajú.  

Naša Materská škola sa nachádza v  krásnom prírodnom prostredí Turčianskej 

záhradky, aj keď sídli v meste, má množstvo príležitostí  vhodných na pozorovanie, 

vychádzky, pohybové aktivity v rôznych podmienkach a vo všetkých ročných obdobiach, 

umožňuje  sledovanie prírodných javov a okolitého sveta. Rozľahlý  upravený areál Spojenej 

školy, ktorej súčasť tvorí aj naša MŠ, je dokonalou pôdou pre  vlastné  zameranie v oblasti 

environmentálnej výchovy a pohybovej výchovy  a formuje osobnosť dieťaťa v týchto 

podmienkach  v oblasti  fyzického ako aj  intelektuálneho rozvoja. 

Environmentálna výchova je  zameraná na vedenie osobnosti dieťaťa  ku 

uvedomeniu si hodnôt prírodného prostredia potrebného  pre život, vnímania prírodných 

reálií, jeho krás a jedinečnosti, k vedeniu ochranárskych postojov k  životnému prostrediu a 

prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním, ako aj  k uvedomelej spotrebe zdrojov a 

povedomia v oblasti separácie odpadov. Prostredníctvom environmentálnej výchovy získava 

dieťa vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje, správanie 

a duševný potenciál. 

V pohybovej výchove podporujeme u detí pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám  

a športu, v rôznych podmienkach  už od útleho veku. Okrem podpory správneho napredovania 

v oblasti fyziologického  rastu chceme obohatiť deti o pohybové aktivity, vytvoriť pri športe 

pozitívnu atmosféru a tým  celkovo zvýšiť záujem a vzťah detí o pohyb a šport.   
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Poslanie a ciele výchovy a vzdelávania 

 

Materská škola je súčasťou Spojenej školy, ktorú predstavujú tri organizačné zložky: 

materská škola – základná škola – gymnázium. Preto naším strategickým cieľom je vytvoriť  

akýsi typ metropolitnej školy. Vychovávať deti od predškolského veku  cez základnú školu  

až po maturitu.  

Cieľom je poskytnúť všetkým deťom bez  rozdielu vzdelanie s víziou: 

 Škola pre všetkých. 

 

Charakteristika materskej školy 

 

Materská škola na Ul. 1. československej brigády 39  vo Vrútkach bola od roku 2002 

v správe MsÚ Vrútky. Od  01. 04. 2005 je MŠ vyňatá zo siete materských škôl a bola 

preradená do siete základných škôl zlúčená s právnym subjektom Základnej školy na Ul. M. 

R. Štefánika 1 vo Vrútkach. . 

Od 01.09.2015 naša materská škola sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, 

v ktorej sú ďalšími organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium J. C. Hronského. 

Súčasný názov je: Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky – Organizačná zložka: 

Materská škola 

Po zlúčení ZŠ s MŠ bola v materskej škole zrušená školská kuchyňa  a v súčasnosti 

sa jedlo pripravuje v Školskej jedálni na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach. 

V materskej škole sa denne pripravuje  desiata a olovrant, zabezpečuje sa pitný režim a výdaj 

obedov. 

Materská škola je štvortriedna a má 8 samostatných pedagogických zamestnancov 

a 3 nepedagogických zamestnancov. Kapacita budovy je 106 detí. 

MŠ bola, ako prvá vo Vrútkach, otvorená v októbri 1976. V jej priestoroch sa 

postupne modernizuje zariadenie a inventár. Podstatné zmeny týkajúce sa obnovy interiéru 

a  exteriéru boli uskutočnené  v období  zlúčenia  ZŠ s MŠ do právneho subjektu. 

 

Rok 

 

Čo sa zmenilo 

2005 

 

- bol zrealizovaný projekt na rekonštrukciu strechy budovy MŠ 

z Eurofondov, projekt vypracoval a realizoval MsÚ vo Vrútkach – 

z finančných prostriedkov mesta  

2006 - realizoval sa projekt na úpravu školského dvora, boli upravené a zasypané 
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 nadbytočné betónové priestory a nainštalované nové preliezačky 

2007 

 

- rekonštruovali sa balkóny a terasy, vchody do budovy a vymenili sa 

vchodové dvere z južnej aj severnej strany, vymaľovali sa vnútorné 

priestory MŠ 

2008 

 

- začalo sa  s výmenou plastových okien  

2009 

 

- boli vymenené okná v triedach A, D aj v spálňach, urobilo sa prekrytie 

obidvoch vchodov 

 

        2010 

 

- dokončila sa výmena okien na triedach a spálňach a výmena dverí na 

únikových východoch smerom na školský dvor 

 

2011 

 

- opravili sme šmýkačky za pomoci prevádzkovateľa - ZŠ s MŠ, vymenil 

sa piesok v pieskovisku, zakúpili sa postieľky s matracmi z 2% daní 

 OZ Štvorlístok 

 

2012 

- zakúpenie nábytku do interiéru tr. D  

2013 - zakúpenie Interaktívnej tabule a digitálneho príslušenstva z 2% daní OZ 

Štvorlístok 

2014  - maľovanie interiéru MŠ – umyvárky, toalety, šatne, schodiská 

- v rámci projektu  Digi škola MŠ získala Interaktívnu tabulu s digitálnym 

príslušenstvom do triedy B 

2015 - v rámci projektu  AMV MŠ získala Interaktívnu tabulu s digitálnym 

príslušenstvom do triedy A 

- zakúpenie nábytku do triedy A z daru rodičov  

- rekonštrukcia preliezačiek 

2016 - zakúpenie nábytku do triedy A z daru rodičov  

- rekonštrukcia preliezačiek 

2017 - výmena radiátorov v celej budove MŠ z finančných prostriedkov mesta 

Vrútky 

- kryty na radiátory  

 

Tieto zmeny priaznivo ovplyvňujú vzhľad MŠ, aj estetiku vnútorných priestorov. 

