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1. Názov školského vzdelávacieho programu
Názov školského vzdelávacieho programu materskej školy, Mierová 141 a elokovaného
pracoviska, Školská 21 Svit je MYSLENIE V POHYBE.

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili
v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými
v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s
potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným
zameraním školy.
Na rozvoj osobnosti dieťaťa je potrebné :

















Vytvárať potrebné podmienky k aktivitám detí.
Snažiť sa o osobnostný rozvoj každého dieťaťa s ohľadom na jeho nadanie, potreby,
záujmy a schopnosti, so zreteľom na celkový rozvoj osobnosti v úzkej spolupráci
s rodinou.
Uľahčovať plynulú adaptáciu detí na materskú i základnú školu v spolupráci s rodinou
a základnými školami.
Posilňovať sebaúctu, utvárať zdravé sebavedomie dieťaťa a budovať u neho schopnosť
autoevalvácie.
Posilňovať úctu k rodičom, k ľuďom, k materinskému jazyku, ku kultúrnym hodnotám
a tradíciám.
Pripraviť dieťa na život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie
a priateľstva, zabezpečiť plynulú adaptáciu do kolektívu detí zo sociálne slabších
skupín.
Inkluzívnym vzdelávaním úzko spolupracovať s rodičmi, terénnymi pracovníkmi a
ďalšími odborníkmi.
Dosiahnúť toho, aby sa výchova k tvorivosti, prosociálna výchova a inkluzívne
vzdelávanie prelínali celým výchovno-vzdelávacím pôsobením, pretože sa tým
rozvíjajú vyjadrovacie schopnosti a zručnosti vo vzťahu k prostrediu, hygienické
návyky detí, citové vzťahy, poznatky o prírode a okolitom svete aj estetické vnímanie.
Naučiť deti kooperácii a primeranej zodpovednosti.
Naučiť deti rešpektovať etické hodnoty.
Vypestovať u detí potrebu chrániť svoje zdravie, zdravie iných a chrániť životné
prostredie.
Zaistiť, aby sa edukačné aktivity vždy viazali ako k všeobecným potrebám dieťaťa, tak
aj k individuálne rozdielnym potrebám a možnostiam jednotlivých detí.
Rozšíriť aktivity o plnenie niektorých cieľov Národného programu prevencie nadváhy
a obezity v Slovenskej republike.


















Sprostredkovávať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí skupiny
vrstovníkov, cestou výchovy a vzdelávania založenej na princípe uspokojovania ich
individuálnych potrieb a záujmov.
Maximálne diferencovať prístupy v zmysle rozvíjania individualít jednotlivých detí.
Venovať zvýšenú pozornosť nadaným deťom z výtvarnej výchovy. Vzdelávanie týchto
detí sa uskutoční cez záujmové krúžky, ktoré sa budú realizovať v popoludňajších
hodinách. Podľa požiadaviek rodičov umožniť oboznamovať detí s cudzím jazykom
a náboženskou výchovou.
Vychádzať z dosiahnutej úrovne osobnostného rozvoja detí i konkrétnej životnej
a sociálnej situácie. Každé dieťa má právo a možnosť učiť sa svojím tempom, má mať
možnosť nezúčastniť sa ponúkanej činnosti, byť len pozorovateľom.
Venovať intenzívnu starostlivosť deťom s odloženou školskou dochádzkou v náväznosti
na vstup do základnej školy – v spolupráci s rodinou a psychologickou poradňou.
Venovať zvýšenú pozornosť a starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom
a problémovým deťom v spolupráci s pediatrom a rodinou dieťaťa.
Citovo vnímať rodinu ako spoločenskú jednotku a jej dôležitosť nie len pre dieťa, ale aj
pre spoločnosť.
Vedieť pomenovať členov svojej rodiny a zaujať k ním pozitívny postoj.
Rozvíjať úctu k členom rodiny, pomocou rôznych hier, činností a aktivít s rodinou detí.
Spolupracovať s rodinou pomocou poradenstva a úprimnou komunikáciou.
Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
Rozvíjať u detí ochranárske postoje pomocou priamej starostlivosti o prírodu.
Rozvíjať u detí pocit spojitosti človeka s prírodou.

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského
vzdelávacieho programu.
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, ktoré sa vydáva na
základe žiadosti rodiča.

4. Vlastné zameranie školy
Z filozofie Národného programu výchovy a vzdelávania v SR „Milénium“ vyplýva, že si
deti musia zo škôl odniesť trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Tými sú postoje, záujmy,
motivácia, hodnotový systém, rozvinuté kompetencie. Na realizáciu zmien v procese výchovy a
vzdelávania požaduje predovšetkým využitie motivácie k učeniu, prehĺbenie emocionalizácie,

