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„Ži vyrovnane - trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a tancuj a hraj

sa a pracuj.

 Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa s ostatnými

pohromade“

                                                                                                                              Robert Fulghum

2 VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Výchova  a vzdelávanie  má  činnostný  a procesuálny  charakter.  Stanovené   ciele  smerujú

k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.  Budeme ich realizovať edukačnými

aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štruktúrovania a modifikovania vhodnými for-

mami a metódami výchovy a vzdelávania pre materskej školy /ďalej len MŠ.

Vlastné ciele MŠ:

- pripraviť deti na vstup do ZŠ /komplexne rozvíjať osobnosť z hľadiska fyzických a psychických

potencialít,

- viesť deti k ochrane zdravia, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,

- podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa

- rozvíjať správanie detí v skupine podľa spoločenských pravidiel a noriem 

 - v praktických činnostiach nadobúdať/získavať zvládať, ovládať, vykonávať, využívať poznatky

o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke 

-  vedieť získavať rôzne užitočné informácie prostredníctvom IKT a  dokázať ovládať základnú

počítačovú techniku – PC, notebook, tlačiareň, dataprojektor, fotoaparát

- prehĺbiť vnímavosť detí, odstrániť ľahostajnosť voči svojmu okoliu, pochopiť a rozvíjať vzťahy

- byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia prírody a životného prostredia 

- utvárať u detí pocit radosti z existencie a krásy prírody /živej a neživej/ rozvíjať pozorovacie

schopnosti 

- oboznamovať sa so spoločenským prostredím a prírodným prostredím v regióne 

 priviesť  deti  ku  globálnemu  ekologickému  uvažovaniu,  na  základe  ktorého  začnú

samostatne konať v rámci ich rozumových schopností a možností.
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3 Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania

Dĺžka dochádzky dieťaťa do MŠ je spravidla tri roky, pohybuje sa podľa rozsahu od nástupu

dieťaťa  až  po  plnenie  školskej  dochádzky.  MŠ  poskytuje  deťom  celodennú  výchovu  a

vzdelávanie, s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa do MŠ

4  SPÔSOB A  PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA A  VYDÁVANIE

DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole ukončuje dieťa:

spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú

spôsobilosť,  ak  nedovŕšilo  šiesty  rok  veku,  ale  na  základe  vyjadrenia  príslušného  zariadenia

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

školskú dochádzku – predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosťzákonného zástupcu.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Osvedčenie  o  absolvovaní  predprimárneho  vzdelávania  sa  vydáva  v  posledný  deň  školského

vyučovania. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. 

 Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas

posledného ročníka v MŠ.Deťom, o ktorých MŠ vie, že budú mať odložené plnenie povinnej

školskej dochádzky a budú navštevovať MŠ aj v nasledujúcom školskom roku, sa Osvedčenie o

absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 

5 VLASTNÉ ZAMERANIE MŠ

MŠ je predškolské zariadenie s právnou subjektivitou.Súčasťou  MŠ je elokované pracovisko

/ďalej len EP/ na  ul.J.Čabelku

Prostredie, ktorom  sa  obe  pracoviská  nachádzajú,  je  obklopené  dostupnými  historickými

pamiatkami /Holíčsky zámok, Veterný mlyn, fajansa / a má veľmi slávnu a známu históriu.Blízka

Skalica ponúka známu Rotundu a je rodiskom svetovo známej osobnosti Janka Blahu, operného

speváka.Preto sme ciele, projekty, aktivity a poslanie MŠ zamerali  na zvyšovanie povedomia o

histórii miest a prehĺbeniu vzťahu k tradíciám regionu, ako aj environmentálneho cítenia detí k

okolitej prírode.

Triedy MŠ Lúčky:

Blízky vzťah k prírode , poznávanie živých a neživých súčastí prírody a prírodných javov, ale

aj  environmentálne vzdelávanie s dôrazom na ochranu životného prostredia charakterizujú už
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názvy tried  našich  pracovísk.  Faunu tvoria   triedy  MŠ Lúčky.Ako  názvy tried   sme  zvolili

„KVETINKY“.Tie sú farebne rozlíšené /Modrá , Červená, Zelená, Žltá, Ružová, Oranžová /.