Priestory MŠ sú vhodne vybavené a prispôsobené na výchovu a vzdelávanie detí. Sú dopĺňané 

vhodnými  edukačnými pomôckami, hračkami, kreativitou učiteliek. Triedy sú zriadené do 

hracích centier. V triedach je vymedzený priestor na pohybovo – relaxačné cvičenia. Hračky 

sú variabilné a dávajú deťom možnosť vlastnej realizácie, oddychu a edukačnej aktivity. 

                Exteriér MŠ – školský dvor je vhodne doplnený a zrekonštruovaný, spĺňa základné 

požiadavky podľa platných legislatívnych noriem. Umelo sme pri rekonštrukcii naviezli 

kopec, ktorý je využívaný počas celého roka. Deti sa môžu realizovať prostredníctvom 

pohybových aktivít, tvorivých hrových aktivít, edukačných a environmentálnych aktivít, ale 
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môžu aj relaxovať. Bol odstránený aj problém z nevyhovujúcim oplotením zo severnej strany. 

Postavený bol nový múr, ktorý spĺňa bezpečnostné požiadavky na vybavenie areálu školského 

dvora. 

 

3  Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 

Dieťa dochádza do materskej školy spravidla niekoľko rokov, prípadne podľa potreby 

rodiča kratšie.   

MŠ poskytuje vo všetkých triedach celodennú výchovu a vzdelávanie. V prípade 

záujmu zákonných zástupcov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. 

 

4  Učebné osnovy 
 

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich  vzdelávacích oblastiach: 

 

- Jazyk a komunikácia 

-     Matematika a práca s informáciami 

-     Človek a príroda 

-     Človek a spoločnosť 

-     Človek a svet práce 

-     Umenie a kultúra 

-     Zdravie a pohyb 

Jednotlivé vzdelávacie oblasti máme rozpracované v štyroch obsahových celkoch, následne 

v mesačných a týždenných témach: 
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          JESEŇ 

 

 Prvé ročné obdobie, kedy nastupujú deti do materskej školy po lete a prázdninách je 

jeseň. Predstavuje ju prvý lístok štvorlístka a sú v ňom zahrnuté mesiace - september, október, 

november. 

Prvé tematické celky vytvárajú  podmienky na vhodnú adaptáciu dieťaťa na nové prostredie, 

nový kolektív detí, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Upriamujú pozornosť 

na nové pravidlá triedy a organizácie dňa v materskej škole, dávajú priestor na poznávanie 

materskej školy a okolia MŠ, a vnímanie rozdielov života v rodine a v materskej škole.  

Jesenný mesiac október je zameraný na úctu k starším, venuje sa vzťahom k starým rodičom 

a blízkej  rodine. Cez aktivity spojené s pohybom a športom v deťoch podporujeme vnímanie 

zdravého životného štýlu ako súčasti života a organizovaním týždňa zameraného na ovocie 

a zeleninu podporujeme hodnoty súvisiace so správnym stravovaním, čo podporuje vitalitu, 

telesnú zdatnosť a radosť detí z pohybu. Deti sa zapoja do jesenných aktivít na  školskom 

dvore, pri ktorom využijeme detské pracovné náradie. Deti sú vedené k ochrane 

a starostlivosti o životné prostredie, čo sa prejavuje aj v ich výtvarných prácach. 

Neskorá jeseň je spojená so všímaním si zmien v prírode v spojení so živou prírodou, 

zahŕňa vychádzky do okolia so všímaním si prírodných reálií,  na bezpečnosť v doprave. Deti 

sa rôznou formou (beseda, obrázkové čítanie) dozvedia o zvieratách chystajúcich sa na zimu 

a starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá. Prostredníctvom hier a bádania deti  

spoznávajú rôzne vlastnosti predmetov, všímajú si a porovnávajú ich rozdiely. V celom 

ročnom období Jeseň majú deti dostatok príležitostí na vlastný umelecký prejav a rozvoj 

tvorivosti spevom, tancom, hudbou, výtvarne, dramaticky. Prostredníctvom hier sa začleňujú 

do sociálnych vzťahov v MŠ. 

 

 

 

MESIAC SEPTEMBER:      

 

Moja MŠ 

           1.Vitajte v MŠ                                                                      5. Koho mám doma 

                          2. Pravidlá školy, dvora a ulice                    4. Život na dedine a v meste 

                                                                   3. Ja a moji kamaráti 
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MESAC OKTÓBER : 

 

Jeseň pani bohatá 

 

1. U babičky v záhrade                                                              4. Farebná jeseň 

                            2. Jeme zdravo 

                                                             3. Ovocie a zelenina 

 

MESIAC NOVEMBER: 

 

Svet okolo nás 

 

1. Bezpečnosť na ceste 

                    2. Počasie a jeho premeny                                       4. Predmety a ich vlastnosti 

                                                     3. Zvieratá sa chystajú na zimu 

 

 

Jesenné aktivity s environmentálnym zameraním: 

Cesty za poznaním – všímanie si premien ročných období, flóru blízkeho okolia 

Obľúbené zvieratko – vytváranie vzťahu k zvieratám, zároveň dbať na bezpečnosť 

pri kontakte s cudzími zvieratami 

Jesenné upratovanie – brigáda v areáli školského dvora zameraná na úpravu areálu pred 

zimou / hrabanie lístia, úprava chodníkov/ 

Týždeň Jablka – jesenný týždeň aktivít zameraných na zdravú výživu, dôležitosť príjmu 

vitamínov, pôvod, rôznorodosť spracovania a úžitku z jablka 

Premeny  stromu  – pozorovanie vybraného stromu  v areáli školského dvora a robenie si 

fotografických záznamov jeho ročných premien  

Tajomstvo starej borovice alebo lesní škriatkovia – beseda so zamestnancom Chránenej 

krajinnej oblasti Malá Fatra o príprave zvierat na zimu a starostlivosti ľudí o voľne žijúce 

zvieratá 

 