uplatnenie autoregulácie, socializácie, kognitivizácie a kreativizácie človeka. Tvorivohumanistický prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieťaťa je charakterizovaný
rešpektovaním jedinečnosti osobnosti dieťaťa, požiadavkou na sebautváranie osobnosti,
prežívania v procese výučby, komplexnosti rozvoja osobnosti, priority schopností a postojov.
 Dieťa predškolského veku je plné energie, ktorú musí niekde zužitkovať. Najčastejšie sa
to deje prostredníctvom telesných cvičení a spontánnych pohybových aktivít. Pomocou
bežných aktivít s deťmi počas dňa a nadštandardných aktivít ako sú: plávanie, lyžovanie,
bicyklovanie, športová olympiáda rozvíjame u detí nervovo-svalovú koordináciu, v rámci
ktorej sa rozvíjajú koordinačno-pohybové schopnosti, reakčné, priestorovo-orientačné,
rovnovážne, rytmické, kinestetickodiferenčné (t. j. schopnosti ovládať pohyb v priestore a čase.
Telesná výchova a pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou detí predškolského veku. MŠ
sa nachádza v meste s dlhoročnými športovými tradíciami. Preto budeme viesť deti k športu –
beh, skákanie, preliezanie, hádzanie a kopanie s loptou, plávanie, turistika.
 Pohyb je základnou telesnou, psychickou potrebou a dôležitou stimuláciou telesného
rozvoja. Podporuje rast, zintenzívňuje látkovú výmenu, prebúdza chuť do jedla, prehlbuje
spánok, vzbudzuje pocit sviežosti a dobrej nálady, podporuje rozvoj nervovej sústavy. Viesť
deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život –zameraním sa na
zdravú výživu – starostlivosťou o osobné zdravie a poznanie svojho tela.
 Dopravná výchova v materskej škole nie je o výučbe a znalosti dopravných značiek a
pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej
premávky nevyhnutne potrebuje. Snažíme sa o rozvíjanie schopnosti detí pozorovať, orientovať
sa v dopravnom prostredí materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska
bezpečnosti.
 Materská škola sa nachádza pod Vysokými Tatrami, preto veľký dôraz budeme klásť aj
na environmentálnu výchovu a to častými vychádzkami do prírody, jej pozorovaním,
skúmaním a experimentovaním, hľadaním súvislosti medzi jednotlivými prírodnými javmi, jej
ochranou a starostlivosťou o ňu. Veď predsa bez prírody by náš život nemohol existovať. Ciele
sú zamerané na oboznamovanie sa s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjanie estetického
cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia.
V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa
jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie.
 Pre našu MŠ je dôležité vytvárať inkluzívne podmienky vzdelávania podávaním
dostatočného množstva informácií.
 Materská škola sa už niekoľko rokov zameriava na prosociálne správanie v súvislosti
s rodinou a na spoluprácu s rodinou. Poslaním zmysluplnej spolupráce sú nielen klasické
rodičovské schôdzky, ale predovšetkým aktívna spolupráca s rodinou na rôznych akciách,
usporadúvaním spoločných aktivít medzi triedami a s rodičmi.
 Našou snahou je aj plniť úlohy a ciele zdravej školy, dbať na zdravé stravovanie
a dodržiavanie pitného režimu, spolupracovať s odbornými detskými lekármi. Organizujeme
besedy s pracovníkmi rôznych profesií. MŠ každoročne navštevujú pracovníci polície,
požiarnici spolu s ukážkami ich práce.
 Dôraz kladieme na spoluprácu s rôznymi organizáciami ako sú MsÚ vo Svite, ktorý je
našim zriaďovateľom, ZŠ Komenského, ZŠ Mieru, ZUŠ, Coop Jednota - Podskalka, CVČ,

Senior - klub v Podskalke, Mestská knižnica vo Svite aj v Podskalke, Únia žien Slovenska v
Podskalke, Rada rodičov, Rada školy, Technické služby vo Svite a ZOS.
Materská škola je zapojená do celoročných vzdelávacích programov:
 Zdravý úsmev
 Evička nám ochorela
 Lego-Dacta
 Digi škola
 Školské mlieko
 Školské ovocie

Zo vzdelávacích programov nám vyplývajú aj konkrétne aktivity:
 predplavecká príprava v Mestskej plavárni Svit,
 zapájanie sa do rôznych súťaží,
 športovo branné vychádzky s plnením prvkov brannej výchovy,
 Deň ovocníčkov,
 Deň jablka,
 Deň na kolieskach,
 príchod Mikuláša,
 vianočné besiedky s tvorivými dielňami pre rodičov,
 vianočné trhy,
 základy lyžiarskeho výcviku v SKI Lopušná dolina Svit,
 fašiangový karneval v Spolcentre Svit s rodičmi,
 výchovné koncerty v ZUŠ
 spolupráca so ZŠ,
 návšteva mestskej knižnice,
 týždeň BCP (bezpečnosť cestnej premávky),
 Deň Zeme,
 Deň mlieka,
 farebný týždeň v MŠ,
 MDD
 narodeninový deň,
 návšteva kúzelníka a divadlá,
 výchovné koncerty




CVČ - športová olympiáda,
ukončenie školského roka formou rozlúčky s deťmi, personálom a rodičmi.

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky: od 1 do 4 rokov.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej dochádzky.
Forma výchovy a vzdelávania: celodenná s umožnením poldennej prevádzky podľa
rozhodnutia rodičov.

6. Učebné osnovy
Naše školské kurikulum vychádza zo vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho
programu schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s platnosťou od 1. septembra 2016 a je organizované v jedenástich rámcových obsahových
celkoch.
Naša materská škola má vypracované učebné osnovy v podobe obsahových celkov/
projektov, s prihliadnutím na vlastné osobitosti obsahu

výchovy a vzdelávania, charakter

výchovno-vzdelávacej činnosti a osobitosti učenia a učenia sa detí. V učebných osnovách sú
zakomponované okrem štátnych cieľov i vlastné ciele materskej školy, ktorými

budeme

rozvíjať zmyslové vnímanie, podnecovať dieťa k originalite, k tvorivosti, prezentovať vlastné
poznatky, postoje a rozmanité aspekty osobne prežitej reality.
Stratégie si učiteľky môžu dopĺňať aj priebežne v závislosti od vzdelávacích potrieb
a rozvojovej úrovne detí, ako aj v závislosti od nimi preferovaného, či uplatňovaného učebného
štýlu.
Metódy, prostriedky a formy práce zodpovedajú reálnym podmienkam a dostupným
didaktickým prostriedkom, ktoré majú učiteľky k dispozícii.
Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre deti, ale aj učiteľky. Učebnými zdrojmi
sú: detská literatúra, encyklopédie, detské časopisy, učebnice, odborná literatúra, odborné
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Materská škola
si učebné zdroje dopĺňa podľa vlastných potrieb a špecifík. Konkrétne učebné zdroje sa

uvádzajú k jednotlivým obsahovým celkom/projektom. Okrem týchto učebných zdrojov je
učebným zdrojom celý interiér aj exteriér materskej školy ako aj širšie okolie materskej školy.
Učebné osnovy sme vytvorili v záujme detí, aby rešpektovali možnosti a schopnosti,
ich potreby. Pri tvorbe osnov sme prihliadali na to:


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



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



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

Realizácia výchovy a vzdelávania sa v materskej škole organizuje prostredníctvom
harmonogramu denných aktivít:


hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie;



dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity;



pobyt vonku;



obed a odpočinok;



popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity;



popoludňajšie hry a činnosti podľa výberu detí.