Triedy EP J.Čabelku :

FLÓRA je  súčasťou  prírody a úzko súvisí  s FAUNOU,  ktorú u nás  predstavujú triedy EP

J.Čabelku.Zvolili sme mená zvieratiek / Tiger, Zajac Lev , Rybky, Lienky, Slon, Veverička/

MŠ  rozvíja a podporuje individualitu a nadanie dieťaťa :

v krúžkových a záujmových činnostiach /v spolupráci so ZUŠ, iMove, externým lektorom / 

prebiehajú v MŠ pravidelne krúžky:

- výtvarnej výchovy / dotované RZ 

- tanečného krúžku / dotované RZ

- pohybového krúžku 

- jazykového krúžku

MŠ  poskytuje  na  tieto  aktivity  priestor  Rodičovskému  združeniu,  ktoré  v  odpoludňajších

hodinách  realizuje  tieto  krúžky.Všetky  aktivity  sú  odsúhlasené  a  riadne  písomne  potvrdené

zákonnými zástupcami 5 – 6 ročných detí, ktoré sa na krúžkoch zúčastňujú

 MŠ a jej profilácia :

a/ environmentálna výchova 

Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa a na elementárnej úrovni :

 chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí,

 chápať potrebu ochrany životného prostredia vôbec,

 získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.

 Priblížiť deťom kultúrno-historické pamiatky mesta, posiľňovať úctu k tradíciam regionu

b/zdravý životný štýl

Cieľom je :

 Zvyšovať odolnosť organizmu voči chorobám 

 Utvárať povedomie o zdravej výžive 

 Podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu, jedinečnosť 

5



 Rozvíjať schopnosť zvládnuť na elementárnej úrovni, špeciálne pohybové zručnosti a 

schopnosti (tanečné, plavecké, ) 

 Podporovať fyzickú zdatnosť a psychickú vyrovnanosť 

Aktivitami MŠ sa ďalej zameriavame na rozvoj pohybových aktivít a environmentálneho cítenia,

rozumovej  a  matematickej  zrelosti,kreativity  a zručnosti,sluchovej  a hudobnej  dannosti,ako aj

verbálneho  rozvoja  osobnosti dieťaťa.  Ďalej  sa  naša  MŠ  zameriava   na  implementovanie

poznatkov  z  oblasti  dopravnej  ,zdravotnej tématiky  a  získanie  historických  vedomostí  nášho

regionu.  

Názov 
aktivity

Hry 
múdrej 
pani 
sovy

Blahova
notečka

Hrkálka Indiánsky
deň

Námornícka
plavba

každý druhý
rok

Zdravý 
škôlkár

Jazdi 
bezpečne
/Dopravá
čik

Poznaj 
svoje 
mesto

MŠ sa ďalej zameriava na :

- spoluprácu s CPPP aP v  Holíči  pri testovaní 5-6 ročných detí a ich školskej zrelosti,

-  spoluprácu s CPPPa P v Holíči  ako aj  s    CŠPPP a P pre deti  so špeciálnymi  výchovno -

vzdelávacím  potrebami,  zabezpečiť  vhodné  podmienky  v  MŠ/  podľa  písomného  hodnotenia

CPPP a P, CŠPPP a P- prípadne podľa doporučenia zabezpečí asistenta učiteľa

- spoluprácu s logopédom, v rámci depistáže v MŠ

- na rozvoj predčitateľskej  gramotnosti v  spolupráci s Mestskou  knižnicou 

-   pomocou  projektov  a  v  spolupráci  so  športovými  klubmi  a  nadáciami  rozvíja  pohybové

zručnosti detí a zvyšuje prevenciu boja  proti obezite, 

- zdravý životný štýl podporuje aj prostredníctvom pravidelného screeningu zraku a chodidiel detí

/v MŠ  preventívne monitoruje  zdravotný stav detí /v spolupráci s ortopédom a očnou lekárkou/

6 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Výchovno-vzdelávaciu  činnosť  v  materskej  škole  vykonávajú  učiteľky  predprimárneho

vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou
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legislatívou. Kvalifikovanosť učiteliek je 100%-ná.Odborné poradenstvo poskytujú pedagógom

zamestnanci CPPP a P , ako aj CŠPP P a P.

