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Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade: 

 s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej školský zákon) v súlade s § 161 ods. 27, 

 so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách (ďalej ŠVP) schváleným MŠVVaŠ SR dňa 06. 07. 2016 pod číslom 2016-

1778/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.  

Východiskom pre celú koncepciu školského vzdelávacieho programu je rešpektovanie 

a adaptácia všetkých náleţitostí na podmienky materskej školy. 

 

1. Zameranie materskej školy  

 

Školský vzdelávací program je realizáciou štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program MŠ Ľudová 

vychádza z teórie tvorivo – humanistickej výchovy a demokratizácie spoločnosti. Za 

humanistické princípy v predškolskej výchove pokladáme: 

 dieťa  v strede záujmu, ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt, 

 dieťa prijímané učiteľmi bez predsudkov, 

 práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, 

 pokojná atmosféra bez stresu a ohrozenia, 

 práva na rozvoj vlastnej individuality, 

 práva na celostný rozvoj osobnosti. 

Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu 

s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. 

Dôleţité je pozitívne emocionálne preţívanie dieťaťa. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 

emocionálno-sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 

a na ţivot v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie 

do skupiny a kolektívu.  

Vo výchove a vzdelávaní prechádzame z frontálnych činností na činnosti skupinové, 

vo dvojiciach a individuálne, ktoré vedú deti k spolupráci a vzájomnej pomoci, porovnávaním 

sa navzájom, hodnoteniu a rešpektu. Deti sa učia kooperovať a preberajú na seba primeranú 

zodpovednosť. 
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Predprimárne vzdelávanie: 

 napĺňa potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčuje dieťaťu 

plynulú adaptáciu na zmenené prostredie; 

 umoţňuje deťom nadobúdať vedomosti v tvorivej atmosfére, v náhodných 

kaţdodenných činnostiach, v hrách, v zámerných a cielených edukačných 

aktivitách navodených pedagógom s konkrétnym cieľom rozvoja osobnosti dieťaťa 

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

 prihliada na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, posilňuje 

úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám. Dieťa získava 

a posilňuje úctu k ľudským právam a základným slobodám a pripravuje sa na ţivot 

v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti 

pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 

a cirkvami a náboţenskými spoločenstvami; 

 umoţňuje deťom prechod z rodinného prostredia, do prostredia systematického 

a pravidelného vzdelávania, vedie ich k samostatnosti, spolupráci, ohľaduplnosti, 

získavaniu a nadobúdaniu vedomostí, zručností a návykov. Dieťa si rozvíja 

a kultivuje svoju osobnosť, pripravuje sa na celoţivotné vzdelávanie. Prostredie 

materskej školy umoţňuje deťom vytvárať si hodnotové postoje, ktoré vedú 

človeka ku kultivovanému správaniu, zodpovednému rozhodovaniu 

a rešpektovaniu práv a povinností. Učí ich kontrolovať svoje správanie, starať sa 

a chrániť svoje zdravie, vrátane zdravej výţivy, chrániť ţivotné prostredie 

a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

V súlade s poslaním materskje školy by dieťa malo: 

 uvedomovať si vlastnú identitu, 

 vedieť komunikovať svoje myšlienky a názory, 

 vedieť tvorivo vyuţívať svoje poznatky a skúsenosti,   

 vyuţívať nadobudnuté teoretické vedomosti v praktickej činnosti, 

 sústrediť sa primerane dlhý čas na zámernú riadenú   výchovno-vzdelávaciu 

činnosť. 

Z týchto poţiadaviek vychádzajú i hlavné priority našej školy a hlavné priority školského 

vzdelávacieho programu: 

 Pripravenosť na prechod do ZŠ. 

 Dosiahnutie primeranej  úrovne predčitateľskej gramotnosti. 
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 Zdravý ţivotný štýl. 

 Oboznamovať sa  a vyuţívať IKT. 