Učebné osnovy sme rozdelili do 10 obsahových celkov, z čoho každému jednému
prislúcha jeden mesiac. Ku každému obsahovému celku je pridelených 4-5 tém, z ktorých si
pedagóg vyberie jednu tému, ktorú naplánuje v danom týždni. Pedagóg sa nemusí riadiť
striktnou postupnosťou v témach nasledujúcich za sebou. Témy obsahového celku nie je
potrebné splniť. Potrebné je splniť výkonové štandardy z učebných osnov počas celého
školského roka. Ak vznikne situácia, že obsahový celok bude trvať viac ako 4 týždne, tak je
k dispozícií téma navyše v obsahovom celku alebo doplnkové témy, z ktorých si pedagóg
vyberie niektorú tému a zaradí ju do výchovno-vzdelávacej činnosti v triede. Tiež môže
doplnkovú tému vymeniť za niektorú z 5 tém v obsahovom celku. Doplnkové témy sa tiež budú
používať v čase letných prázdnin podľa voľby pedagóga. Pri každom obsahovom celku sú
odporúčané výkonové štandardy z určitej vzdelávacej oblasti. Pedagóg neberie toto
odporúčanie ako záväzné. Do obsahového celku si môže pedagóg zvoliť ktorýkoľvek výkonový
štandard z učebných osnov. Výkonové štandardy sme nijako neupravovali, prebrali sme ich
kompletne zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, pretože si
myslíme, že sú usporiadané logicky a prehľadne. Výkonové štandardy s adaptáciami
výkonových úrovní sú súčasťou učebných osnov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1. Výkonové

štandardy sa môžu počas roka opakovať, no treba predchádzať častému preferovaniu jednej
oblasti či podoblasti a tak i štandardov.
Priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy budeme plniť ciele, ktoré
sú zamerané na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie. Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali
z podmienok materskej školy, osobitosti predškolského vzdelávania, doterajších skúsenosti
a predovšetkým z špecifík výchovy a vzdelávania detí zo sociálne slabších skupín (rómske deti
a deti z Útulku Svit). Umožňujeme deťom sa učiť aktívne, na základe zážitkov, v interakcii s
ostatnými deťmi či dospelými, kriticky myslieť, samostatne vystupovať a komunikovať. V
učebných osnovách sú zakomponované okrem štátnych cieľov i vlastné ciele materskej školy,
ktorými budeme rozvíjať zmyslové vnímanie, podnecovať dieťa k originalite, k tvorivosti,
prezentovať vlastné poznatky, postoje a rozmanité aspekty osobne prežitej reality. Viac sa
budeme zameriavať na telesnú výchovu, kde budeme rozvíjať obratnosť, myslenie, rýchlosť,
súťaživosť, kondíciu. V environmentálnej výchove budeme objavovať, bádať, chrániť náš
školský dvor, blízky les, prírodu, pozorovať zmenu v prírode, pozorovať rieku Poprad.
V prosociálnom správaní sa budeme zameriavať na ľudí v blízkom a širšom okolí, čiže rodinu
a spoluprácu s ňou. Priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy budeme plniť
ciele, ktoré sú zamerané na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie schopnosti detí:
Výkonové štandardy:
Jazyk a komunikácia



Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje
očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.



Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám
a vzťahom.

Matematika a práca



Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.



Uvedomuje si existenciu masmédií (vie identifikovať, že

s informáciami
Človek a spoločnosť

niečo počul v televízii, v rádiu, že existujú časopisy).


Predstaví sa deťom i dospelým.



Vymenuje členov blízkej rodiny.



Identifikuje vzťahy v blízkej rodine.



Nadviaže

adekvátny

sociálny

kontakt

(verbálny

neverbálny) s inými osobami – deťmi i dospelými.

i



Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu.



Odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou
sa zdraví.



Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie
vzhľadom na aktuálnu situáciu.



Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného
správania.



Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.



Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných
predpokladov.



Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových
vlastností.



Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.



Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne
prejavy emócií – pozitívne i negatívne.



Opíše aktuálne emócie.



V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).



Rozlišuje dobré a zlé správanie.



Správa sa priateľsky k deťom i dospelým.



Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje.



Poďakuje za pomoc od druhých.



Poskytne iným pomoc.



Obdarí druhých.



Podelí sa o veci.



Reaguje adekvátne na dobré skutky.



Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky
prijateľným spôsobom.



Nenásilne rieši konflikt.



Odmieta nevhodné správanie.



Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho
správania.



Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné

povinnosti.
Zdravie a pohyb



Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety
a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety,
umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).



Pochopiť významu zdravia pre človeka, významu pohybu
pre zdravie.



Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.



Zvládne turistickú prechádzku.



Ovláda základné sebaobslužné činnosti.



Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,
obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri
stolovaní.



Udržiava poriadok vo svojom okolí.

SEPTEMBER

KAM PATRÍM
Po prázdninách opäť spolu
Kto si? Kde si?
Uhádni, čo robia ( profesie),
- Deň RAW čokolády,
- Deň pozitívneho myslenia

Moja rodina a starí rodičia
Jesenné tajomstvá (znaky jesene)