 

 

 



12 
 

Jesenné aktivity s pohybovým zameraním: 

 

Jesenný športový deň 

Púšťanie šarkanov s rodičmi 

Dlhšia vychádzka do prírodného okolia MŠ s pohybovými aktivitami   
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ZIMA 
 

       

Druhý tematický celok  predstavuje druhý lístok štvorlístka. Zahŕňa  mesiace 

december, január a február a začína v duchu vianočných sviatkov na ktoré  si pripravujeme 

kultúrny program na vianočnú besiedku s  prekvapením pre rodičov. Spolu s Mikulášom 

vítame aj čerta a anjela, aby vedeli deti lepšie rozlíšiť DOBRO a ZLO. Všetky činnosti sú 

orientované na prosociálne správanie, pretože počas vianočných sviatkov pociťujeme väčšiu 

túžbu po láske a porozumení. Nechýbajú pod stromčekom ani darčeky, no aj o tie sa treba 

vedieť podeliť a vážiť si ich. Utužujeme a rozvíjame vzťahy k svojej rodine. Vzťah k pohybu 

ako súčasť starostlivosti o svoje zdravie. Ak sa slabo oblečieme a potrápi nás nádcha či kašeľ, 

naučíme sa, s akými vitamínmi proti týmto chorobám bojovať a pani doktorka nám poradí, čo 

všetko je pre naše telo potrebné. Ale nielen prácu zdravotníkov poznáme.   

Rozmanitosť pracovných profesií u detí rozvíja nielen  manuálne zručnosti. Učia sa 

pracovať s informáciami a vyhľadávajú ich, skladajú, určujú, identifikujú, vyjadrujú výtvarne 

a hudobne. Merajú a odhadujú, spájajú a delia čas, nielen ten, čo trávia v materskej škole ale 

aj v domácom prostredí. Guľovačka, sánkovačka či lyžovačka – aj vďaka nim si v zime 

rozvíjame obratnosť, rýchlosť, šikovnosť a podporujeme nimi zdravú súťaživosť. 

Pozorujeme, ako sa voda mení na sneh a ľad. Myslíme aj na zvieratká, ktoré možno nemajú 

dostatok zimných zásob a nezabúdame ani na našich lietajúcich kamarátov a do kŕmidiel im 

dávame potravu, staráme sa o ne, vytvárame im búdky, ktoré máme na balkónoch ale sú aj 

súčasťou na stromoch nášho školského dvora. Počítame, triedime, skúmame vlastnosti, 

spievame, tancujeme a veľmi sa tešíme na KARNEVAL, ktorý je plný pestrých farieb, dobrej 

nálady a zábavy s rodičmi.  
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MESIAC DECEMBER:     

                                                        Čarovný mesiac 

 1. Privítajme Mikuláša                                                             3.Sviatky lásky a pokoja 

                                                               2.Moja rodina 

                           

 

MESIAC JANUÁR:       

Keď kraľuje sneh a mráz 

 

 1.Vezmeme si sane, sadneme si na ne                                                   4.Časové vzťahy 

                                       2. Čarovanie s vodou                  3.Staráme sa o vtáčiky 

                                               

 

MESIAC FEBRUÁR:   

       Moje telo 

                       1. Evička nám ochorela                                        3.Čím budem? 

 

                                                             2.Spoznáš ma kto som? 

 

Zimné aktivity s environmentálnym zameraním: 

Cesty za poznaním – všímanie si premien ročných období, flóru blízkeho okolia 

Premeny  stromu  – pozorovanie vybraného stromu  v areáli školského dvora a robenie si 

fotografických záznamov jeho ročných premien  

Staraj sa dieťatko – starostlivosť o vtáčiky v zime – súťaž o najnápaditejšiu búdku pre 

vtáčiky a činnosti spojené so starostlivosťou o vtáčiky a zvieratá 
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Zimné aktivity s pohybovým zameraním: 

Lyžiarsky výcvik 

Zimný športový deň 

Snehuliak 

Moje najrýchlejšie sane – sezónne činnosti – otužovanie slnkom, vzduchom a pohybom 

Dlhšia vychádzka do prírodného okolia MŠ s pohybovými aktivitami – kĺzanie, 

guľovanie 
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           JAR 

 

Tretí lístok štvorlístka predstavuje ročné obdobie  JAR.  Toto ročné obdobie  zahŕňa 

mesiace – marec, apríl, máj.  V tomto  období deti postupne chápu význam prírody pre život 

ľudí a utvárajú si citový vzťah k živej a neživej prírode. Pociťujú potrebu starať sa o prírodu 

a život v nej. Prostredníctvom citového vzťahu k prírode a starostlivosti o prírodu si deti 

utvárajú základy environmentálneho cítenia. Deti sa prakticky starajú o izbové kvety, vnímajú 

ich ako skrášľujúcu súčasť interiéru  a posilňujú tak svoje estetické cítenie. Zapájajú sa do 

výtvarných súťaží, ktoré sú zamerané na výtvarné stvárnenie jarnej prírody. V areáli 

školského dvora pri príležitosti Dňa Zeme  rozvíjajú praktické činnosti ako - presádzanie 

kvetov, rýchlenie vetvičiek a sadenie stromov a kríkov. Deti prostredníctvom besied, ktoré 

organizujeme v spolupráci s Národným parkom  – Veľká Fatra spoznávajú rozmanitosť živej 

a neživej prírody. Vnímanie a poznávanie prírody prostredníctvom zážitkového učenia 

a turistických vychádzok do blízkeho okolia majú deti možnosť skúmať prírodu, stromy 

a rastliny, pozorovať život pri rieke Turiec a spoznávať úžitok húb aj ich nebezpečenstvo.  