 

2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania  

 

 Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať 

jedinečnosť detí, 

 rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine, preberať na seba 

primeranú zodpovednosť,  

 rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie, 

 utvárať a rozvíjať národné povedomei prostredníctvom ľudovej slovesnosti, 

 rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým ţivotným štýlom, chrániť svoje zdravie 

vrátane vyuţitie zdravej výţivy a chrániť ţivotné prostredie, 

 pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých stránok – zámerne celostne rozvíjať 

osobnosť detí 

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy kaţdého dieťaťa, 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

a písomných spôsobilostí, vzuţívania informačno – komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej 

gramotnosti a kompetencie v oblasti technických, 

 naučiť sa správne identifikoať a anlyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť, 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich 

s nadväzujúcim vzdelávaním  

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, kukultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku 

a k svojej vlastnej kulktúre,  

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a slobodám a zásadám ustanoveným 

v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
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 pripraviť deti na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muţa a ţeny, priateľstva medzi národmi, národnými 

a etnickými skupinami a náboţenskej toleranicie, 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoţivotne sa vzdekávať, pracovať 

v skupinme a preberať za seba zodpovednosť. 

 

3. Vyučovací jazyk, dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania 

 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou: 

 celodenného, resp. poldenného  niekoľkoročného predškolského vzdelávania, 

 celodenného, resp. poldenného vzdelávania jeden rok pred nástupom do základnej školy. 

Pre deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku sa vytvárajú 

spravidla samostatné triedy. 

 

4. Stupeň vzdelania, spôsob a podmienky ukončenia výchovy a 

vzdelávania a vydávanie  dokladu 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľ školy, na 

základe ţiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  

 

5. Učebné osnovy 

 

V zmysle § 9 ods. 6 školského zákona sú učebnými  osnovami  materskej  školy  

vzdelávacie  štandardy  jednotlivých  vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Obsah vzdelávania v materskej škole sa 

vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 
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 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

 

Východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti 

Význam plánovania v materskej škole spočíva v zámernom a cieľavedomom utváraní 

poznatkového systému dieťaťa a v zosúladení rozvíjania všetkých stránok osobnosti dieťaťa. 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ako jedna zo súčastí prípravy pedagogických 

zamestnancov na výchovno-vzdelávaciu činnosť, jeho forma a náleţitosti sú kaţdoročne 

odsúhlasené pedagogickou radou pred začiatkom aktuálneho školského roka. Pri plánovaní 

pedagogickí zamestnanci rešpektujú  „Všeobecné princípy plánovania výchovno-vzdelávacej 

činnosti“, ktoré sú uvedené v Školskom vzdelávacom programe (ďalej ŠkVP): 

 ŠkVP nevymedzuje žiadne témy a podtémy, v ktorých sa štruktúruje konkrétny obsah 

vzdelávania. Tieto si vopred učiteľky na triede spoločne tvoria pre ľubovoľne voliteľný 

časový úsek, pričom zohľadňujú: 

 záujmy a potreby detí, 

 tradíciu a podmienky materskej školy, 

 zmysluplný situačný kontext v rámci určitého obdobia. 

 Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickí zamestnanci zohľadňujú 

vyváženosť striedania jednotlivých vzdelávacích oblastí. Okrem vývinových súvislostí 

učiteľka pri plánovaní rešpektuje i prirodzenú variabilitu detí a socio-kultúrne prostredie, 

z ktorého deti pochádzajú..  

 Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania je moţné vzájomné prelínanie vzdelávacích 

oblastí, resp. ich integrácia. 

 Výkonové štandardy je možné deliť, a to v prípade, ak sú širšie koncipované a na 

realizovanie v jednej cielenej vzdelávacej aktivite príliš obsaţné, ale tiež spájať. Mnohé 

výkonové štandardy sa priebeţne dosahujú v prirodzených kaţdodenných socializačných 

situáciách v priebehu dlhšieho časového obdobia, a preto nie je potrebné k nim umelo 

plánovať a realizovať konkrétne vzdelávacie aktivity. 

 Plánovanie prebieha systematickým spôsobom od menej náročných poţiadaviek na dieťa 

k náročnejším. V tomto prípade je možné v procese plánovania využiť adaptácie 

výkonových štandardov vytvorené pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, ktorých členenie je 
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odvodené od stanoveného výkonového štandardu a viaţu sa na moţné úrovne rozvoja detí. 

Je na vzájomnej dohode učiteliek v triede, ako budú s jednotlivými úrovňami pracovať.  