V obsahovom celku “ KAM PATRÍM” sa zameriame na vytvorenie príjemnej atmosféry
v triede a uľahčenie plynulej adaptácie detí na nové prostredie. Cieľom spoločného pobytu
s vrstovníkmi je získanie podnetných a obohacujúcich zážitkov. V téme Po prázdninách opäť
spolu sa sústredíme na oboznámenie a upevnenie poznania denného poriadku, na poznávanie
a tvorbu pravidiel správania sa v triede. Tým budú deti prispievať k bezpečnosti
a ohľaduplnosti k sebe a iným. Hravými aktivitami sa budú uspokojovať ich potreby pre hru,
pocit istoty a bezpečia, fyziologické potreby, potreby sebarealizácie a uznania. Deti sa budú
orientovať v triede, poznávať hracie kútiky a správne manipulovať s hračkami. V téme Kto si?
Kde si? budú spoznávať svoj kolektív, uvedomovať si samých seba, svoje meno, ako aj
dôležitosť spolunažívania s rovesníkmi a dospelými. Prostredníctvom emocionálnych hrových
aktivít sa budú deti učiť prvej spolupráci a pomoci, sebakontrole a potláčaniu detského
egocentrizmu a agresivity. Staršie deti sa zamerajú na získavanie informácii o meste, poznanie
svojej adresy a základných údajov. Cieľom aktivít je aj orientácia v blízkom okolí ( ktorým
smerom bývam s orientáciou na základné budovy v okolí ). V téme Moja rodina a starí rodičia
budeme poznávať štruktúru rodiny, rozlišovaním jednotlivých členov rodiny a orientáciou
v príbuzenských vzťahoch. Je pre ne dôležité intuitívne vedieť, že rodina je miestom istoty,
bezpečia a lásky. Dôležitou úlohou bude rozvoj spolupráce medzi MŠ a rodinou, s dôrazom na
rešpektovanie práv dieťaťa. V téme Uhádni čo robia sa deti oboznámia s personálom MŠ, s ich
prácou ako aj pracovnými pomôckami. Povolanie rodičov bude podnetom pre rozšírenie
poznania o rôznych druhoch pracovných profesií. Téma Jesenné tajomstvá sa zameria na
aktívne pozorovanie zmien počasia a znakov pomaly blížiacej sa jesene. Priamym pozorovaním
sa budú zoznamovať s prírodou, jej krásami a premenami, plodmi a ich spracovaním.

OKTÓBER

OBJAVUJEME ČARO JESENE
Poznávame počasie (charakteristika)
Strom a jeho premeny (huby, stromy, kríky)
Zvieratká z lesa (pomenovanie lesných zvierat)
Čo ma krídla všetko letí (vtáci, šarkany)
Dedkova záhradka a jej plody (plody jesene)

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
DEŇ JABLKA

Prostredníctvom tém v tomto obsahovom celku „OBJAVUJEME ČARO JESENE“ budeme
u detí rozvíjať, upevňovať a prehlbovať poznatky o ročnom období jeseň, a tak utvárať
emocionálny bohatý vzťah k prírode a pochopiť jej význam pre život ľudí. Deti si rozšíria
elementárne poznatky o premenách živej prírody - napríklad odlet sťahovavých vtákov, či
dozrievanie plodov jesene. Viaczmyslovým poznávaním budú poznávať rôzne druhy ovocia
a zeleniny s dôrazom na aspekt zdravej výživy. Pri Poznávaní počasia budeme rozpoznávať
charakteristické znaky rôzneho počasia, ktoré je typické pre jeseň. V téme Strom a jeho
premeny sa zameriame na rozdiely a podobnosti v stromoch a kríkoch. V aktivitách využijeme
dary prírody. Deti budú s využitím didaktickej techniky digitálne zachytávať a celoročne
pozorovať stromy a ich premeny. Manipuláciou s prírodným materiálom budú poznávať a
rozlišovať dreviny v okolí, zároveň si rozvíjať svoju zručnosť aj kreativitu pri aplikovaní
kombinovaných výtvarných a pracovných techník. V téme Zvieratká z lesa deti poznávajú
a pomenovávajú jednotlivé zvieratá žijúce v lese. Pri návšteve v lese dbajú na čistotu
a poriadok prostredia, aby vyhodené odpadky neubližovali zvieratám. Témou „Čo má krídla
všetko letí“ budeme nadväzovať na znaky jesene a odlet vtákov do teplých krajín. Súčasne
budú deti poznávať vtáky, ich vzhľad a spôsob života. Pobyt na čerstvom vzduchu spestríme
púšťaním šarkanov. Rozvíjať a podporovať emocionálnu inteligenciu pozitívnym vzťahom
a úctou k starším budeme v téme Dedkova záhrada a jej plody. Deti pri praktickej činnosti
budú poznávať vzhľad, vôňu, chuť ovocia a zeleniny. Bude vytvorený priestor pre prípravu
šalátov a kompótov, ktoré budú ochutnávať. U detí vypestujeme zvyk umývať ovocie
a zeleninu pred ich konzumáciou.

NOVEMBER

CESTOVANIE S DOPRAVÁČIKOM
Čím cestujeme
Cesta nie je ihrisko
Dopravný panáčik
Čo nám značky radia
Hrdinovia záchranári

Obsahový celok „CESTOVANIE S DOPRAVÁČIKOM“ je zameraný na dopravnú výchovu
a zvyšovanie bezpečnosti detí na ceste. Edukačnými aktivitami a činnosťami sa budú deti
oboznamovať, rozvíjať a upevňovať si poznatky o dopravných značkách, dopravných
prostriedkoch a správaní sa na ulici. V téme Dopravný panáčik, Cesta nie je ihrisko sa budeme
zameriavať na bezpečnosť na ceste, dôležitosť funkcie semafora a dopravného strážnika, či
využívanie prechodu pre chodcov . Praktickými činnosťami si budú svoje znalosti preverovať
na dopravnom ihrisku. V téme Čím cestujeme sa deti oboznámia, pomenujú a

vytriedia

dopravné prostriedky podľa ich miesta pohybu. Jednoduchými otázkami ich budeme viesť
k vyjadrovaniu svojich myšlienok a k divergentnému mysleniu podnecujúcou otázkou: „ Ako je
to možné, že sa dopravné prostriedky pohybujú?“. Výtvarnými a pracovnými činnosťami budú
znázorňovať tvar a funkciu dopravných prostriedkov. V téme Čo nám značky radia sa deti
oboznámia s dôležitosťou dopravných značiek na ceste. Spoznajú a upevnia si najmä dopravné
značky pre chodcov a cyklistov i jednoduché značky pre autá. Vyhľadávajú ich v okolí
materskej školy a spoznajú ich funkciu a dôležitosť pre bezpečie. Témou Hrdinovia záchranári
deti spoznávajú dôležitú prácu záchranárov. Besedou a praktickými ukážkami činností polície
a hasičov podporíme u deti pozitívny vzťah a dôveru k záchranárom. Praktickou aplikáciou
budeme klásť dôraz na bezpečnosť cestnej premávky. U detí budeme prehlbovať kooperáciu
v skupine, kolektíve a preberanie primeranej zodpovednosti za seba a iných.