7 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

VYHLÁŠKA č.527/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o

požiadavkách na zariadenia pre deti  a  mládež ukladá a usmerňuje k optimálnemu vybaveniu

interiéru herne a spálne v súlade s dodržaním zdravotných a anatomických vývinových stupňoch

detí predprimáneho vzdelávania

MŠ Lúčky sa nachádza na okraji mesta v kľudnej zóne.V troch samostatne stojacich budovách  k

sa  nachádza  celkom  6  tried.Štvrtá  prízemná  budova  slúži  ako  hospodársky  pavilon,  kde  sa

nachádza školská kuchyňa , práčovňa a kancelárske priestory pre administratívnych a vedúcich

zamestnancov MŠ.V oplotenom školskom dvore slúžia pre pobyt vonku detské ihriská/zostavy/ a

dostatok voľnej zelene.

Elokované pracovisko J.Čabelku je situované v centre mesta,v kľudnej zóne.Jednoposchodová

budova  po  rekonštrukcii  disponuje  so  štyrmi  triedami  na  poschodí  a  s  tromi  triedami  na

prízemí.Na prízemí sa nachádza aj školská kuchyňa, práčovňa a kancelárske priestory.

V oplotenom školskom dvore slúžia pre pobyt vonku detské ihriská/zostavy/ a dostatok voľnej

zelene.

Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom hračiek a didaktického materiálu pre dennú

výuku.Didaktické pomôcky sú uložené v kabinetoch a slúžia učiteľke k príprave na edukačné

aktivity.Priebežne  podľa  dostupnosti  sú  dopĺňané  a  nahrádzané,  tak  ,  aby  aktuálne

korešpondovali s potrebami pre kvalitné zabezpečenie vzdelávania

Podmienkou  kvalitného  plnenia  školského  vzdelávacieho  programu  je  dostatočné  vybavenie

spotrebným  materiálom  na  výtvarné,  grafomotorické,  pracovné  činnosti.Každá   trieda  je

vybavená vlastným PC s tlačiarňou a interaktívnou tabuľou.

Nábytok v  triedach :

Stoly a stoličky sú vyrobené z plastu v rôznych farebných prevedeniach.Nábytok v jednotlivých

triedach je postupne menený za moderný a prístupný dieťaťu smerom k jeho sebaobsluhe.

Ležadlá sú dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné.
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8  PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

  Firma PROFIS zabezpečuje pre MŠ :

- Školenia zamestnancov 

- Dokumentáciu BOZP a PO 

- Revízie hasiacich prístrojov

- Školenia novoprijatých zamestnancov 

- Vykonanie jednej cvičnej evakuácie školy v rámci účelového cvičenia

MŠ s a  riadi Zákonom  č .  124 /2006  Z .  z .  o  bezpečn osti a ochrane zdravia pri práci a

zákonom  č.355/2007  o  ochrane, podpore  a  rozvoji  verejného zdravia  a o  zmene a doplnení

niektorých  zákonov  stanovuje v  § 24 základné podmienky  ochrany zdravia  a  bezpečnosti v

zariadeniach pre deti a mládež, pričom pre účely tohto zákona je MŠ  predškolským zariadením.

Tento zákon (spolu s vyhláškou č.526/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia)  v § 25 taktiež stanovuje podmienky tzv.

zotavovacích  pobytov a v § 26 podmienky prevádzkovania zariadení spoločného stravovania.

Postup pri riešení školských ú razov a  nebezpečných udalostí stanovuje Metodické usmerneni e

č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl,  školských zariad ení a vysokých škôl pri

vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.