Objavujú rôzne druhy rastlinstva živočíšstva lesa a utvárajú si o nich konkrétne predstavy 

v procese zmien vzhľadom na ročné obdobia. Na elementárnej úrovni chápu vzájomné 

súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. Uvedomujú si, že les tvorí dôležitú súčasť 

životného prostredia a aký význam má pre ľudí. Utvárajú si emocionálne bohatý vzťah k 

obklopujúcemu prírodnému prostrediu. Tento tematický celok predurčujú aktivity, ktoré 

utužujú a rozvíjajú vzťahy – vzťah k svojej vlasti, jej poznávanie a budovanie národného 

povedomia. Vzťah k svojej rodine predovšetkým k matke spojený s tradičnou besiedkou 

v jednotlivých triedach našej MŠ. 

 

MESIAC MAREC:   

Kniha moja kamarátka 

 

1. Z rozprávky do rozprávky                                                3. Geometrické tvary 

 

                             2. Príroda sa zobúdza                          4. Jarné tradície 

        



19 
 

MESIAC APRÍL:  

Jar už prišla 

 

 

1. Domáce zvieratá a ich mláďatá                                                  5. Ako rastie rastlinka 

 

                               2. Stromy – zdroj kyslíka                   4 . Abeceda zjedla deda 

 

                                                                  3. Naša Zem je guľatá 

 

MESIAC MÁJ: 

Máj, máj zelený 

 

 

1. Stromy a huby                      4. Život pri vode 

 

                         2. Prekvapenie pre mamičku             3. Moja vlasť – tradície 

 

 

Jarné aktivity s environmentálnym zameraním: 

Cesty za poznaním – všímanie si premien ročných období, flóru blízkeho okolia 

Premeny  stromu  – pozorovanie vybraného stromu  v areáli školského dvora a robenie si 

fotografických záznamov jeho ročných premien  

Malý záhradník – rozvíjať praktické činnosti v kútiku živej prírody – presádzanie kvetov, 

rýchlenie vetvičiek a pestovanie byliniek, uskutočniť pokus klíčenia semien v rôznych 

podmienkach. 

Mesiac lesov – vychádzka s pozorovaním v prírode: „Čo všetko je z dreva? “ - poznať cestu 

od malého stromčeka po voňavého dreveného koníka, beseda so zamestnancom Národného 

parku veľká Fatra 

Na Juraja Zem sa otvára – poznávanie a pozorovanie hmyzu, ľudové pranostiky 

Bylinkovo –  spoznávať vône, druhy a význam liečivých byliniek, ochutnávanie a posedenie  

si pri bylinkovom čaji, vyrábať herbáre z liečivých rastlín, exkurzia v slovenskom Národnom 

múzeu – v Múzeu Andreja Kmeťa / prírodovedná expozícia/ 

Vláčik separáčik – výroba predmetov z plastov a papiera, spoločná akcia s rodičmi 
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Jarné aktivity s pohybovým zameraním: 

Plavecký výcvik 

Jarný športový deň 

Dlhšia vychádzka do prírodného okolia MŠ s pohybovými aktivitami   
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                       LETO 

 
 

 

 

Štvrtý lístok štvorlístka predstavuje leto a mesiace, ktoré toto ročné obdobie zahŕňajú 

sú jún, júl a august. V mesiaci jún toto hrejivé slnečné obdobie začneme oslavou sviatku 

všetkých detí s názvom Týždeň detských radostí, v ktorom sa deti vyberú na výlety do sveta 

kde spoznajú nepoznané miesta a krajiny - to nám prezradia knihy,  videá a prezentácie. V 

mesiaci jún absolvujeme  celoškolský výlet do múzea slovenskej dediny  Skanzenu , kde 

okrem skvelej zábavy a oddychu poznávame regionálne tradície. Rozlúčime sa 

s predškolákmi - Slávnostnou rozlúčkou predškolákov. V  lete trávime  veľa času pobytom 

vonku , kde využívame školský areál - školskú záhradu aj ihrisko na športové aktivity, na hry 

na preliezačkách, v pieskovisku,  pozorujeme  drobný hmyz žijúci v tráve, spoznávame 

rôznorodosť exotických živočíchov a získavame o nich zaujímavosti s využitím digitálnych 

technológií. Využívame školský areál  na rozvoj  prírodovednej gramotnosti, prostredníctvom 

bádania, skúmania, zážitkového učenia, experimentujeme  s prírodninami, pozorujeme vývoj  

rastlín a stromov.  Prostredníctvom turistických vychádzok do blízkeho okolia máme  

možnosť  pozorovať život pri rieke Turiec spoznávať úžitok húb aj ich nebezpečenstvo. Plne 

využívame športové ihrisko  na pohybové hry a športové aktivity, na rozvoj  motorického a 

somatického rozvoja. Na školskom dvore počas letných mesiacov sa chránime klobúčikom 

a využívame tienisté miesta pod korunami stromov, ktoré sú nám v tomto období nápomocné. 

Tešíme sa z aktivít, v ktorých si rozvíjame  grafomotoriku – kreslenie na chodníky, múriky, 

v piesku a taktiež predčitateľskú gramotnosť- manipuláciou s knihami, tlačou a čítaním 

v exteriéri. V čase letných prázdnin  počas mesiacov júl a august  sa výchovno-vzdelávacia 

činnosť plánuje a realizuje formou voľných hier a hrových činností. 
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MESIAC JÚN:  

 

Máme radi leto! 