DECEMBER

TAJOMSTVÁ ZIMNÝCH SVIATKOV
Štedrý dedko Mikuláš
Prvá snehová vločka
Vianočná nálada
Vianočné koledy a pečenie

VIANOĆNÉ TRHY
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
VIANOČNÁ BESIEDKA

V obsahovom celku „TAJOMSTVÁ ZIMNÝCH SVIATKOV“ budeme u detí rozvíjať
emocionálnu inteligenciu približovaním predvianočných a vianočných tradícií, rozvíjať záujem
obdarovať blízkeho, napĺňať potrebu po sociálnom kontakte s rovesníkmi a rešpektovať
všeľudské etické hodnoty. V tvorivej atmosfére budeme stimulovať deti k spolupodieľaniu sa
na príprave osláv Vianoc. V téme Štedrý dedko Mikuláš sa deti zapoja do prípravy Mikuláša
nácvikom básni a piesni, výtvarnými a pracovnými činnosťami. Edukačnými aktivitami ich
vedieme k radosti z obdarovania druhých, pomoci druhým a chorým. Pri téme Prvá snehová
vločka budeme objavovať znaky ročného obdobia zimy, poznávať a charakterizovať jej neživú
prírodu. V témach Vianočné koledy a pečenie a Vianočná nálada budú deti vnímať a radostne
prežívať blížiace sa vianočné sviatky. Počúvaním vianočných kolied a pečením perníkov
vytvoria vianočnú atmosféru a výtvarnými, pracovnými činnosťami prispejú k vianočnej
výzdobe. V príjemnej predvianočnej atmosfére uskutočníme tvorivé dielne s rodičmi, kde v
spolupráci s rodinou vzniknú určite krásne vianočné doplnky.

JANUÁR

POTULKY ZIMNOU KRAJINOU
Je nám zima, kde sa skryť?
Snehové radovánky a zimné športy
Snehové premeny – malí vedci
Krajina kde žijem (štát, mesto, znak...)

LYŽIARSKY KURZ
Prostredníctvom obsahového celku „POTULKY ZIMNOU KRAJINOU“ budeme poznávať,
rozvíjať a upevňovať znaky ročného obdobia zimy a jej krásy. Témou Je nám zima, kde sa
skryť? budeme v deťoch pestovať pozitívne postoje k ochrane a pomoci zvieratkám počas
zimy. Praktickými činnosťami sa budeme starať o zvieratá v meste aj v lese (prikrmovať
vtáčiky v pripravenej búdke, a kačky pri neďalekej rieke)a tak vytvárať enviromentálne
povedomie u detí. Zimnými športovými činnosťami podporíme kladné postoje detí k pohybu
a k svojmu zdraviu v téme Snehové radovánky, zomné športy. Umocníme radosť detí z pohybu
hrami na snehu a so snehom, a tiež vnímaním krásy zimnej prírody. Prípravou a realizáciou
lyžiarskeho kurzu prispejeme k rozvoju špecifických zručností a vytváraniu kladného vzťahu
k zimným športom u pohybovo zdatných detí. Ostatní športovci budú môcť lyžiarov
povzbudzovať a sánkovať sa v lyžiarskom stredisku. V téme Snehové premeny – malí vedci,
metódou bádania, experimentovania a skúmania budú deti nachádzať funkčnosť vecí.
Uvedomia si vplyv prostredia na rast či vývin živých organizmov. Podnietime spontánny
záujem detí o fungovanie vecí a zároveňbudeme stimulovať ich zvedavosť. V téme Krajina kde
žijem deti získajú pocit a právo na štátnu príslušnosť. Postupne spoznajú mesto, jeho erb
a primátora i významné budovy v meste. Prostredníctvom encyklopédií a prezentácií
spoznajú štát, v ktorom žijú – Slovenskú republiku, jej prezidenta, hlavné mesto, iné významné
mestá, vlajku, štátny znak a oboznámia sa aj so štátnou hymnou.

FEBRUÁR

PESTRÝ FAŠIANGOVÝ ČAS
Masky sa bavia
Veselý orchester (hudobné nástroje)
Takto plynie čas (časové vzťahy)
Dvanásti kamaráti (rozdelenie roka)
Pestrofarebný svet (týždeň s farbami)

KARNEVÁL

V rámci obsahového celku „PESTRÝ FAŠIANGOVÝ ČAS“ bude vytvorený priestor na
manipuláciu s farbami Hravou formou sa pripravia na karnevalovú slávnosť v materskej škole.
V téme Masky sa bavia sa budú kooperatívne spolupodieľať na príprave karnevalu. Zapoja sa
do skrášľovania triedy a šatní fašiangovou výzdobou. Deti spoznajú fašiangové tradície
a zvyky. Veselý orchester je téma zameraná na identifikáciu zvukov a charakteristiku
jednotlivých hudobných nástrojov.

Deti v nej rozpoznávajú jednotlivé druhy hudobných

nástrojov cez výchovný koncert. V téme Takto plynie čas si prostredníctvom edukačných hier
prehĺbia predstavy o časových úsekoch dňa a týždňa. Hravým usporiadaním činností v časti dňa
spoznajú striedanie dňa a noci. Rozdelenie roka na štyri ročné obdobia, dvanásť mesiacov sa
deti oboznamujú v téme Dvanásti kamaráti. V téme Pestrofarebný svet budú rôznymi
aktivitami a hrami spoznávať a rozširovať farebnú škálu, upevňovať si už známe farby a
exerimentovať s nimi.