9  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV MŠ

V  MŠ vedieme dokumentáciu o kontrolnej činnosti, pričom sa zameriavame na.:

  kontrolu dokumentácie

  estetiku prostredia

  využívanie pridelených prostriedkov

 dodržiavanie pracovnej disciplíny na pracovisku

  využívanie pracovného času

  odbornú  úroveň pedagogických pracovníkov, ich tvorivosť, metodickú pripravenosť

 dodržiavanie zásad školského poriadku

  plnenie vzdelávacích cieľov

 dodržiavanie bezpečnosti pri práci

  výsledky činnosti.
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Hodnotenie pedagogických zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie  všetkých oblastí  profilu

učiteľa. Jednotlivé kompetencie sú definované cez činnosti, majú svoje indikátory, ukazovatele

úrovne kompetencií.  Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi

hodnotiacimi rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je v MŠ pravidelne

vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov,

podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému...,uplatňovanie nových

foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a vedenia pedagogickej

dokumentácie  (školskej  aj  triednej),  ako aj  kontrola  kvality  mimoškolskej  činnosti  a  činnosti

mimo vyučovania.

Hospitácie – sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo

vzťahu k cieľom hospitácie, ku schopnostiam detí  vo vzťahu  k cieľu hospitácie. O hospitáciách

sú vedené hospitačné  záznamy.Cieľ  hospitácie  si  určí  riaditeľka (  zástupkyňa pred samotnou

hospitáciou.  Je  písomne  zaznamenaný  v hospitačnom  zázname.  )Plán  hospitačnej  činnosti  a

vnútroškolskej kontroly, ako aj vypracované kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov sú

vypracované v Ročnom pláne vnútornej kontroly MŠ

10  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 Hodnotenie detí

 Diagnostikovanie -  zaznamenáva  úroveň  detských  schopností,  vedomostí,  spôsobilostí.

Vyhotovuje  sa  na  začiatku  školského  roka,  v priebehu  školského  roka  a na  záver  školského

roka.Učiteľky  podľa  jednotlivých  výsledkov  monitorovaných  detí  zameriavajú  výchovno

-vzdelávací  proces  na  eliminovanie  alebo   zlepšenie  nedostatkov  vývinových  schopností  a

zručností detí v úzkej spolupráci s rodinou, prípadne zodpovednou fundovanou inštitúciou

 Portfólio dieťaťa – každé dieťa má od nástupu do MŠ založený vlastný blok, ktorý obsahuje

jeho  prvopočiatky  kresby,  pracovných  listov  a  iných  merateľných  aktivit  až  po  ukončenie

dochádzky  v  MŠ.Pomocou  nich  môžeme  hodnotiť  komplexnejšie  úroveň,  posun,  prípadne

stagnáciu.
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Pracovné dokumentačné portfólio

zahŕňa takmer všetky práce detí, ktoré počas daného obdobia vznikajú. Slúži na zhromažďovanie

pracovných listov, výtvarných produktov detí. 

Výberové portfólio

zhromažďuje najlepšie práce detí, môže slúžiť na prezentáciu prác detí na výstavách alebo pri

prezentovaní aktivít školy.

Hodnotiace, diagnostické portfólio 

dokumentuje  pokrok dieťaťa.  Je výberom materiálov,  ktorého cieľom je  získať zdroj  dát  pre

voľbu výchovno-vzdelávacích stratégií, podporujúcich celkový rozvoj dieťaťa

11  POŽIADAVKY  NA  KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH   A

ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  MŠ

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania

vedomostí,  zručností  a  spôsobilostí  s  cieľom  udržiavania,  obnovovania,  zdokonaľovania,

rozširovania  a dopĺňania  profesijných  kompetencií  pedagogického  zamestnanca  a  odborného

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. 

MŠ  vytvára  optimálne  podmienky  pre  pedagogických  zamestnancov  v  rámci   obnovovania,

zdokonaľovania,  rozširovania  a dopĺňania  profesijných  kompetencií.V  súlade  s  platnou

legislatívou je každoročne vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ, kde sa systematicky

a  optimálne  zaraďujú  jednotliví  frekventanti  o  vzdelávanie  tak,  aby oblasť  vzdelávania  bola

kompatibilná  s  potrebami  a  požiadavkami  dalšieho  rastu  MŠ  a  jej  zamerania  /viď  Plán

kontinuálneho vzdelávania MŠ/

12 UČEBNÉ OSNOVY

„Na dobrom začiatku všetko záleží“

J.A.Komenský

Vzdelávacie štandardy  jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠVP tvoria učebné osnovy MŠ. MŠ a

jej elokované pracovisko má vypracované vlastné interné dokumenty – Plány VVČ, na základe

ktorých realizuje edukačný proces v.MŠ.Realizujeme týždenné tématické plánovanie .
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Výkonové štandardy si volí  učiteľka na základe vlastnej potreby a potreby detí .Zohľadní sa