 

1. Týždeň detských radostí                                                           7. Rozlúčka s predškolákmi 

 

               2. Čo sa skrýva v tráve                                                6. Čo sa skrýva v školskej taške 

                               

                                      3. Výlety do sveta                    5. Hurá na prázdniny 

                                                             4. Zvieratá v ZOO 

                 

                                                        

Letné aktivity s environmentálnym zameraním: 

Cesty za poznaním – všímanie si premien ročných období, flóru blízkeho okolia 

Premeny  stromu  – pozorovanie vybraného stromu  v areáli školského dvora a robenie si 

fotografických záznamov jeho ročných premien  

Deň environmentálnych hier – Eko hry na školskom dvore a v prírode 

Celoškolský výlet do Múzea Slovenskej dediny v Martine 

 

Letné aktivity s pohybovým zameraním: 

Letný športový deň 

Dlhšia vychádzka do prírodného okolia MŠ s pohybovými aktivitami   
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5  Spôsob, podmienky, ukončovanie výchovy a vzdelávania 

a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa odovzdá osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania na konci 

školského roka len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

 

6  Materiálno technické a priestorové podmienky materskej 

školy 
 

Materská škola prevádzkuje 4 triedy, v ktorých sú zaradené deti podľa veku: 

Severná strana – poschodie:   A - 3 - 4 ročné deti 

                  -   prízemie   :  D - 3 ročné deti 

Južná strana    -  poschodie:   B - 4 - 6 ročné deti 

                                   -   prízemie  :   C - 5 - 6 ročné deti 

Zariadenie a vybavenie priestorov interiéru a exteriéru materskej školy a jej vhodné 

vybavenie, vytvára podmienky na pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa. Výber zariadenia, 

nábytku, textílií podlieha bezpečnostným a hygienickým normám. 

Vnútorné prostredie tried je rozdelené na časti: 

a) s voľným priestorom pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry, 

b) priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky, centrá). 

Tematické zameranie kútikov (centier) vyplýva z plánovaných činností, zámerov  

a požiadaviek učiteľky a detí. Môže sa obmieňať. 

Prostredie materskej školy:  

- spĺňa estetické a emocionálne kvality, 

- je útulné, príjemné a harmonické,  

- je jedinečné a podnetné pre deti, každá trieda má svoj vlastný pôvab a rukopis,  

- je podnetné, učitelia cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne 

i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia, 

- je dynamické, odrážajú sa v ňom každodenné pokroky, zmeny a novinky realizovania 

programu. 

Materiálne vybavenie:  

- je základom vnútorného prostredia, 
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- nezatieňuje samotné dieťa, ale je vhodným podnetom na jeho osobnostný rozvoj, 

- poskytuje deťom priame a bezprostredné zážitky, dáva voľný priechod ich iniciatíve 

a podporuje a rozširuje jeho vnútornú motiváciu, 

- súčasťou vybavenia sú  vhodne umiestnené, viditeľné a dostupné pomôcky  

- hračky  patria k nezastupiteľnému a štandardnému vybaveniu materských škôl,  

- sú dopĺňané priebežne, podľa potreby a zvýšená pozornosť je venovaná ich kvalite 

a vekovej primeranosti, 

- súčasťou je vybavenie literatúrou - detská a odborná literatúra, ktorá je priebežne 

dopĺňaná, učebné pomôcky, hudobné nástroje - bolo by vhodné doplniť, didaktická 

a audiovizuálna technika, digitálne technológie atď., telovýchovné náradie a náčinie by bolo 

potrebné doplniť, 

- súčasťou materiálneho vybavenia na kvalitné plnenie školského vzdelávacieho 

programu je dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, 

pracovné činnosti, 

- na pohybové aktivity využívame telocvičné náradie, v priestoroch telocvične  Spojenej 

školy 

- nábytok triedy rešpektuje antropometrické požiadavky a parametre, sú umiestnené vo 

svetlej časti miestnosti so správnym dopadom svetla. 

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu priestoru detí na hry, cvičenie, odpočinok. 

Nábytok je vyhotovený z prírodného materiálu, s použitím ekologických prípravkov, čo 

zodpovedá bezpečnostným a zdravotným požiadavkám. Rozvíja estetické cítenie detí. 

Každá trieda má svoju spálňu s ležadlami, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, funkčnosť 

a bezpečnosť. 

Vonkajší priestor – exteriér: 

- tvorí areál školského dvora,  pieskovisko, veľká záhrada, asfaltové ihrisko a chodníky, 

zariadenie ihriska tvoria preliezačky a šmýkačky,  

- umožňuje deťom pohybové činnosti, tvorivé, konštrukčné a umelecké  činnosti, 

komunikačné a špeciálne činnosti. 

Konkrétne a presné požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie materiálneho 

prostredia MŠ sú zohľadnené podľa vyhlášky MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ako aj zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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7  Vnútorný systém kontroly hodnotenia detí 

 

Hodnotenie dieťaťa v materskej škole je jednou z najdôležitejších činností učiteľky. 

Poskytuje  spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akej vývinovej úrovni sa dieťa 

nachádza, v akej oblasti nenapreduje a aké sú ďalšie možnosti napredovania. Hodnotenie má 

na dieťa veľmi veľký a dlhodobý vplyv. Každý deň v materskej škole a každá činnosť 

dieťaťa, ktorú realizuje zámerne alebo spontánne, prináša množstvo príležitostí na hodnotenie 

dieťaťa. 