MAREC

V KRAJINE ROZPRÁVOK
Mám básničku na jazýčku
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna ...
V divadle rozprávok
Dovidenia zima, pomaly sa jar začína

V obsahovom celku „V KRAJINE ROZPRÁVOK“ sa zameriame na objavovanie literárneho
bohatstva ľudovej slovesnosti, pestovanie vzťahu ku knihám a rozvíjanie citového života detí
prostredníctvom literatúry. Postupným poznávaním poézie v téme Mám basníčku na jazýčku
jednoduchými riekankami, básňami privedieme deti k vnímaniu a citovému prežívaniu básní.
Témou Kde bolo tam bolo, bola raz jedna rozprávka sa deti presunú do krajiny rozprávok.
Rozvinú si pozitívny vzťah k rozprávkam a budú vnímať víťazstvo dobra nad zlom.
Vyvrcholením mesiaca rozprávok bude téma V divadle rozprávok, ktorú ukončíme
dramatizáciou rozprávok starších detí mladším kamarátom z materskej školy. Deti sa naučia
vystupovať pred kolektívom, ovládať svoj aktuálny citový stav, rozvinú si komunikačné
schopnosti, schopnosť spolupracovať a podieľať sa na príprave kulís a kostýmov. V téme
Dovidenia zima, pomaly sa jar začína si vytvoria pozitívny vzťah k prírode, budú priamo
pozorovať

prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzať a vnímať jej čaro a jedinečnosť a

prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnú typické znaky ročného obdobia. V tvorivej
atmosfére tak budeme cieľavedome a systematicky rozvíjať psychomotorickú, poznávaciu,
sociálnu a emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa s právom dieťaťa na hru aj radosť z nej.

APRÍL

DOTKNI SA ZEME
Prebudenie semienka (jarné kvety)
Veľká noc je za dverami
Na jednom veľkom dvore
Vesmírne tajomstvá (planéty, hviezdy, slnko)
DEŇ ZEME

Zameraním obsahového celku „DOTKNI SA ZEME“ si budú deti rozvíjať environmentálne
cítenie poznávaním, vnímaním a ochranou Zeme. Témou Veľká noc je za dverami sa deti
zoznámia s veľkonočnými sviatkami v rodine i v materskej škole.

Aktívne sa budú

zúčastňovať na príprave a oslavách sviatkov jari. Budeme voliť činnosti, ktoré vychádzajú
z ľudových tradícií , remesiel a ľudového folklóru. Témou Prebudenie semienka nadviažeme
na tému jari a jarných sviatkov. Vnímaním vonkajšieho vzhľadu jarných kvetov zistia rozdiely
v tvare a farbe jednotlivých častí kvetov a tie najznámejšie sa budú učiť pomenovať. Postupne
priamym pozorovaním dokážu rozlišovať záhradné, lúčne kvety a liečivé rastliny v spojení
s podmienkami pre ich život a s utváraním environmentálneho cítenia k živej prírode . Zaujať
pozitívne postoje k zvieracej ríši umožňuje téma, Na jednom veľkom dvore. Prehĺbia si
doterajšie poznatky o domácich zvieratách a ich mláďatách. Budú opisovať vzhľad
hospodárskych a domácich zvierat, spôsob starostlivosti o ne a spoznajú ich úžitok pre človeka.
Básňami, piesňami a výtvarnými činnosťami si budú rozvíjať vzťah k flóre a faune. Doplňujúce
informácie o kvetoch i zvieratách budú získavať prostredníctvom atlasov , encyklopédií, či PC
prezentácií. V téme Vesmírne tajomstvá zaradíme do edukačného procesu hry a aktivity, ktoré
v deťoch prebudia kladný vzťah k našej Zemi a vesmíru. Praktickými činnosťami a
starostlivosťou o prírodné prostredie v našom okolí oslávime Deň Zeme ako naozajstní malí
záchranári.

MÁJ

BATOŽTEK PREKVAPENÍ
Úsmev mojej mamy
Poznaj svoje telo
Nebojím sa lekára
Evička nám ochorela
Exotické zvieratá

BESEDIEDKA PRE MAMKY

Obsahový celok „BATÔŽTEK PREKVAPENÍ“ je zameraný na upevňovanie citového vzťahu k
rodine, zdravému životnému štýlu a starostlivosť o svoje zdravie. Témou Úsmev mojej mamy
budeme deti viesť k vyjadreniu lásky k mame rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami.
Deti sa budú aktívne podieľať na príprave osláv Dňa matiek s vytvorením darčeka pre mamku.
Emotívnou formou vedieme deti k pochopeniu významu matky pre život dieťaťa. V téme
Poznaj svoje telo budeme viesť deti k ochrane svojho zdravia a vytváraním zdravého životného
štýlu. Budeme poznávať vnútornú a vonkajšiu stavbu tela , jeho funkcie, zmysly a vytvárať
pozitívny vzťah k svojmu organizmu .Nadobudnuté poznatky a schopnosti si deti overia
v regionálnej zdravotnej súťaži „Evička nám ochorela“ v spolupráci s Červeným krížom
a záchrannej zdravotnej služby. V téme Evička nám ochorela a Nebojím sa lekára, budeme
vhodnými edukačnými aktivitami alebo hrami približovať prácu lekárov , zdravotných sestier,
resp. záchranárov. Vytvárať tak pozitívny vzťah k zdravotnému personálu, aby z neho nemali
strach. V modelových, krízových situáciách sa budú učiť privolať pomoc dospelého. Dôležitou
úlohou v tejto oblasti je utvárať predstavu o hodnote svojho zdravia a zdravia iných, ba aj
uvedomenie si príčin možného nebezpečenstva. U detí budeme formovať správne modely
stravovania, ktoré budú postavené na preferovaní zdravých potravín, jedál alebo nápojov.
Pozornosť budeme klásť na konzumáciu ovocia a zeleniny aj na dostatočný pitný režim.
V téme Exotické zvieratá budeme deti oboznamovať s rôznymi druhmi zvierat žijúcimi na
iných kontinentoch a v ZOO.