úroveň plnenia výkonových štandardov a dbá sa na prepojiteľnosť jednotlivých vzdelávacích

oblastí.

A) Východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti:

 Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádza z vlastných cieľov, poslania a zamerania

MŠ,  z  analýzy  výchovno-vzdelávacej  činnosti  za  predchádzajúce  obdobie,  projektov

prebiehajúcich  v  MŠ  a  z  rozhodnutia  pedagogickej  rady.Plánujeme  v  mesačných  blokoch,

tématicky zameraných na to,čo dieťa v priebehu školského roka v MŠ zažíva,čo ho ovplyvňuje a

tvaruje./okolie, príroda, aktivity MŠ/

Spôsob plánovania

 Na úrovni MŠ vychádza plánovanie zo ŠVP a jeho výkonových štandardov.

 Na  úrovni  tried  je  plánovanie  rozpracované  na  jeden  týždeň  pri  akceptovaní  minimálnej

frekvencie opakovania vzdelávacích oblastí na jeden mesiac, ktoré je v odporúčaní rozvrhnutia

vzdelávacích oblastí v ŠVP.

 Učiteľka v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v cielených vzdelávacích aktivitách vzájomne

kombinuje a prelína vzdelávacie oblasti, zohľadňuje vývinové osobitosti detí, ich proces učenia

sa, rešpektuje variabilitu detí a socio-kultúrne prostredie, z ktorého deti pochádzajú.

 Pri plánovaní učiteľka vychádza z dôkladného poznania vzdelávacích štandardov a výkonových

úrovní detí a dokáže si voliť vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju výchovno-

vzdelávaciu činnosť.

 Výber vzdelávacích štandardov zo vzdelávacích oblastí v ŠVP (minimálne v rozsahu uvedenom

v odporúčaní), aktivít a činností je v kompetencii učiteľky.

B) Špecifiká plánovania:

 Do plánovania sa premieta profilácia MŠ ako aj realizácia projektov a súťaží, do ktorých je MŠ

zapojená.

 Plánovanie prebieha vo všetkých triedach MŠ.

 Plánovanie na triedach prebieha v časovom úseku jedného týždňa v spolupráci a po dohode

oboch učiteliek .

 V MŠ plánujeme tematicky.  Pri  plánovaní  vychádzajú učiteľky z ročných období a s  nimi

súvisiacich  mesačných  tém  a  týždenných  podtém,  ktoré  si  učiteľky  tvoria  na  každej  triede
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spoločne. Nie sú však striktne dané a nemenné. Výber a časová ohraničenosť tém a podtém závisí

od jednotlivých učiteliek a záujmu detí.

 Rozdelenie vzdelávacích štandardov na výkonové úrovne je v kompetencii učiteliek a závisí od

konkrétnej vedomostnej úrovne detí príslušnej triedy.

C) Mesačné témy   

Tematické celky sú platné pre MŠ Lúčky aj pre EP J.Čabelku. Jednotlivé podtémy si volí každé

pracovisko  po  dohode  s  Metodickým  združením  MŠ  .  Tieto  sa  môžu  následne  prelínať  a

integrovať do učiteľkou vybraných tém,  v závislosti na aktuálnych podmienkach triedy

Mesiac: Témy:

September

Hurá, škôlka volá!

Október

Jesenné šantenie

November

Zdravý škôlkar
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December

Čarovné zvonenie

Január

Zimné radovánky

Február

Kolotoč zábavy

Marec

Jarné čítanie
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Apríl

Škôlkar objavuje

Máj Moje srdiečko

Jún  

 Moji kamaráti
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