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 

 

Predmetom kontrolnej a hodnotiacej činnosti je zisťovanie úrovne kvality 

prebiehajúcich procesov a javov, ktoré sú vo vzťahu k škole, k edukácii a k činnosti učiteľov, 

detí a ostatných zamestnancov školy. Kľúčovými oblasťami kontroly a hodnotenia sú: 

 - hodnotenie kvality školy,  

 - hodnotenie výchovno-vzdelávacích činností a výsledkov detí, 

 - hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

Vnútornú kontrolu a hodnotenie školy realizuje a vykonáva v zmysle organizačného a 

pracovného poriadku školy: 

 - riaditeľka školy  

 - zástupca riaditeľa školy. 

  Uvedený riadiaci pedagogický zamestnanec vedie o vykonaných kontrolách písomný 

záznam vo forme hodnotiaceho záznamu. Kontrolná a hodnotiaca činnosť je jedným zo 

základných prostriedkov spätnej väzby, ktorá umožňuje zisťovať úroveň činností a výsledkov 

edukácie a plnenia koncepčných zámerov rozvoja 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.  
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Príloha č. 1 

 

ENVIRONMENTÁLNA  VÝCHOVA  V MŠ 

 

Cieľom environmentálnej výchovy je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby na 

elementárnej úrovni chápalo a hodnotilo vzťahy medzi človekom a  životným prostredím, 

chápalo jeho ochranu a zároveň získalo pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného 

prostredia. 

Environmentálna výchova je zahrnutá v obsahu predprimárneho vzdelávania  do 

vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“, ktorý je zameraný na rozvíjanie elementárnych 

základov poznania  života na Zemi, prírodných javov, živej a neživej prírody, na formovanie 

postojov k svetu prírody a k prírode. 

V rámci environmentálnej výchovy MŠ  poskytuje dieťaťu možnosť  rozvíjať sa 

integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja: 

- v oblasti kognitívnej - získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si 

základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam, 

- v oblasti sociálno-citovej - rozvíjať  emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať 

krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie, 

- v oblasti senzomotorickej - rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových 

a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky 

potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.  

Deti sa môžu učiť vnímať prírodu, poznávať ju, vytvárať si k nej postoje rôznymi 

spôsobmi napr. cez zmyslové vnímanie a poznanie, ale aj cez zážitkové učenie. 

Prostredníctvom zmyslových hier má dieťa možnosť prírodu intenzívnejšie precítiť a tak 

hlbšie preniknúť do obklopujúceho sveta, nachádzať cesty k harmonickému priblíženiu sa 

prírode a jej lepšiemu porozumeniu. 

Príroda a jej poznávanie dieťaťu prináša radosť, očarenie a podporuje rozvoj jeho fantázie. 
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HLAVNÉ CIELE :  

1. Viesť deti k poznávaniu prírody, ako organickej časti životného prostredia, získavať 

elementárne skúsenosti o prírode. 

 pozorovať vplyv ročných období na faunu a flóru 

- rastliny  v jeseni / jar- v lete /, ako sa zvieratká pripravujú na zimu / ako žijú v zime, zimný 

pokoj rastlín, rastliny na jar / návrat vtákov na jar /, kvitnutie rastlín /ich plody v lete /, ríša 

zvierat v lese 

 pozorovať rastliny, vtáky a hmyz 

- poznávať najznámejšie rastliny a ich kvety – rozlišovať podľa kvetu, farby, vône, 

tvaru listov, veľkosti, miesta výskytu, 

- pozorovať vtáky / ich let, spev, sfarbenie peria, hniezdenie /, 

- pozorovať hmyz/ stavba mraveniska,, oboznámenie s úlohou mravcov v prírode, 

s následkami narušenia mraveniska, s úlohou a významom včiel, 

- fotografovanie kvetov, hmyzu, vtákov/ nástenka s ENV ..../ 

- viesť deti k šetrnému vzťahu k ovocným stromom, ihličnatým, dbať na čistotu vody, 

nezahadzovať odpadky do vody, 

 

 realizovať vychádzky do prírody 

- počúvanie zvukov v prírode / šum lesa, bzukot hmyzu, spev vtákov /, poznávať 

a zbierať liečivé rastliny / sušenie bylín, školský herbár liečivých rastlín / 

 

 starostlivosť o zeleň školskej záhrady 

- hrabať lístie, pozorovať zmeny na stromoch podľa ročných období, sfarbovanie lístia, 

fotografovanie zmien v prírode – školská záhrada, udržiavať čistotu v školskej záhrade – 

brigády, vysádzanie stromov, kvetov, kríkov. 

 

2. Rozvíjať estetické cítenie a vzťah k prírode, k ochrane a tvorbe životného 

prostredia spolupracovať s ochrancami prírody. 

 Spolupracovať so Správou NP – Veľká Fatra a Malá Fatra / besedy, kvízy/ 

 poznávať okolitú prírodu, vplyv prírody na človeka a spätné pôsobenie ľudí na 

prostredie 

 v EA využívať nahrávky zvukov zvierat, vtákov, videozáznamy o prírode, filmy 

o prírode, IT – zvieratká a hmyz v prírode, 
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 zaraďovať do cielených edukačných aktivít a pobytu vonku hry s environmentálnym 

zameraním  počas celého dňa, pri vychádzkach do prírody.... 