JÚN

POZNÁVANIE V PRÍRODE
Všetci sme rovnakí, ale každý z nás je iný
Meduškine objavy
Cestujeme za vodou
Leto volá
ŠKOLA V PRÍRODE
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

V rámci obsahového celku „POZNÁVANIE V PRÍRODE“ si budú deti vytvárať vzťah k vlasti
i k deťom, ktoré žijú na celej Zemi s právom na výchovu v duchu rovnoprávnosti a rovnosti.
Deti budeme zoznamovať s prípravou na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia,
znášanlivosti, tolerancie, rovností pohlaví a priateľstva medzi národmi. Deti sa oboznámia
so živou i neživou prírodou a dôležitosť jej ochrany. V téme Všetci sme rovnakí, ale každý
z nás je iný budeme s deťmi poznávať a rešpektovať všetky deti bez rozdielu farby pleti.
Zároveň sa s deťmi presunieme do rôznych krajín sveta, kde spoznajú rôznorodosť Zeme
a spôsob života jednotlivých kultúr. V súvislosti s poznávaním krajín budú deti poznávať,
pomenovávať, napodobňovať a výtvarne zobrazovať exotické zvieratá, spôsob a biotop ich
života. V téme Meduškine objavy

budú

na základe priameho alebo sprostredkovaného

pozorovania objavovať zástupcov hmyzu. Oboznámia sa s ich užitočnosťou pre prírodu
aj človeka vôbec. Na ich znázornenie využijú tradičné aj netradičné výtvarné a pracovné
techniky. Ďalšie ekosystémy budú poznávať v téme Cestujeme za vodou. Budú poznávať
význam vody a jej kolobeh. Pestrosť prírody im bude dokumentovaná životom pri vodných
tokoch, rybníkoch či vzdialeným podmorským svetom. Zároveň budú deti pozorovať,
pomenovávať vzhľad, vôňu lúčnych kvetov a objavovať ich krásu v prírode. V téme Leto volá
budeme poznávať znaky leta. Výtvarnými, hudobnými, či dramatickými prejavmi budú deti
vyjadrovať svoje postrehy z tohto ročného obdobia. Pásmom básní a piesní sa rozlúčia naši
predškoláci s MŠ. Ostatné deti im pripravia darčeky pre pamiatku. Pohybové schopnosti si
upevnia a aplikujú v športovej olympiáde v spolupráci s CVČ vo Svite.

DOPLNKOVÉ TÉMY:
-

Tekvičkovo (halloween, vyrezávanie tekvíc)

-

Tajomstvá lesa (dá sa použiť v každom ročnom období)

-

Hurá prázdniny (zimné a letné prázdniny)

-

Čo všetko už viem (opakovanie)

-

Objavujem neobjavené (pokusy)

-

Na zelenej lúke (letná lúka, letné kvety, letné športy)

-

Malý počtár (opakovanie počtov)

-

Veselá Abeceda (opakovanie písmen, rytmizácia slov)

-

Zdravé zúbky

-

Pozor nebezpečenstvo! (potraviny, predmety, situácie)

-

Budem žiakom (príprava na zápis, rozlúčka s predškolákmi)

-

Čas dovoleniek (zážitky z dovolenie)

7. Vyučovací jazyk
Podľa § 12 je vyučovacím jazykom v školách štátny jazyk (slovenský jazyk).

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania
dokladu o získanom vzdelaní
Legislatíva súvisiaca s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje
spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Predškolské vzdelávanie
ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a
dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak
nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrení príslušného 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, ktoré vydáva materská škola po

vyžiadaní si rodičom. Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľúčových
kompetencií. Formovanie týchto kompetencií je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť
školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa vzdelávať po celý
život. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho
vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

9. Materiálno technické a priestorové podmienky
MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť a vzdelávanie pre deti od 2,5 až 7
rokov. Z toho je deväť tried s celodennou prevádzkou a jedna trieda s poldennou prevádzkou.
Materská škola je vďaka finančnej podpore zriaďovateľa - MESTA SVIT, skoro kompletne
zrekonštruovaná. Rekonštrukcia v MŠ Mierová 141 bola ukončená v roku 2007 a v MŠ,
elokované pracovisko Školská 21 bola ukončená v roku 2006.
Rekonštruovali sa priestory:









strecha, výmena okien, výmena radiátorov, WC a umyvariek, podlahy v niektorých
častiach MŠ, doplnenie nábytku,
vymaľovanie celej MŠ / okrem schodišťa /,
zateplenie celej budovy a vymaľovanie fasády MŠ,
kuchyňa – doplnená konvektomatom, mixérom, umývačkou riadu, oprava podlahy na
schodišti do kuchyne, zakúpili sa 2 nerezové stoly,
v pivničných priestoroch sa vymenili okná a údržbár vyrobil regál v pivnici na
odloženie sezónnych pomôcok, vymenili sa aj kachličky na podlahe,
za pomoci finančnej dotácie zriaďovateľa a sponzorov sme vymenili podlahu v šatni II.
triedy, V a VIII triedy,
sčasti sme obnovili aj detskú knižnicu,
deti sa podieľajú na úprave a výzdobe interiéru svojimi výtvarnými prácami

Detský nábytok, hygienické zariadenie, ležadlá pre odpočinok detí sú prispôsobené
požiadavkám zodpovedajúcim počtu detí.
Materská škola je vybavená informačno-komunikačnými prostriedkami:



počítače, notebooky, tlačiarne, 4 interaktívne tabule, fotoaparát, laminátor, BeeBot,
hovoriace štipce a podobne.
hračky, pomôcky a iné doplnky sú umiestnené tak, aby na nich deti videli a boli im
prístupné - pri rôznych aktivitách majú deti k dispozícii dostatok podnetov,
edukačného, výtvarného materiálu a prírodnín na tvorivú činnosť.

Finančné dary rodičov detí MŠ pomôžu zakúpiť potrebné hračky a spotrebný materiál pre
pracovné a výtvarné činnosti detí.

V roku 2016 nám zriaďovateľ vykonal úplnú rekonštrukciu školského dvora s osadením
nových hracích komponentov pre pohyb detí.
Školský dvor sme rozdelili do zón pre šport podľa vekových skupín, oddych a tvorivosť.
Priestory spĺňajú estetické, hygienické a bezpečnostné normy.
Prípadné nedostatky sa priebežne odstraňujú a rekonštruujú podľa možností
zriaďovateľa (nákup nových ležadiel a matracov, výmena a doplnenie pomôcok a didaktických
materiálov).
Potrebujeme zaizolovať budovu zo severnej strany z dôvodu vytopenia pivničných priestorov,
keď sú záplavy.