 Pri plánovaní uplatňovať princíp aktivity dieťaťa, rešpektovať rozvojové možnosti 

a schopnosti detí konkrétnej triedy. 

 Uplatňovať základné princípy plánovania vzdelávacej činnosti: cieľavedomosť, 

systematickosť, primeranosť, názornosť a postupnosť. 

 Plánovanie je spoločnou činnosťou učiteliek v triede. 

 Za výber a uplatňovanie vhodných metód, stratégií foriem a prostriedkov vzdelávania je 

zodpovedná kaţdá učiteľka samostatne. 

 Plánovanie učiteľky zaznamenávajú do tlačiva „plán výchovno-vzdelávacej činnosti“, 

ktorého povinné súčasti sú kaţdoročne odsúhlasené pedagogickou radou. Ďalšie 

náleţitosti si učiteľky dopĺňajú podľa svojich potrieb. 

 Plány sú individuálnou pomôckou kaţdej učiteľky, nespadajú do obsahu kontrolnej 

činnosti. Sú k nahliadnutiu zástupkyni pre MŠ, nepodliehajú ţiadnemu hodnoteniu.  

 

6. Podmienky na bezpečnosť a hygienu pri výchove a vzdelávaní 

 

Bezpečné a hygienické podmienky sú zabezpečené v zmysle zákona NR SR č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v podmienkach, ktoré spĺňajú hygienické 

normy. Vo všetkých priestoroch školy dodrţiavame bezpečnostné predpisy. Vedenie školy 

pravidelne vykonáva kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia. Pedagogickí a ostatní 

zamestnanci školy sú kaţdé dva roky preškolení v BOZP a PO. Revízie vykonávajú odborní 

zamestnanci firiem. Pravidelne sa vykonáva revízia elektrických zariadení, hydrantov 

a označenia únikov a schodov. 

Pedagogickí zamestnanci vlastným príkladom a poučením vedú deti k dodrţiavaniu 

bezpečnosti a ochrane zdravia vo všetkých činnostiach a pri realizácii mimoriadnych aktivít 

ako exkurzie, výlety, návštevy cudzích priestorov a pod. sú deti vţdy poučené o bezpečnom 

správaní sa v autobuse, na verejných komunikáciách a miestach pobytu. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, počas výchovy a vzdelávania a vo všetkých 

činnostiach je zakotvená v školskom poriadku, dennom poriadku – časovým dodrţiavaním 

jednotlivých činností tak, aby sa dodrţiavala psychohygiena, pitný program a činnosti 

zabezpečujúce ţivotosprávu. 
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7.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Stále rastúce spoločenské poţiadavky na odborné vzdelanie, vyţadujú sústavné 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie je právom a povinnosťou kaţdého 

pedagogického a odborného zamestnanca MŠ. Prioritou je, aby mal kaţdý zamestnanec 

záujem neustále sa vzdelávať. Kaţdoročne je vypracovaný konkrétny plán ďalšieho 

vzdelávania s konkrétnymi poţiadavkami a podľa aktuálnej ponuky. 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.  

Cieľom profesionálneho rastu pedagóga je rozvíjať a zdokonaľovať odbornú spôsobilosť, 

zvyšovať odborné kompetencie, kariérny rast a tým zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania. 

Individuálne vzdelávanie 

 štúdium literatúry: - kniţnej, metodickej,časopiseckej, 

 sledovanie internetových stránok, 

 práca v internom metodickom zdruţení, 

 účasť na interných metodických ukáţkach, 

 zhromaţďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe, 

 sprostredkovanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom 

informačného systému MŠ. 

Vzdelávanie organizované vzdelávacími inštitúciami, metodickými centrami 

 účasť na aktivitách podľa aktuálnej ponuky. 
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Príloha č. 1 

 

Vzdelávanie detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením 

 

Predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným 

znevýhodnením v beţných materských školách  sa uskutočňuje v súlade so Vzdelávacím 

programom pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 

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

Pri výchove a vzdelávaní detí zdravotne znevýhodnených je aktuálna potreba 

uplatňovania humanistickej výchovy, ktorá rešpektuje  

1. právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s 

Európskou chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeţe,  

2. právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom na zdravotný stav chorého a 

zdravotne oslabeného dieťaťa,  

3. právo na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho moţnosťami a 

schopnosťami. Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu 

klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej dominuje učenie hrou 

a na cielené pozitívne ovplyvňovanie psychiky dieťaťa, ohrozenej narušením jeho zdravia. 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania detí zdravotne znevýhodnených je 

rešpektovať zdravotný stav a individuálne moţnosti a schopnosti chorého a zdravotne 

oslabeného dieťaťa. 

Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí s telesným postihnutím 

 Podporovať prostredníctvom špeciálnopedagogického prístupu osobnostný rozvoj dieťaťa 

s telesným postihnutím (ďalej aj „TP“) v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, 

estetickej a telesnej oblasti,  

 rozvíjať schopnosti a zručnosti s ohľadom na individuálne osobitosti a zdravotný stav 

dieťaťa s TP,  

 prispôsobovať obsah vzdelávania individuálnym osobitostiam kaţdého dieťaťa s TP, 

 vytvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný ţivot dieťaťa s TP v 

spoločnosti. 
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Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí chorých a zdravotne oslabených  

 Prostredníctvom individuálneho špeciálno-pedagogického prístupu prispieť k úspešnému 

priebehu liečby a doliečovaniu detí chorých a zdravotne oslabených,  

 individuálnym a diferencovaným výchovno-vzdelávacím pôsobením pomáhať deťom 

prekonávať psychické ťaţkosti vyplývajúce zo zdravotného stavu a odlúčenia od rodiny 

 osobnosť chorých a zdravotne oslabených detí chápať a prijímať s ich špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami (jedinečnosť dieťaťa); rešpektovať rozdielne 

výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície; diferencovať 

výchovno-vzdelávacie poţiadavky vzhľadom na zdravotné a rozvojové moţnosti a 

schopnosti detí na základe špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 

 napomáhať deťom odpútať sa od choroby a jej následkov vytváraním priaznivej 

sociálnoemocionálnej podpory, rozvíjaním vzájomnej komunikácie a tolerancie,  

 rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu, formovať vlastnú jedinečnosť a 

ţivotné kompetencie (spôsobilosti) detí chorých a zdravotne oslabených; 

 získavať dôveru rodičov prostredníctvom individuálneho poradenstva a nasmerovať ich na 

odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, rehabilitačný, 

sociálny pracovník a pod.) 

 

Učebné osnovy 

Vzdelávacie štandardy pre deti zdravotne znevýhodnené sú tie isté ako v Štátnom 

vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie detí v materských školách. Vzdelávací 

štandard – plnenie obsahového a výkonového štandardu je ovplyvnené stupňom a 

charakterom zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a 

moţností dieťaťa. 

 

Organizačné usporiadanie denných činností je flexibilné:  

 zohľadňuje aktuálny zdravotný stav dieťaťa,  

 prihliada na špecifické potreby a moţnosti dieťaťa,  

 zabezpečuje vyváţené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové 

prostredie, individuálne osobitosti), 

 vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,  dodrţiava stanovený čas na činnosti 

zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie). 
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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  

Pri výchove a vzdelávaní detí chorých a zdravotne oslabených platia tie isté, ako sú 

uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách. Okrem týchto podmienok je potrebné:  

 prihliadať na základné fyziologické potreby dieťaťa,  

 vytvárať podmienky pre optimálny priebeh liečby a doliečovania dieťaťa,  

 predchádzať sociálno-patologickým javom,  

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa počas činností zabezpečovaných materskou 

školou,  

Pri výchove a vzdelávaní detí s telesným postihnutím platia tie isté, ktoré sú 

uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách s prihliadnutím na stupeň a charakter telesného postihnutia dieťaťa. 
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Prehľad o revidovaní a doplnkoch ŠkVP 

 

Dátum Predmet revidovania, doplnku 

10/2016 Vydaný ŠkVP 

4.10.2017 Revidovanie – v zmysle zákona 245/2008 sa vypúšťajú časti: 

personálne zabezpečenie; materiálno-technické a priestorové 

podmienky; vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a ţiakov 

Doplnenie - zmena v časti: Vyučovací jazyk, dĺţka dochádzky 

a forma výchovy a vzdelávania – vydávanie osvedčenia o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania 

Doplnenie v časti Výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP 

  

  

  

  

  

 