 

3. Vytvárať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu. 

 starostlivosť o zvieratá a vtáctvo / búdky pre vtáčiky, priamym pozorovaním prírody 

a živočíchov prehlbovať kladný vzťah k prírode a jej ochrane, 

 zapojiť sa do zberu starého papiera za účelom recyklácie, 

  od skorej jari do neskorej jesene zbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár /pri zbere 

rešpektovať ochranu prírody/, 

 praktické činnosti /zbieranie plodín, starostlivosť o zvieratá a vtáctvo v zime/, 

 dávať deťom možnosť na cieľavedomé pozorovanie prostredníctvom pokusov – 

klíčenie rastlín, rast rastlín na svetle a v tieni /tme/, rast rastlín zalievaných, nezalievaných, 

rýchlenie konárikov, dôkaz skupenstiev vody, 

 

4. Rozvíjať a podporovať  „ Zdravý životný štýl “.  

 denne otužovať deti * vzduchom * slnkom*  vetranie*  

 každodenný pobyt na čerstvom vzduchu  

 chrániť sa pred slnečným žiarením  

  umožniť deťom priamy kontakt s vodou – plavecký výcvik, hry s vodou v detskom 

bazéne na školskom dvore 

 využívať sezónne aktivity  -  sánkovanie, bobovanie, lyžovanie, plávanie  

* v spolupráci s rodičmi organizovať športové podujatia napr.“ Deň športu“ v jednotlivých 

ročných obdobiach 

* vetrať miestnosti, tieniť okná pred nadmerným žiarením 

 formou prednášok /polícia, zdravotnícky personál –vyvíjať osvetovú činnosť v boji 

proti drogám, fajčeniu, obezite  

 svoje vedomosti a poznatky si rozširovať o aktuálne informácie z oblasti zdravovedy 

 návšteva u záchranárov...“ Ako by si pomohol svojmu kamarátovi, keby sa zranil ? “   

“ Vedel by si zavolať – privolať  sanitku - záchranárov ? “ 

  spolupráca so záchranným systémom FALCK 
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 Aktivity zamerať na významné dni podľa environmentálneho kalendára a rozšíriť ciele 

výchovy a vzdelávanie v ich konkretizovaní na jednotlivé mesiace.  

Zamerať sa na niektoré významné dni environmentálneho kalendára. 

Október   4.10. - Svetový deň zvierat 

                16.10. - Svetový deň výživy, Deň jablka  

Marec      22.3. - Svetový deň vody  

Apríl  -  Mesiac lesov  

               1.4. – Deň vtáctva    

               7.4. - Svetový deň zdravia  

               22.4. - Deň Zeme 

Máj         24.5. – Európsky deň národných parkov 

               22.5. – Medzinárodný deň mlieka 

Jún           5.6. -  Svetový deň životného prostredia  

 

Láska k prírode a ochranný vzťah k nej možno upevňovať stálym a aktívnym stykom 

detí s prírodninami – starostlivosťou o rastliny a živočíchy. 

Environmentálna výchova je komplexný a dlhodobý proces, ktorého výsledky sú 

viditeľné až po niekoľkých rokoch. Mala by sa prelínať všetkými stupňami výchovy 

a vzdelávania – od MŠ až po univerzity. Je dobré vedieť, že malé deti často majú veľké 

ekologické vedomie, ale neskôr stratia svoje „prírodné “ korene vďaka zásahom médií, 

reklám, techniky, konzumného spôsobu života a v nemalej miere vďaka vplyvu miest  

sídliska. Preto je potrebné začať s environmentálnou výchovou v čo najskoršom veku a túto 

červenú niť prepletať ďalším výchovno-vzdelávacím procesom. Deti s takouto 

environmentálnou gramotnosťou budú vplývať na svojich rodičov a rozsah a dosah 

environmentálnej výchovy je znásobený. 
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Príloha č. 2 

 

POHYBOVÁ  VÝCHOVA  V MŠ 

Pohybová výchova  v predškolskom veku je základom zdravého, všestranného 

rozvoja osobnosti dieťaťa. Je jedným z prostriedkov, ktorý zabezpečuje svojím špecifickým 

zameraním pôsobenie na dieťa a zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, 

koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej aj sociálnej, čím u dieťaťa prispieva 

k zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, ako aj k upevňovaniu zdravia. Jej 

význam je možné chápať vo viacerých oblastiach, najmä však z hľadiska prevencie voči 

civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom 

pohybovej aktivity. 

Keďže žijeme v dobe počítačovej, kde táto moderná pohodlná doba obmedzuje 

aktívne trávenie času  rodiny v zmysle pohybových a športových aktivít,  je našim cieľom 

u detí získať a vytvoriť si pozitívny vzťah k pohybu a k športom, vedieť ho následne 

 pretransformovať  do plnohodnotného života v rodine. 

  Pohybové aktivity sú deťom veľmi blízke a v materskej škole sú súčasťou foriem 

denných činností  v rámci výchovy a vzdelávanie v MŠ. Deti  rady skáču, naháňajú sa, šantia, 

tancujú. Zdravý rast, správny telesný a psychosomaticky vývoj dieťaťa rozvíjame 

prostredníctvom hudobno-pohybových hier, pohybových a športovo pohybových aktivít 

s prihliadnutím na vekové osobitosti, individuálne tempo ako aj rozdielne pohybové zručnosti 

detí.  

Prioritu vidíme vo vhodných  podmienkach na pohybové aktivity. Máme k dispozícií 

telocvičňu základnej školy, v ktorej deti majú možnosť cvičiť s rôznym náčiním a na rôznom 

náradí, máme veľký školský dvor a ihrisko v tesnej blízkosti materskej školy. 

Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sa uskutočňujú vo všetkých štyroch ročných 

obdobiach. Spolupracujeme s inštitúciami, ktoré organizujú športové a pohybové aktivity. 