9.1 Materiálno-technické a priestorové podmienky MŠ, elokované
pracovisko Školská 21, 05921 Svit
MŠ, elokované pracovisko Školská 21 je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú
starostlivosť deťom od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
MŠ, elokované pracovisko Školská 21 poskytuje aj možnosť poldenného pobytu, je
umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí trieda pre mladšie deti s príslušnými priestormi,
kuchyňa s príslušnými priestormi a riaditeľňa. Na poschodí sa nachádza trieda pre staršie deti s
príslušenstvom a miestnosť pre krúžkovú činnosť. MŠ je vybavená účelovým nábytkom s
množstvom učebných pomôcok a hračiek.
V MŠ, elokované pracovisko Školská 21 sa nachádzajú dve triedy:
3 - 6 ročné deti - trieda je na prízemí, kde sa nachádzajú priestory šatne, hygienické priestory,
kuchyne a riaditeľne.
3 – 6 ročné deti majú triedu na poschodí spolu s hygienickými priestormi, kabinetom
a krúžkovou miestnosťou, ktorá sa zároveň využíva na krúžok anglický, výtvarný a hudobný.
Vďaka investícii MESTA SVIT, ktorý je našim zriaďovateľom, bola MŠ, elokované
pracovisko Školská 21 celkovo zrekonštruovaná v roku 2006. Mesto investovalo 7 miliónov Sk
do úpravy MŠ- výmena okien za plastové, zateplenie, nová strecha, elektroinštalácia, výmena

podlahovín, nové zariadenie do tried, spální, výmena sociálnych zariadení a celková
rekonštrukcia kuchyne novými spotrebičmi. Takže môžeme konštatovať, že MŠ má vysokú
priestorovú, materiálno – technickú, hygienickú a estetickú úroveň. Avšak od tejto
rekonštrukcie už prešlo 11 rokov a bolo by vhodné vymaľovať a opraviť triedy a spálne MŠ.
Chodby a šatne boli vymaľované a opravené približne pred 5 rokmi a strecha pre 2 rokmi,
pretože zatekala. Hrové a pracovné kútiky sú vo vyhradenom priestore, ktorý je vybavený
účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít. O
tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ podľa plánovaných
činností, zámerov a podľa záujmu detí o hrové prostredie.
Na školskom dvore prebehla postupná rekonštrukcia zameraná na výmenu kovových
preliezačiek modernými športovými konštrukciami. Exteriér MŠ a blízke okolie - školský dvor
je neoddeliteľnou súčasťou prostredia MŠ, ktorý slúži na realizáciu organizačných foriem pobyt vonku, pohybové a relaxačné cvičenia. Na školskom dvore máme voľný priestor pre
pohybové aktivity a hry, máme aj priestor pre zdolávanie prekážok, pružinové hojdačky,
preliezačky, šmýkačky. Na školskom dvore máme jedno pieskovisko, ktoré je chránené
krytom. Výsledky z hygienickej kontroly, ktorá sa koná každoročne boli doposiaľ v poriadku.
Deti majú kde kresliť s kriedou a majú dostatok hračiek na školský dvor. Zábradlie bolo v šk.
roku 2016/2017 odstránené, z dôvodu opotrebovania. Schod bol zasypaný a BOZP technik
vyhodnotil, že nové zábradlie nie je potrebné, lebo na terasu nevedú žiadne schody. Počas
prázdnin šk. roku 2016/2017 sa na šk. dvore urobili opravy zábradlia, rozbil sa betón
na hľadisko, vytiahli sa obrubníky, presunul sa plot a postavili sa nové preliezačky (veľká
zostava, hojdačky a domček). Tieto úpravy sa vykonali z dôvodu, aby bol školský dvor pre deti
bezpečný, hygienický, estetický a funkčný. Zmeny, ktoré sa udiali na školskom dvore
zabezpečilo MESTO SVIT a technické služby po finančnej a projektovej stránke.

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Hodnotenie zamestnancov
Vnútorná evalvácia a hodnotenie dieťaťa prebieha na úrovni školy a triedy. Realizuje ju
riaditeľka, pedagogický zbor i jednotliví pedagógovia. Podstatou evalvácie je analýza
a hodnotenie podmienok priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a naplnenie
daných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ďalej nasleduje sledovanie a

zaznamenanie

individuálneho rozvoja detí, ich pokrok v učení, v sebaobsluhe, tempe a priebehu ich celkového
vývoja.
Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne
vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s §9 ods.4 4 písm.c/vyhlášky MŠ SRč.
306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z
Evalvácia na úrovni školy – realizuje ju riaditeľka, ktorá priebežne sleduje a vyhodnocuje
podmienky pre vzdelávanie detí. Sú to predovšetkým podmienky pedagogické, psychosociálne,
hygienické podmienky tykajúce sa pedagogického štýlu práce, foriem, metód, dodržiavania
stanovených zásad, podmienky materiálne, organizačné a bezpečnostné.
Prácu druhých hodnotí riaditeľka pri hospitáciách, výsledky školy na pedagogických poradách.

Hodnotenie výsledkov práce detí
Evalvácia na úrovni triedy – realizuje ju každý pedagóg, ktorý má možnosť vytvoriť si
v rámci tvorby triedneho programu svoj vlastný systém evalvácie. V súčasnej dobe využívame
v našej MŠ jednotný systém urobený podľa určitých pravidiel:
Evalvácia jednotlivých tém sa týka :


hodnotenia plnenia vytýčených cieľov, vhodnosti využitia foriem a metód práce



vyhodnotenia vlastných postrehov a pozorovaní vo vzťahu k deťom



zhodnotenia kvality vzdelávacieho procesu



využitia spätnej väzby z rozhovoru s deťmi a ich rodičmi.

Evalvácia celej témy sa týka hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí :



pedagóg sleduje rozvoj a osobné vzdelávacie pokroky u každého dieťaťa zvlášť



dôležité informácie a pokroky vo vývoji dieťaťa zapisuje do charakteristiky dieťaťa,
kde sa postupne zaškrtávajú poznatky dieťaťa



pokroky a zmeny v osobnosti dieťaťa

Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje
sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského roka. Súčasťou
pedagogickej diagnostiky sú portfóliá zložené zo súboru prác za určitú dobu edukácie,
spravidla za jeden školský rok.
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