Zúčastňujeme sa športových súťaží a tešíme sa nie len z výhier, ale aj z účasti. Vychovávame 

deti v duchu fair-play - nie len vyhrať, ale aj zúčastniť sa,  to je náš krok v pred. Deti majú 

možnosť svoje pohybové zručnosti a schopnosti viac rozvíjať a prehlbovať  prostredníctvom 

 krúžku „Pohybová výchova“ pod vedením našich dvoch interných  pani učiteliek 

v telocvični. Pohybovými aktivitami chceme preventívne predísť obezite detí, máme snahu 

preventívne znížiť riziko plochých nôh a našim cieľom je dosiahnuť u detí radosť z pohybu 

a pomôcť zlepšiť predpoklady zdravého motorického a somatického vývinu.  
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  Do budúcna plánujeme prostredníctvom sponzorov, projektov a grantov doplniť telocvičné 

náčinie i náradie.  

Pohybová výchova je zahrnutá v obsahu predprimárneho vzdelávania vo vzdelávacej 

oblasti „ZDRAVIE A POHYB“ v podoblasti „POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ“, v ktorej 

je hlavným cieľom poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu 

pohybových schopností a zručností. 

  Učiteľka prostredníctvom pohybových aktivít poskytuje deťom dostatok priestoru 

na pohybové vyjadrenie a súčasne ich motivuje k osvojovaniu si nových pohybových 

zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin. Pri realizácií telesných 

cvičení dbá na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich 

fyziologický účinok. 

Pri pohybových činnostiach plníme základné úlohy 

 Zdravotnú  

1. hygiena prostredia,  

2. príprava podmienok na otužovanie,  

3. rešpektovať postupné zvyšovanie fyziologického účinku a primerane zaraďovať 

dychové a relaxačné cvičenia,  

4.  starostlivosť o správne držanie tela,  

5.  výber cvikov, počet opakovaní podľa náročnosti,  

6. dodržiavať východiskové polohy zdravotných cvikov, kde berieme ohľad na vek a 

vyspelosť,  

7. precvičovať všetky svalové skupiny.  

Výchovnú  

1. rozvíjať kladné stránky osobnosti detí a ovládať svoje správanie, výchova k trpezlivosti,   

ohľaduplnosti a úcte k svojim priateľom, utvárať zmysel pre čestné športové zápolenie, 

utvárať schopnosti zmieriť sa s prehrou,  

2. pestovať návyky vedúcich k pravidelnému otužovaniu.  
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Vzdelávaciu  

1. pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo- ľavú 

orientáciu a celkovú orientáciu v priestore a v rovine,  

2. utvárať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám,  zlaďovať pohyb s hudbou. 

 Naša Materská škola je špecifická tým, , že má vhodné podmienky pre realizáciu kurzov 

alebo pohybových sezónnych aktivít. Sezónne aktivity zohrávajú významnú úlohu pri otužovaní 

detí.  

Našim cieľom je: 

 

1. osvojiť si základné pohybové zručnosti a schopnosti pri cvičení s náradím a na náradí, 

2. naučiť sa správnej koordinácií pohybov, 

3. zdokonaliť správne držanie tela, 

4. prežiť a poznať reakcie svojho tela pri prechode od strachu k odvahe, 

5. učiť deti pohotovosti, obratnosti a rýchlosti, 

6. prejaviť túžbu dosiahnuť cieľ, 

7. vedieť sa pohybovať rôznymi spôsobmi medzi prekážkami, 

8. uvedomovať si význam cvičenia pre zdravie človeka, 

9. utvárať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. 

 

Realizované kurzy: 

 Plavecký výcvik  - poskytuje priestor na získanie kladného vzťahu k vodnému prostrediu a    

                               odbúranie strachu z vody, 

                            -   deti si  v rámci kurzu osvojujú základné plavecké zručnosti – 

                               ponorenie, dýchanie, vznášanie, splývanie a skok do vody 

Lyžiarsky výcvik – deti sa oboznamujú so snehom, učia sa základné lyžiarske zručnosti,  

                                 na rozvíjanie ktorých sa využívajú rozmanite pohybové hry, 

 

V podmienkach našej Materskej školy sa deti majú možnosť na elementárnej úrovni 

oboznamovať s týmito športmi:  základy hádzanej, futbalu, petangu, bicyklovania, 

bedmintonu, volejbalu, turistiky, bobovania, sánkovania, gymnastiky.  
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Pohybovou výchovou máme snahu obohatiť detský svet s  využitím záujmu detí o 

pohyb a. pohybovanie sa Nevyužitie  ich prirodzeného pohybového potenciálu v 

predškolskom veku by znamenalo nielen zavrieť dvere školskej telesnej výchove, ale v 

mnohých prípadoch i pravidelnému pohybu. Čím lepšie bude mať rozvinuté telesné 

a pohybové zručnosti v predškolskom veku  pred vstupom do základnej školy, tým väčšia 

bude pravdepodobnosť, že pohyb sa pre neho stane zábavou a nie stratou trávenia voľného 

času. 

 

 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

č. – číslo 

EA – Edukačná aktivita 

ENV – Environmentálna výchova 

IT – Informačné technológie 

MŠ – Materská škola 

MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

NP – Národný park 

ZŠ s MŠ – Základná škola s Materskou školou  

ZRŠ pre MŠ – Zástupca riaditeľa školy pre materskú školu 
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Školský vzdelávací program s platnosťou od 01.09.2017 prerokovaný  na pedagogickej rade 

dňa 31.08.2017. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ 

                  v spolupráci so všetkými pedagogickými zamestnancami MŠ      

                                                     

 

 

 

 

 

Schvaľuje: PaedDr. Erika Repková 

                  riaditeľka Spojenej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program prerokovaný  Radou školy dňa 12.10.2017. 

 

 

 

     Mgr. Jana Habdáková 

                                                                                                              predsedníčka Rady školy 
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